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Resumo: A chamada proteção do vulnerável ganhou, por força da Constituição de 1988, 

considerável notoriedade e despertou a preocupação de estudiosos. Busca-se, por meio do 

Direito Penal, encontrar formas eficazes de combate a essa forma de criminalidade, atendendo 

aos anseios constitucionais e às prementes necessidades sociais. A Lei 12.015/2009 trata dos 

meios e regras específicas aplicáveis à persecução penal dos crimes cometidos contra a 

dignidade sexual, inclusive do vulnerável. O escopo do presente trabalho é analisar as 

consequências da criação dos tipos penais dos artigos 218-A e 218-B. 
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Abstract: The so-called vulnerable people protection won by the Brazilian Constitution of 1988 

considerable notoriety and attracted the concerns of scholars. Delivering to these concerns 

Criminal Law emerges as an appropriated Law branch to tackle this issue, either accomplishing 

to the constitutional orders and to a society claim. The federal law 12.015/2009 deals with 

means and specific rules applicable to criminal prosecution of crimes offensive to the sexual 

dignity, including the crimes against the vulnerable people. The scope of this study is to 

examine the consequences of the 218-A e 218-B criminal types. 
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1. Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988 elevou a patamar constitucional temas 

dantes tratados exclusivamente pelo legislador ordinário, a indicar a necessidade de se 

tutelar outros direitos, além daqueles já familiarizados com as anteriores ordens 

constitucionais. 

Nas Constituições de 1934, 1937, 1946 e 1967, bem como na Emenda 

01/1969, encontramos títulos que, em conjunto ou separadamente, cuidavam da família, 

da educação e da cultura, apontando regra geral quanto à obrigação do Estado em 

prestar assistência à infância e à adolescência; mas, apenas em 1988, o constituinte 

voltou sua atenção às crianças, fazendo-se inserir capítulo denominado “Da Família, da 

Criança, do Adolescente e do Idoso”, no qual determina que “a lei punirá severamente o 

abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente” (art. 227, § 4°). 

O sexo sempre foi objeto de tenso debate na sociedade. O Direito não se 

manteve alheio a esta questão. Uma análise do bem jurídico protegido leva a novas 

considerações quanto ao Direito Penal sexual.1 Como bem asseverou Celso Eduardo 

                                                           
1 SILVEIRA, Renato de Mello Jorge. Por um novo direito penal sexual - A moral e a questão da 
honestidade. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 33, p. 133. 
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Faria Coracini, "adotar um dogmatismo fechado ou simplesmente aceitar a continuidade 

do que já se conhece, significa camuflar a referida crise e optar pela inanição".2 

Exemplo concreto da evolução constitucional da tutela penal de bens 

jurídicos ocorreu em 2005, com a Lei 11.106/2005, que atualizou flagrante desrespeito à 

isonomia entre homens e mulheres, previsto no antigo Título – Dos crimes contra os 

costumes, extirpando do CP a expressão "mulher honesta". 

A elaboração do Título VI — Dos Crimes Contra os Costumes — 

justificava-se sob o aspecto cultural em que vivia a sociedade brasileira na década de 

1940. Para a sociedade da época, apenas as mulheres de família, de bons costumes, 

virgens até a data do casamento mereciam a proteção da lei. Prova disso, era a 

possibilidade de anulação do casamento caso fosse constatado, em pós-núpcias, o prévio 

defloramento da recém-casada (art. 219, IV, do Código Civil de 1916). Todas as 

mulheres que não possuíam esses requisitos “formais” eram consideradas sexualmente 

desonestas e, portanto, não tinham a sua liberdade sexual integralmente protegida contra 

os delitos hoje reformados. Afinal, mulheres carecedoras da honra sexual cultural não 

possuíam, por exemplo, a ingenuidade necessária para figurarem no pólo passivo dos 

delitos sexuais praticados mediante fraude.3 

Entretanto, o Título VI tutelava bem jurídico incompatível com a 

modernidade do Século XXI. Cuidava dos costumes e não da dignidade sexual das 

pessoas. 

Neste sentido, o legislador de 2009, já em tardia hora, regulou tema que 

não se encontrava na pauta legislativa de 1940. Para tanto, além da dignidade sexual em 

geral, sob um prisma mais específico criou-se tipos penais para coibir condutas 

atentatórias à dignidade sexual dos vulneráveis, em atenção à proteção de bem jurídico 

outrora inexistente no texto constitucional. 

Assim, não por simples discricionariedade legislativa, mas por atenção às 

responsabilidades sociais traçadas e determinadas pela Constituição de 1988, 

movimentou-se o Poder Legislativo no sentido de garantir proteção jurídica diferenciada 

a bem jurídico de nítido e inconteste valor para a formação social brasileira. 

Desta forma, tem o presente estudo por mote os artigos 218-A e 218-B 

do Código Penal, inseridos pela Lei 12.015/2009, que veio, na esteira do que até aqui 

                                                           
2 CORACINI, Celso Eduardo Faria. Os movimentos de descriminalização: em busca de uma 
racionalidade para a intervenção jurídico-penal. Revista Brasileira De Ciências Criminais, n. 50, p. 237. 
3 MARQUES, Ivan Luís. A presunção de honestidade da mulher - algumas reflexões sobre a Lei nº 
11.106, de 28/03/2005. Boletim do IBCCRIM, n. 150. p. 3. 
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afirmado, não só adequar o epíteto do capítulo respectivo aos crimes novos ou 

reformulados, como também, adequá-los a uma nova visão do direito penal, mais 

adequada às diretrizes e aos princípios constitucionais. 

Assim, pode-se notar, de forma introdutória, nova perspectiva que 

começa a se espraiar pelas novéis legislações em matéria criminal, e.g. as Leis 

11.689/2008 e 11.719/2008,4 a indicar, por um lado, maior observância pelo legislador 

dos princípios e das regras constitucionais – como o princípio5 implícito da 

proporcionalidade,6 que alçado a instrumento pertinente para a aferição da 

constitucionalidade material de prescrições penais, presta-se, ainda, a informar a 

necessária congruência entre as penas cominadas às condutas respectivas. 

E, por outro lado, há também para o legislador penal os inderrogáveis 

limites e obrigações do sistema de proteção de expectativas normativas7 ou de bens 

jurídicos8 constitucionais. Assim, não apenas está o legislador adstrito ao cumprimento 

                                                           
4 NUCCI, Guilherme de Souza; MONTEIRO, André Vinícius; GEMIGNANI, Daniel; MARQUES, Ivan 
Luís; SILVA, Raphael Zanon da. Ação civil ex delicto: problemática e procedimento após a Lei 
11.719/2008.. Revista dos Tribunais, v. 888, p. 395/439, 2009. 
5 Não se olvida das discussões envolvendo a classificação das normas jurídicas, bem como da 
caracterização da proporcionalidade em princípio ou regra. Respeitando posições, estudos e análises, em 
sentido contrário, adota-se aqui o designativo princípio como correspondente à proporcionalidade por 
razões estritamente finalísticas. Por todos, SILVA, Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. 
Revista dos Tribunais. São Paulo, v. 798. 2002, p. 25-26: “Normas são ou regras, ou princípios. Como já 
foi visto, no que diz respeito à sua estrutura, o dever de proporcionalidade não é um princípio, mas uma 
regra. O termo mais apropriado, então, é regra da proporcionalidade, razão pela qual se dará preferência a 
esse termo no presente trabalho. Não é possível, todavia, fechar os olhos diante da prática jurídica 
brasileira. Quando se fala em princípio da proporcionalidade, o termo "princípio" pretende conferir a 
importância devida ao conceito, isto é, à exigência de proporcionalidade. Em vista disso, e em vista da 
própria plurivocidade do termo "princípio", não há como esperar que tal termo seja usado somente como 
contraposto a regra jurídica.” 
6 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. 4 ed. São Paulo. Saraiva, 2009, p. 629/632: “Os mandatos constitucionais de 
criminalização, portanto, impõe ao legislador, para o seu devido cumprimento, o dever de observância do 
princípio da proporcionalidade, como proibição de excesso e como proibição de proteção insuficiente. A 
idéia de que a intervenção estatal por meio do direito penal, como ultima ratio, deve ser sempre guiada 
pelo princípio da proporcionalidade. (...) Abre-se, com isso, a possibilidade de controle da 
constitucionalidade da atividade legislativa em matéria penal. Se é certo, por um lado, que a Constituição 
confere ao legislador uma margem discricionária para a avaliação, valoração e conformação quanto às 
medidas eficazes e suficientes para a proteção do bem jurídico penal, e, por outro, que a mesma 
Constituição também impõe ao legislador os limites do dever de respeito ao princípio da 
proporcionalidade, é possível concluir pela viabilidade da fiscalização judicial da constitucionalidade 
dessa atividade legislativa. O Tribunal está incumbido de examinar se o legislador considerou suficiente 
os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma adequada para a proteção dos bens 
jurídicos fundamentais.” 
7 LYNETT, Eduardo Montealegre e TORRES, Jorge Fernando Perdomo. Funcionalismo y normativismo 

penal – Una introdución a la obra de Günther Jakobs.Cuadernos de Conferencias y Articulos nº 37. 
Bogota. Universidad Externado de Colombia – Centro de Investigación em Filosofia y Derecho, 2006. 
8 Na doutrina internacional, ROXIN, Claus. A Proteção de Bens Jurídicos como função do Direito Penal. 
Porto Alegre. Ed. Livraria do Advogado. 2006, p. 15/16: “Entretanto, a idéia da proteção de bens 
jurídicos como um instrumento para restringir a intervenção jurídico-penal também encontrou defensores 
decididos. Hassemer, há mais de 30 anos, é protagonista de um conceito de bem jurídico denominado por 
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de um programa constitucional, como a este está limitado, não podendo deixar de 

proteger,9 através da criminalização de condutas lesivas, determinados bens jurídico-

penais,10 como, tampouco, protegê-los de forma exagerada e desproporcional. 

Objetiva-se, desta forma, analisar os artigos 218-A e 218-B sob duas 

perspectivas: (i) a do direito constitucional, naquilo que podemos denominar de análise 

da constitucionalidade de novos tipos penais, seja quando vislumbrados sob o crivo da 

proporcionalidade, seja quando sob a perspectiva do direito penal como instrumento de 

ultima ratio, fragmentário, focado e voltado a proteção de bens jurídicos previamente 

delineados pelo Constituinte; e (ii) a dos crimes como tipos pertencentes a um 

ordenamento, ou seja, da relação das novas prescrições criminais com o restante do 

ordenamento infraconstitucional, tendo-se em vista repetições inúteis e a vigência de 

regras simbólicas e sem validade.  

Pretende-se, ainda, não a mera exposição contemplativa de 

entendimentos, mas a dialética de posições e a consequente interpretação constitucional 

dos dispositivos em análise, sem, contudo, furtarmo-nos a críticas e considerações. 

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

 

Na redação original do Código Penal de 1940, na parte final do art. 218, 

lia-se a criminalização do ato de instigar pessoa maior de quatorze e menor de dezoito 

anos a presenciar ato de libidinagem. Severas críticas dirigiram-se a tal dispositivo, pois 

a descrição típica excluía do rol de sujeitos passivos o menor de quatorze anos, de forma 

                                                                                                                                                                          
ele ‘crítico ao sistema’ e hoje, vice-presidente do Tribunal Constitucional alemão, afirmou recentemente: 
‘A proibição de um comportamente sob ameaça punitiva que não pode apoiar-se num bem jurídico seria 
terror estatal (...) A intervenção na liberdade de atuação não teria algo que a legitime, algo desde o qual 
pudesse surgir seu sentido’. Schünemann interpreta a renúncia à capacidade crítica do princípio de 
proteção de bens jurídicos como um retrocesso do Direito Penal a um nível anterior à ilustração. ‘Não 
somente se deve a posição central do conceito de bem jurídico na dogmática penal, mas que também o 
verdadeiro desenvolvimento da teoria do bem jurídico é inclusive iminente’.”  
9 Em sentido contrário, defendendo a não obrigatoriedade do ato de tipificar condutas, Janaína Conceição 
Paschoal. Constituição, Criminalização e Direito Penal Mínimo, passim. 
10 A título de esclarecimento metodológico, não se olvida as discussões funcionalistas em torno dos 
pressupostos do direito penal, isto é, se protetor de bens jurídicos ou de expectativas normativas. 
Contudo, por não ser este o objetivo deste trabalho, utilizar-se-á a expressão bens jurídicos, sem, contudo, 
querer com isso expressar uma vinculação à teoria de Claus Roxin sobre a matéria. 
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que contra este não se verificava a chamada corrupção de menores através do núcleo 

induzir a presenciar.11 

Já tardava o legislador em corrigir a evidente falha no sistema quando a 

Lei 12.015/2009 trouxe a rubrica satisfação de lascívia mediante presença de criança 

ou adolescente, tornando típica a conduta de praticar na presença ou induzir alguém 

menor de quatorze anos a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de 

satisfazer lascívia própria ou de outrem. 

Notamos, assim, grande guinada no foco legislativo, que passa a 

considerar irrelevante a conduta supra descrita quando realizada com indivíduos entre 

quatorze e dezoito anos – os únicos protegidos até então. 

Antes, porém, de apontarmos os vícios e virtudes que nos saltam aos 

olhos no recém criado art. 218-A, mister se faz destacar o objeto jurídico ora tutelado, o 

qual encontra respaldo na Convenção de Genebra de 1924, referendada pelo Decreto 

Legislativo 28/1990 e ratificada pelo Decreto 99.710/1990, que em seu art. 19 reza: 

 

 “1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, 

administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a 

criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou 

tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso 

sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do 

representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela.” 

 

É de se notar que o abuso sexual, normalmente entendido como forma de 

violência física, também pode se dar através da violência moral, tal qual o é a prática 

descrita no novo tipo penal. O mal age, portanto, em nível psicológico, afetando a 

formação da sexualidade, da moral, da dignidade e da própria personalidade da vítima. 

Estudos há que comprovam que o abuso sexual na infância pode repercutir em medo 

excessivo, perda de interesse em suas atividades, isolamento social, déficit de 

linguagem e aprendizagem, distúrbios de conduta, baixa autoestima, fugas de casa, uso 

de álcool e drogas, idéias homicidas, automutilação, agressividade, suicídio, 

                                                           
11 Delmanto, p. 600; Mirabete, p. 428. 
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comportamento sexual inadequado, dificuldade de relacionamento com filhos etc.12 

Razões estas mais do que suficientes a justificar a tutela penal do abuso, mesmo que no 

plano exclusivamente psicológico. 

 

2.1. Sujeito ativo e passivo 

 

Quanto ao sujeito ativo, maiores questões não se afiguram, bastando para 

tanto assentar tratar-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, 

independentemente de gênero ou parentesco com a vítima. 

O sujeito passivo, por sua vez, é o menor de quatorze anos, no entanto, 

hemos de lembrar o disposto no art. 1.º da já mencionada Convenção de Genebra que 

considera como criança todo ser humano com menos de dezoito anos de idade13, a não 

ser que, em conformidade com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada 

antes – fato que, como sabemos, não se aplica ao Brasil.14 

Parece-nos, assim, que a legislação brasileira que antes faltava em 

proteger o menor de quatorze anos, falha agora ao deixar de resguardar a formação do 

indivíduo entre 14 e 18 anos de idade. Ainda que se opte por diferenciar a sanção penal 

em virtude da faixa etária cominando penas menos graves aos atos praticados contra o 

maior de 14 anos, nos termos do art. 1° da mencionada Convenção, estes não poderiam 

estar desprovidos de proteção, tal qual se dá na nova sistemática. 

Isto porque, sendo a vítima menor de quatorze anos (elementar do tipo), 

não se subsumirá à letra do art. 218-A a realização da conduta nele descrita quando em 

relação à vítima em outra faixa etária. Nada obstante, cuidando-se de vítima maior de 

quatorze anos que fora induzida a presenciar ato de libidinagem com o fim de satisfazer 

                                                           
12 Naura Liane de Oliveira Aded, Bruno Luís Galluzzi da Silva Dalcin, Talvane Marins de Moraes e 
Maria Tavares Cavalcanti, em Abuso sexual em crianças e adolescentes: revisão de 100 anos de literatura. 
Fonte: Revista de Psiquiatria Clínica: http://www.hcnet.usp.br/ipq/revista/vol33/n4/204.html 
13 Ressaltamos que dita Convenção utilize-se da expressão criança em sentido lato. Não se vislumbra, 
destarte, qualquer discrepância em relação à legislação brasileira, que opta por graduar a proteção 
dispensada aos menores de acordo com sua faixa etária – por vezes utilizando-se do limite de 12 anos 
(ECA), 14 anos (art. 217-A), ou 18 anos (218-B). 
14 Importante ressaltar que as hipóteses de emancipação e aquisição da capacidade plena pelo menor nos 
casos previstos na lei civil (art. 5.º, parágrafo único, CC), não têm influência sobre a aplicação da lei 
penal, uma vez que o alcance da maioridade civil não pressupõe a completa formação da sexualidade; de 
forma que a aplicação da legislação protetiva penal não é afastada pela emancipação, que restringe seus 
efeitos meramente à esfera civil. 
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lascívia de terceiro, caracterizado estará o delito de lenocínio qualificado, esculpido no 

art. 227, § 1.º, do Código Penal.15 

Temos, então, em suma, que praticar ato de libidinagem na presença de 

maior de quatorze anos, ou induzi-lo a presenciar a fim de satisfazer lascívia própria, 

são irrelevantes penais, sendo típica apenas a conduta de induzir o indivíduo nesta idade 

a satisfazer lascívia alheia, consubstanciada na presença física do ofendido no local em 

que se dá a prática do ato libidinoso. 

No entanto, ainda que o fato não se subsuma ao art. 218-A ou ao art. 227, 

§ 1.º, o agente poderá ser punido na forma do art. 232 do ECA na hipótese de ser a 

vítima menor de doze anos e encontrar-se sob autoridade, guarda ou vigilância do 

ofensor.16 

Assim como deixou de proteger o indivíduo entre 14 e 18 anos, o 

legislador também se esqueceu dos demais vulneráveis - aqueles que por enfermidade 

ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática do ato, ou 

que, por qualquer outra causa, não possam oferecer resistência. Ora, a pessoa com 

necessidades especiais não perde seu direito à formação desembaraçada da sexualidade, 

ainda que leve maior período de tempo a alcançar a maturidade. A norma transmite, 

portanto, que tais pessoas seriam impassíveis de entender o ato, não havendo, assim, 

violação ao bem jurídico; tal qual defendia Hungria em relação à corrupção dos 

menores de quatorze anos – entendimento este ultrapassado pela legislação penal. 

Desta forma, a preocupação do legislador deveria estar associada à 

vulnerabilidade do ser humano – situação essa passível de aferição pela perícia 

especializada –, e não apenas à idade cronológica, ainda que para determinadas idades 

houvesse a presunção de vulnerabilidade. 

 

2.2. Meios virtuais sob perspectiva constitucional 

 

                                                           
15 Consigna-se aqui serem despropositadas acerca do suposto lapso legal existente nas prescrições que 
determinam a aplicação do art. 218-A aos menores de 14 anos e, o art. 227, §1º, aos maiores de 14 anos, 
especificamente no que diz respeito a crime praticado na data de aniversário de 14 anos da vítima. O 
absurdo, obviamente, não deve restar como interpretação, isto é, não há como se imaginar a inexistência 
de proteção ao indivíduo com exatos 14 anos. Assim, por se utilizar a lei de critério anual, tem-se que ou 
se é maior, ou menor, não havendo como a tê-la exatamente por período considerável e suficiente para 
que algum crime se caracterize. Portanto, aplica-se aos menores de 14 anos a proteção do art. 218-A e, 
aos que possuem 14 anos (inclusive na data de seu aniversário) a proteção do art. 227, § 1º. 
16 André Estefam. Crimes Sexuais, Comentários à Lei n. 12.015/2009, p. 82.  
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No que tange à possibilidade de caracterização do delito quando 

praticado através de meios virtuais, como salas de bate-papo ou sistema de 

videoconferência, controvérsia se instaura na doutrina. Guilherme Nucci sustenta que a 

evolução tecnológica já propicia a presença por meio de aparelhos apropriados, sendo a 

situação válida para a configuração do tipo penal.17 Já Gustavo Junqueira defende que o 

crime “exige imediatidade física, pois que apenas o emprego da analogia, ou uma 

exagerada interpretação extensiva, poderia permitir o enquadramento típico de condutas 

praticadas por meios virtuais”.18 

Somos da opinião de que o bem jurídico tutelado pode ser também 

exposto a risco quando da prática do ato por meios virtuais, de forma que o crime 

estaria, em tese, configurado ainda que vítima e ofensor não estivessem fisicamente no 

mesmo local. Ocorre que o artigo 241-D, parágrafo único, inciso I, do ECA, comina 

pena de 1 a 3 anos de reclusão para aquele que facilita ou induz o acesso à criança de 

material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar 

ato libidinoso. Ora, sabemos que na hipótese do art. 218-A o agente não mantém 

qualquer contato físico com a vítima, nem tem a intenção de fazê-lo, pois do contrário 

caracterizar-se-ia a tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A). Ademais, tem-se que 

nos termos do art. 2° do Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta do art. 241-D, 

parágrafo único, inciso I, será típica quando a vítima contar doze anos incompletos; e, 

por sua vez, o art. 218-A do Código Penal resguarda aqueles que contam até quatorze 

anos. 

Infere-se, assim, do cotejamento de ambos os dispositivos que aquele que 

busca praticar ato de libidinagem com menor de doze anos e, para tanto, facilita o 

acesso a material pornográfico, será punido menos severamente do que aquele que não 

pretende qualquer contato físico com o menor de quatorze anos. Tal situação só seria 

admissível, em virtude do princípio da proporcionalidade, se na hipótese do art. 218-A 

entendêssemos como necessária a imediatidade física, a maltratar ainda mais a saúde 

psicológica da vítima. 

O raciocínio é singelo, mas constitucional. Qual situação nos parece 

exigir mais severa resposta estatal? Exibir à vítima menor de quatorze anos cena de sexo 

explícito e ao vivo sem que haja a intenção de com ela praticar ato libidinoso; ou exibir 

ao menor de doze anos cena de sexo por meio virtual a fim de com ele praticar ato de 

                                                           
17 Guilherme Nucci, Crimes contra a Dignidade Sexual, p. 50. Ibidem, Código Penal Comentado, p. 935. 
18 Gustavo Junqueira, Direito Penal, p. 275 
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libidinagem? Ora, salta-nos aos olhos a maior repugnância em relação à segunda 

hipótese; no entanto, a esta foi cominada pena inferior àquela. Donde é forçoso 

concluir-se que a maior pena estabelecida à primeira situação dá-se em razão da 

presença física da vítima junto aos ofensores, o que, em tese, colocaria o bem jurídico 

em contato com situação de risco mais provável no tocante ao atingimento do bem 

jurídico. 

Portanto, conclui-se pela impossibilidade de se admitir a caracterização 

do tipo prescrito pelo artigo 218-A por meios virtuais, conclusão esta que se chega 

através de interpretação constitucional, norteada pela proporcionalidade das penas 

cominadas às respectivas condutas, de modo a privilegiar uma maior adequação lógica 

de todo o ordenamento jurídico. 

 

2.3. Do elemento induzir 

 

Luiz Regis Prado define participação como “a colaboração dolosa em um 

fato alheio. É a contribuição dolosa – sem o domínio do fato – em um fato punível de 

outrem.”19 Dentre outras, comumente se extrai do Diploma Penal três formas de 

participação: a indução, a instigação e o auxílio. Coube à doutrina distingui-los, 

entendendo-se pela primeira a provocação para que surja em determinada pessoa a idéia 

de praticar ato que sabe, o indutor, indevido; já por instigação tem-se a estimulação de 

idéia preexistente; e por auxílio, a ajuda material ou moral prestada na preparação ou 

execução do delito. 

Por vezes, porém, tais verbos são encontrados no próprio tipo penal, tal 

qual se dá no artigo 122 do Código Penal. Nesta hipótese, deixa-se de falar em 

participação para se tratar de efetiva autoria, pois tais ações integram os elementos do 

tipo. Desta forma, para que se proceda à punição do indutor/instigador/auxiliador não se 

há de buscar os critérios da acessoriedade mínima, isto porque, sendo os verbos em 

análise núcleo do tipo, não se há de falar em autoria e participação, mas tão somente em 

autoria. É justamente o que encontramos no recém criado artigo 218-A. 

É da letra do dispositivo em análise que se subsume ao tipo não apenas 

aquele que pratica ato de libidinagem na presença de menor, mas também aquele que o 

induz a presenciá-lo. Quis o legislador, portanto, que ao indutor fosse cominada a pena 

                                                           
19 Regis Prado, Curso de Direito Penal Brasileiro, p. 450. 
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prevista no próprio artigo 218-A, sem que se lhe aplicasse as benesses do artigo 29, §§ 

1° e 2°. 

Frise-se, assim, não se tratar de hipótese de participação; o verbo induzir, 

normalmente utilizado para identificar uma das formas de concurso de pessoas, é neste 

caso elemento do tipo, não se confundindo com o instituto delineado nos parágrafos do 

artigo 29 do Código Penal.20 Desta forma, havendo o induzimento do menor, e 

posteriormente a efetiva prática de ato libidinoso em sua presença, ambos os agentes 

responderão como co-autores do delito. Isto porque não sendo cumulativos os verbos do 

tipo, para cada qual devemos entender haver um domínio funcional do fato21, um 

referente à prática e outro referente ao induzimento. 

Na redação do novo tipo penal, no entanto, não entendeu por bem o 

legislador incluir os verbos instigar e auxiliar. No entanto, ainda que omissos 

mencionados núcleos, em se configurando a instigação ou o auxílio da vítima para que 

presencie ato de libidinagem, embora tais condutas não se subsumam integralmente ao 

tipo, é possível a punição do agente enquanto autor, com respaldo em interpretação a 

fortiori.  

 

2.4. Classificação 

 

Seguimos aqui a toada da melhor doutrina classificando o delito do art. 

218-A como comum, uniofensivo, de forma livre, comissivo, instantâneo, 

plurissubsistente – admitindo tentativa –, unissubjetivo, subsidiário e de perigo 

concreto22. Sabemos, ademais, tratar-se de crime de ação múltipla, ou de conteúdo 

variado, pois o tipo prescreve duas formas de consumação – praticar na presença e 

induzir a presenciar a prática – sendo certo que a prática dos dois núcleos, mesmo que 

de forma subsequente e no mesmo contexto, configura uma única infração penal, 

cuidando, portanto, de tipo misto alternativo. 

                                                           
20 Anote-se que nos referimos exclusivamente à indução do menor de quatorze anos, sendo certo que 
havendo indução, instigação ou auxílio daquele que efetivamente pratica ato de libidinagem na presença 
da vítima, estará caracterizada a participação. 
21 Desenvolvendo o conceito finalista de autor formulado por Welzel, Roxin soma ao domínio do fato 
aquele que realizada a conduta típica. 
22 A consumação se dá pela possibilidade de lesão à formação sexual da vítima, de modo que o efetivo 
dano ao desenvolvimento sexual caracteriza mero exaurimento do crime. Não é necessário, pois, que se 
comprove nos autos qualquer prejuízo ao menor, bem como o perigo, que é presumido pela simples 
presença da vítima na cena de libidinagem. Exemplo que se coloca é o da prostituta que conta menos de 
14 anos completos; é possível que presenciar ato de libidinagem não venha a prejudicar ainda mais seu 
desenvolvimento sexual já corrompido, mas ainda assim estará caracterizado o delito. 
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No que tange à classificação quanto ao resultado, tem a doutrina 

classificado o art. 218-A como crime formal, vez prescindir-se da satisfação da lascívia 

do agente.  

Entendemos, porém, que a satisfação da lascívia não se caracteriza como 

resultado naturalístico, mas tão somente como elemento subjetivo específico, vez não 

fazer surgir qualquer efetiva alteração no mundo fenomênico. Do contrário, poder-se-ia 

afirmar tratar-se de crime material, admitindo-se como resultado naturalístico ter o 

menor presenciado ato de libidinagem, pois é certo que deste não se pode prescindir. 

Assim, no entanto, não o é, já que este requisito não pode ser considerado resultado 

naturalístico. 

Concluímos, pois, em relação ao núcleo praticar, não constar do tipo 

qualquer referência a resultado naturalístico, de modo que este não se pode exigir para a 

consumação. Cuida-se, destarte, de delito de mera conduta, porquanto o bem jurídico 

resta atingido, ou potencialmente atingido, quando o menor presencia, ou se faz 

presente no local onde se pratica, o ato libidinoso.  

Questão interessante surge com a seguinte hipótese: se o menor fechar os 

olhos, cobrir seus ouvidos e não assistir ou escutar a cena, o tipo penal estará 

caracterizado? Pensamos que sim. Se o ato libidinoso for praticado na presença do 

menor para satisfazer lascívia própria ou de outrem, estarão preenchidos todos os 

elementos do tipo penal (art. 14, I, CP). O comportamento da vítima para minimizar o 

impacto da conduta delitiva em seu bem jurídico não pode favorecer os agentes 

delitivos do crime. Ademais, a reação esboçada pela vítima só vem demonstrar que esta 

se sentia perturbada diante de tal situação; nesta hipótese, caracteriza-se o menor como 

objeto relativamente impróprio, posto que apesar de dificultada a perpetração do dano, 

subsiste o perigo de lesão.  

Outra questão limiar e instigante que se coloca é a hipótese de a vítima 

estar dormindo, ou em qualquer outro modo de inconsciência, que a faça não ter ciência 

da prática do ato libidinoso que em sua presença se realiza. Como já explicitado, trata-se 

de crime de perigo, de forma que as circunstâncias determinaram a solução no caso 

concreto. Cuidando-se de menor que se encontra entregue ao sono, havendo o risco 

deste despertar, o teremos como objeto relativamente impróprio, e por consumado o 

delito. 

Na hipótese, porém de encontrar-se o menor em estado de inconsciência 

do qual não possa despertar com facilidade – como o coma – ou cuidando de menor 
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desprovido dos sentidos da visão e audição – cego e surdo -, o teremos como objeto 

absolutamente impróprio, não se verificando sequer perigo de lesão à sua formação 

sexual, caracterizando-se, assim, como crime impossível23.  

Adotemos, agora, o mesmo raciocínio em relação ao núcleo induzir, 

também tido pela doutrina como crime formal, posto prescindir-se da efetiva satisfação 

da lascívia do agente. 

Como já destacado alhures, não entendemos a satisfação da lascívia 

como resultado naturalístico, mas tão somente como elemento subjetivo específico. 

Assim, bastaria a simples indução do menor para presenciar ato libidinoso para que o 

crime reste consumado, caracterizando-se, portanto, como crime de mera conduta, uma 

vez ausente o resultado naturalístico.  

Questiona-se, contudo, se a mera indução seria suficiente a atingir o bem 

jurídico, ou se para tanto seria necessário a real presença do menor? Iniciemos tal 

análise buscando  quais seriam os contornos do verbo induzir: dar meramente a ideia ou 

fazê-la efetivamente surgir no consciente da vítima? 

Pautando-se pelo princípio da ofensividade, entendemos por induzir a 

conduta de fazer surgir em outrem uma idéia ou pensamento, vez que a conduta de 

sugerir ou propor a alguém uma ideia que seja de todo ignorada pela suposta vítima não 

é hábil a lesar, tão pouco tem o potencial de lesar, o bem jurídico. 

Por consequência, a uma análise perfunctória, afirmar-se-ia que a simples 

conduta de fazer surgir a ideia bastaria à consumação, vez que o tipo não exigiria que a 

vítima assistisse ao ato libidinoso; ademais, anote-se que a nós parece razoável que a 

um menor de quatorze anos, a mera incitação para que presencie cena de sexo, seja 

suficiente a ferir sua dignidade sexual. 

Contudo, parece-nos, também, que a indução deva ser eficaz, ou seja, que 

a vítima tenha no mínimo cogitado a proposta que lhe é feita, visto que do contrário 

vislumbramos infração ao princípio da ofensividade. 

Porém, como se demonstraria, de forma segura, ter sido a vítima deveras 

induzida? Ou seja, ter sido eficaz a indução? Alguns responderiam que esta questão não 

compete ao Direito Penal, mas ao Processo Penal, em cujo âmbito encontra-se a 

produção probatória. Esquecem-se, porém, que aquele a nada se presta sem este; não se 

                                                           
23 Apenas a título de reflexão, anote-se que à esta mesma conclusão não se poderia chegar caso 
adotássemos a idéia de expectativas normativas de Günther Jakobs, cujo foco dá-se na conduta e não no 
resultado.  



 14

tratam de sistemas normativos autônomos, mas, ao contrário, tratam-se de sistemas 

específicos, ímpares, que funcionam de forma simbiótica, auxiliando-se e 

complementando-se.24 Deste modo, a interpretação de dispositivo inserido no diploma 

material penal não pode olvidar-se da problemática procedimental. 

Desta forma, há de se concluir que, nada obstante ser possível atingir-se a 

dignidade sexual apenas com o ato de fazer surgir a idéia, esta não se poderá comprovar 

senão através da exteriorização de atos, restando comprovada, assim, a indução. Nessa 

perspectiva, entendemos, coroa-se não só as particularidades do sistema jurídico-penal e 

processual penal, bem como o princípio da ofensividade. 

No que tange ao dispositivo em apreço, o resultado que se exteriorizará é 

ter a vítima efetivamente presenciado a prática de ato de libidinagem; comprovando-se, 

desta forma, ter sido eficaz a indução. 

Em suma, entendemos que ambos os núcleos constantes do art. 218-A 

caracterizam-se como delitos de mera conduta, na medida em que não se vislumbra no 

tipo qualquer resultado naturalístico; no entanto, a conduta consistente em induzir, só 

poderá ser comprovada caso o menor venha efetivamente a presenciar ato de 

libidinagem. 

 

2.5 Do elemento subjetivo específico 

 

Situações há em que o tipo penal, além do dolo, exige outros elementos 

subjetivos do autor, particularizando sua conduta; é o chamado elemento subjetivo do 

tipo, que no dispositivo em análise consiste na finalidade de satisfação da lascívia 

própria ou alheia. Desta feita, ausente a intenção específica do agente, descaracterizado 

estaria o tipo penal. 

Gustavo Junqueira expõe que “se o objetivo era vingança ou ódio dos 

pais da vítima, por exemplo, fica afastado o presente crime”.25 Assim, no entanto, não 

nos parece. Isto porque mister se faz não se confundir o fim da ação com motivo de 

agir. “Este último vem a ser o que leva o agente a atuar, o que impulsiona ou dá origem 

à ação. De seu turno, o elemento subjetivo do injusto é constituído pela finalidade 

reitora de uma conduta típica que transcende o tipo objetivo. Os eventuais motivos (ex. 

                                                           
24 NUCCI, Guilherme de Souza. Ciências criminais: a união indissolúvel nos campos legislativo e prático. 
Boletim IBCCrim 193/6-7, ano 16. São Paulo: IBCCrim, dez. 2008. 
25 Direito Penal, 9ª ed. RT, p. 275. 
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vingança, ódio, ciúme, lucro etc.) do autor são na maioria das vezes indiferentes, e não 

significam ou elidem a finalidade integrante do injusto, como elemento subjetivo 

(...)”.26 

Assim, além de verificarmos que o bem jurídico tutelado não escapa ao 

dano em virtude da falta do elemento subjetivo específico, temos que ao eleger, como 

forma de vingança, a exposição do menor à cena de libidinagem, o agente já evidencia 

sua personalidade desequilibrada, que se jubila com a perturbação da psique infantil; é, 

portanto, inerente à prática da conduta descrita no tipo a satisfação da lascívia própria, 

sendo aceita também, para a caracterização do delito o fim de satisfazer lascívia alheia. 

Com isso, preenche-se, mesmo que de forma vinculada à própria conduta, o requisito da 

tipicidade e, consequentemente, do fato típico. 

 

3. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 

de vulnerável 

 

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 

(quatro) a 10 (dez) 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 (dezoito) e maior de 14 (catorze) 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. 

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório 

da condenação a cassação da licença de localização e de 

funcionamento do estabelecimento. 

                                                           
26 Regis Prado, op. cit. p. 327 
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3.1. Classificação 

 

Não se pretende, para este tipo, caracterização mecânica em 

classificações prévias, mas reflexão acerca de seu conteúdo. Por essa razão, nos 

ateremos ao que for controvertido. Notam-se, aqui também, incongruências e 

imperfeições quando se está a classificar em crime material ou formal, restando, para 

tanto, análise distinta. 

Por questão lógica, para o art. 218-B, o mesmo raciocínio desenvolvido 

alhures deve ser empregado. 

Partamos da premissa de uma observação focada em dois pontos 

distintos: a conduta de um lado; o resultado – jurídico e naturalístico – de outro. 

No caput do art. 218-B, podemos identificar as seguintes condutas: 

submeter; induzir, atrair, facilitar, impedir e dificultar. Trata-se de conjunto de ações 

capazes de ocasionar modificações no mundo exterior. Entretanto, há de se ter em 

mente que as modificações exteriorizadas nem sempre identificam-se como resultado 

naturalístico. Essa dicotomia é fundamental para a correta classificação dos verbos 

nucleares do art. 218-B. 

Em seguida, precisamos posicionar a prostituição ou outra forma de 

exploração sexual como complemento da conduta ou separá-las para fixarmos suas 

balizas no campo jurídico dos resultados. 

Se for considerada resultado, a existência de sua previsão expressa no 

tipo inviabilizaria a classificação dos delitos como de mera conduta. 

Se considerado como parte integrante da conduta - v.g. submeter menor 

de 18 anos à prostituição - não será possível identificar resultado naturalístico na 

redação do tipo penal, viabilizando, ao menos em tese, a classificação de um ou mais 

verbos do tipo como de mera conduta. 

Devemos, para conseguir uma resposta satisfatória, responder à uma 

questão: Submeter, induzir, atrair ou facilitar a prostituição tem o condão, ou a mera 

possibilidade, de fazer com que a vítima ingresse em estado de exploração sexual? Em 

outras palavras, a exploração sexual decorre da prática dos núcleos submeter, induzir, 

atrair ou facilitar? Respondendo-se positivamente a tal pergunta, a outra conclusão não 

se pode chegar senão ser exploração sexual resultado naturalístico previsto no tipo. O 



 17

que nos leva à impossibilidade de classificarmos os verbos do art. 218-B como de mera 

conduta. 

Resta-nos classificá-los como materiais (o ato de prostituição ou 

exploração sexual é necessário para consumar o crime) ou formais (o ato de prostituição 

ou exploração sexual não é necessário para consumar o crime, apesar de previsto no tipo 

penal em comento). 

Desta forma: 

* o verbo submeter representa forçar alguém a fazer algo. Se nada foi 

feito, não houve submissão. Desta forma, o núcleo exige o resultado naturalístico 

exploração sexual, caracterizando-se como crime material. 

* o verbo induzir traz consigo uma simples ideia, demonstrando a 

desnecessidade de qualquer resultado concreto previsto no tipo, sendo, portanto, crime 

formal. 

* o verbo atrair traz consigo uma ideia que não vincula, 

necessariamente, o menor a qualquer ato concreto de exploração sexual, demonstrando 

a desnecessidade de qualquer resultado concreto previsto no tipo, configurando-se como 

crime formal. 

* o verbo facilitar traz consigo uma ideia de conduta que independe da 

efetiva submissão de menor de 18 anos ao resultado previsto no tipo penal, sendo 

também considerado crime formal. 

Não é necessário, porém, que venha a vítima a exaurir tal estado, isto é, 

e.g., a manter relações sexuais, bastando sua disponibilidade para tanto. Isto se dá em 

virtude do próprio conceito de bem jurídico, qual seja, a relação de disponibilidade de 

um indivíduo com um objeto, protegida pelo Estado, que revela seu interesse mediante 

a tipificação penal de condutas que o afetam.27 

Por derradeiro, cabe aqui consignar que as condutas instigar e auxiliar, a 

despeito de não encontrarem-se explícitas no tipo, não são deles excluídos, sendo 

também autores os sujeitos ativos que essas condutas praticarem. Aqui, como para o 

artigo 218-A, defende-se a aplicação da interpretação a fortiori, uma vez que 

interpretação diversa resultaria em incongruências e desequilíbrios de tratamentos 

intoleráveis e claramente incompatíveis com a sistemática do tipo. 

                                                           
27 Zaffaroni, p. 399. 
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No que tange aos núcleos impedir e dificultar, questão outra se coloca no 

tocante ao resultado. Aqui, o denominado estado de prostituição ou outra forma de 

exploração sexual apresenta-se como situação posta, mas não necessariamente 

consolidada, da qual busca a vítima livrar-se; de forma que enquanto perdurar o estado 

de exploração, contra o qual a vítima resiste, estaremos em fase de consumação do 

delito, classificando-se, assim, como crime permanente. 

Dificultar significa tornar custoso, criar empecilhos para que a vítima 

abandone o estado de exploração. A consumação se dá com o simples surgimento de 

qualquer obstáculo que torne mais árdua a tarefa do ofendido. Ainda que este venha a 

superar a dificuldade posta, a consumação se dá com o ato de dificultar, mesmo que o 

status quo da vítima não seja alterado ou agravado. Desta forma, podemos classificá-lo 

como crime formal. 

Impedir, por sua vez, significa tornar impossível ou impraticável a 

execução, inviabilizar, não permitir. Difere do núcleo dificultar pois aqui torna-se 

inviável o êxito do ofendido, que apesar de suas tentativas não consegue vencer os 

entraves que lhe são opostos; cabendo ao magistrado mensurar a sanção de acordo com 

o grau de dificuldade imposta ao ofendido, e as possibilidades de êxito deste. É de 

notar-se, portanto, não admitir, o núcleo impedir, tentativa, visto que esta sempre 

resultará na consumação do núcleo dificultar. Sua consumação requer, destarte, a 

manutenção da vítima no estado de exploração sexual contra sua vontade. Tal 

permanência poderá se dar através da força ou grave ameaça ou, ainda, pelo 

constrangimento psicológico que não pode a vítima superar. Em ambas as hipóteses, 

porém, verifica-se que a coação gera o efetivo tolhimento da liberdade do ofendido. Este 

constrangimento, caracterizado pela privação da liberdade sexual, é requisito para a 

consumação, fazendo-se imprescindível o resultado naturalístico do núcleo impedir, 

concluindo-se, por conseguinte, cuidar-se de crime material. 

 

3.2. Sucessão legislativa 

 

Anteriormente à reforma penal introduzida pela Lei 12.015/2009, a 

proteção do infante e do adolescente no que tange à exploração sexual encontrava-se 

cindida entre o Código Penal e o ECA. Desta forma, aquele que induzia ou atraia à 

prostituição vítima entre quatorze e dezoito anos, facilitava ou impedia que a 

abandonasse, incorria nas penas do artigo 228, § 1.°, do CP; por sua vez, aquele que 
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submetia menor de dezoito anos à prostituição ou à exploração sexual, incidia nas penas 

do artigo 244-A do ECA. 

Lacunas havia, como, por exemplo, a indução de indivíduo de 17 anos a 

forma de exploração sexual distinta da prostituição; ou impedir que o menor de 14 anos 

a abandonasse eram fatos atípicos. Aglutinando os núcleos e elementares de ambos os 

dispositivos, criou-se tipo específico a socorrer a exploração sexual de vulnerável, o 

qual é atualmente a única norma incriminadora no que tange ao tema, uma vez que se 

suprimiu do art. 228 a referência aos menores, e o artigo 244-A do ECA foi tacitamente 

revogado, uma vez que todas as suas elementares encontram-se descritas no novo artigo 

218-B do Diploma Penal. 

Interessante anotar que nada obstante o artigo 228 não mais cuidar dos 

menores de 18 anos, e o artigo 244-A do ECA encontrar-se tacitamente revogado, não 

se há de falar em abolitio criminis em relação às condutas neles tipificadas. Isto porque 

não se verificou descontinuidade normativo-típica; ou seja, sequer por um instante tais 

condutas deixaram de ser criminalizadas, uma vez que a Lei que as revogou também 

criou o novo tipo 218-B, assim o conteúdo normativo foi preservado, ainda que em 

outro dispositivo legal. 

Temos, portanto, que em relação a cada um dos dispositivos revogados 

houve o alargamento da punibilidade em virtude da inclusão de novas elementares, sem 

que se desconstituísse o mandamento proibitivo anterior, mantendo-se a continuidade da 

tutela. Em relação ao art. 228 do CP, há de se notar também o alargamento da 

punibilidade por supressão de elementos especializadores promovido pela Lei nova, 

qual seja, a vítima maior de 14 e menor de 18 anos.  

Nessa toada é a opinião de Américo Taipa de Carvalho, para quem “A 

Lei nova comporta-se, face à Lei anterior, como uma lex generalis: menor compreensão 

(menor vigência normativa) e maior extensão (maior o círculo de factos puníveis 

abrangidos-subsumíveis à Lei nova do que o círculo de factos abrangidos-subsumíveis à 

Lei anterior. Todos estão de acordo que o facto praticado na vigência da Lei anterior 

(lex specialis) e a esta subsumível (por esta punível) continua a ser punível, depois da 

entrada em vigor da Lei nova. Há, relativamente a este facto, uma continuidade 

normativo-típica entre a Lei anterior e a Lei nova; logo há uma verdadeira sucessão de 

leis penais; conclusão: aplicação da lex mitior.”28 Ou seja, há que se analisar o novo tipo 

                                                           
28 Américo Taipa de Carvalho, p. 217. 
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penal prescrito pelo art. 218-B não sob uma perspectiva estrita, mas sim, deve-se 

considerá-lo enquanto inovação com repercussões em toda sistemática penal-protetiva. 

Concluímos, assim, não haver qualquer solução de continuidade 

normativo-típica em relação aos fatos subsumíveis ao art. 244-A do ECA e ao antigo 

art. 228 do CP; anotando-se, contudo, que em relação aos fatos praticados antes do dia 

10 de agosto de 2009 aplicam-se as disposição da lei mais favorável – irretroatividade 

da lex gravior.  

Por fim, ressalta-se que a Lei 12.015/2009 é também lei penalizadora no 

que tange às condutas dantes não abrangidas pelas normas aqui analisadas, e como tal, 

só pode aplicar-se às condutas praticadas depois de sua entrada em vigor. 

 

3.3. A vinculação do § 2º do artigo 218-B ao seu caput 

 

  O § 2.º do art. 218-B traz o seguinte texto, in verbis: 

 

“§ 2º Incorre nas mesmas penas: I - 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; II - o proprietário, o gerente 

ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no 

caput deste artigo.” (grifo nosso). 

 

  Protegendo o vulnerável que foi submetido à exploração sexual (à 

prostituição, inclusive), o legislador decidiu punir, além do aliciador, o cliente que 

pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com o menor de 18 e maior de 14 anos. 

Também houve previsão expressa de punição para o administrador (proprietário, 

gerente ou responsável) do local onde a exploração aconteça. 

  Desta forma, tanto o agente que pratica as condutas previstas no caput, 

quanto quem efetivamente pratica o ato sexual com o menor de 18 e maior de 14 anos, e 

o administrador do local onde o crime é cometido, serão punidos com a pena de 4 a 10 

anos de reclusão. 

  Conclui-se que não houve preocupação legislativa com o princípio da 

proporcionalidade. Tanto a pessoa que submete, induz, atrai menor de 18 anos para ser 

sexualmente explorado; a pessoa que impede ou dificulta o abandono da exploração 

pelo vulnerável; a pessoa que facilita a exploração; a pessoa que efetivamente pratica o 
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ato sexual com o vulnerável; e o proprietário, gerente ou responsável pelo local das 

práticas; serão punidos com reclusão de 4 a 10 anos. 

  Exemplificando, o gerente do local onde acontece a exploração estará 

submetido à mesma sanção em abstrato de quem praticou atos sexuais com um 

adolescente com 14 anos completos. A pessoa que atrai um adolescente de 15 anos para 

a prostituição será apenado da mesma forma que o agente que impede que um deficiente 

mental abandone a situação de exploração. Essa equiparação mostra-se, no mínimo, 

questionável sob o prisma da proporcionalidade das penas. 

Ademais, relevante questão que se coloca é se a punição prevista no § 2° 

encontra-se necessariamente vinculada à conduta descrita no caput. Nada obstante ter o 

legislador optado por inserir a nova norma incriminadora em um dos parágrafos do art. 

218-B, é certo cuidar-se de tipos autônomos29, não estando um condicionado à 

procedência da acusação formulada contra terceiro. 

Senão vejamos. Em sendo possível a punição da conduta constante do § 

2° apenas na hipótese de condenação do agente aliciador, chegaríamos ao absurdo de 

concluir que em casos de extinção da punibilidade – o que dá azo a sentença absolutória – 

não estaria passível de sofrer a sanção penal aquele que subsume sua conduta ao § 2°. 

O escopo da norma é, por claro, proteger as vítimas de exploração sexual, 

punindo tanto aquele que a colocou em tal situação como aquele que desta se utiliza. 

Assim, para que se puna a conduta do § 2°, mister se faz comprovar-se o efetivo estado 

de exploração sexual da vítima. Não se exige, para a punição dos agentes delitivos 

previstos no § 2º, prévia identificação e condenação do aliciador. Basta que a exploração 

sexual esteja configurada, como determina o parágrafo. 

Surge, portanto, outra questão: seria típica a conduta de praticar 

conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de dezoito e maior de 

quatorze anos que se exponha voluntariamente e por conta própria à prostituição? 

Sabemos que o § 2º tipifica tal conduta quando na situação descrita no caput; ora, este 

por sua vez, descreve situação de exploração sexual ou auxílio para que alguém adentre 

tal estado. O raciocínio é singelo: não se constatando ter havido submissão, induzimento, 

atração à prostituição, ou a criação de obstáculos para que a deixe, não haverá o delito do 

art. 218-B, do CP. O mesmo raciocínio aplica-se ao proprietário, gerente ou responsável 

pelo local em que se verificam as práticas referidas no caput. 
                                                           
29 Desta forma, é possível que o mesmo agente responda como incurso no caput e § 2°em concurso 
material. 
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3.4. Veto ao artigo 234-C e o conceito de exploração sexual 

 

 O artigo 234-C foi vetado pelo Presidente da República. Tal veto, como se 

percebe por seus termos, encerrou caráter eminentemente político. 

 Sua redação original dizia: "Art. 234-C. Para os fins deste Título, ocorre 

exploração sexual sempre que alguém é vítima dos crimes nele tipificados". 

 A simples leitura do dispositivo vinculava a exploração sexual a todas as 

condutas previstas no novo Título VI, da Parte Especial, do CP. Essa generalização não 

foi bem aceita pelo Executivo, ressaltando-se que pode haver violência contra a 

dignidade sexual sem que ocorra a exploração. 

 Rezam as razões de veto deste artigo: "Ao prever que ocorrerá exploração sexual 

sempre que alguém for vítima dos crimes contra os costumes, o dispositivo confunde os 

conceitos de ‘violência sexual’ e de ‘exploração sexual, uma vez que pode haver 

violência sem a exploração. Diante disso, o dispositivo estabelece modalidade de 

punição que se aplica independentemente de verificada a efetiva prática de atos de 

exploração sexual.” 

Temos, assim, por positivo o veto presidencial que permite a correta aplicação 

do elemento normativo exploração sexual, de forma a não criminalizar condutas que 

não se amoldem aos artigos 218-B, 228, 229, 231 e 232 do Código Penal. 

 Desta forma, pergunta-se: qual seria, então, o conceito de exploração sexual? 

 Sobre o verbo explorar, Guilherme Nucci afirma ser um verbo de conteúdo 

variável que, no campo dos crimes contra a dignidade sexual, significa tirar proveito ou 

enganar alguém para lucrar.30 

 Rogério Sanches Cunha, citando lição de Eva Faleiros, sistematiza a exploração 

sexual. De acordo com seu estudo, a exploração sexual admite quatro modalidades: a) 

prostituição – atividade na qual atos sexuais são negociados em troca de pagamento, não 

apenas monetário; b) turismo sexual – é o comércio sexual, bem articulado, em cidades 

turísticas, envolvendo turistas nacionais e estrangeiros e principalmente mulheres 

jovens, de setores excluídos de Países de Terceiro Mundo; c) pornografia – produção, 

exibição, distribuição, venda, compra, posse e utilização de material pornográfico, 

presente também na literatura, cinema, propaganda etc.; e d) tráfico para fins sexuais – 

                                                           
30 Nucci, Crimes contra a dignidade sexual, p. 57. 
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movimento clandestino e ilícito de pessoas através de fronteiras nacionais, com o 

objetivo de forçar mulheres e adolescentes a entrar em situações sexualmente opressoras 

e exploradoras, para lucro dos aliciadores, traficantes".31 

Assim, valendo-nos das opiniões acima trazidas, e com fundamento nos 

pressupostos e contornos trazidos ao longo deste trabalho, para os fins que busca o 

Código Penal, entendemos encerrar o epíteto os seguintes contornos: exploração sexual 

é toda conduta cercada de conotação sexual, praticada por um ou mais agentes, com a 

intenção de obter vantagem, que consista em controlar a liberdade sexual alheia, 

reduzindo sua capacidade de autodeterminação. Em outras palavras, o sujeito passivo 

encontra-se impossibilitado de desenvolver sua sexualidade de forma desembaraçada, 

livre e plena, ante a indisponibilidade do bem jurídico-penal e a busca pela obtenção de 

vantagem, de qualquer natureza, por parte do sujeito ativo do delito. 

 

4. Conclusão 

 

O direito penal, assim como os valores da sociedade, encontra-se em 

constante mutação. O que era prioridade como objeto de tutela em 1940, mostrou-se 

ineficaz ou insuficiente ao final da primeira década do século XXI. 

Assim como a honestidade da mulher, os costumes de outrora, também, 

foram deixados de lado e o protagonista, objeto jurídico a ser penalmente tutelado, 

ganhou a relevância necessária para aprimorar a sua tutela: a dignidade sexual do ser 

humano. 

Seguindo as linhas mestras de nossa Constituição Federal, 

desdobramento natural de um dos fundamentos da República - a dignidade da pessoa 

humana (art. 1.º, III, CF) -, a dignidade sexual deve ser observada como um macro bem 

jurídico, geral e amplo, subdividido em liberdade sexual, liberdade sexual dos 

vulneráveis, exploração sexual e o pudor público. 

No contexto da nova tutela penal da dignidade sexual, a Lei 12.015/2009 

modificou a tutela da dignidade sexual dos vulneráveis - pessoas menores de dezoito 

anos ou que por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento 

                                                           
31 FALEIROS, Eva T. Silveira; CAMPOS, Josete de Oliveira. Publicação resultante da pesquisa sobre os 

conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes, realizada em 1998. 
Brasília: CECRIA, 2000. Apud CUNHA, Rogério Sanches. Direito Penal – Parte Especial. 3. ed. São 
Paulo: RT, 2010, p. 261. 
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para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência 

(art. 217-A). 

Tutela-se a liberdade sexual, busca-se proteger o livre e desembaraçado 
desenvolvimento da sexualidade, não por capricho do legislador, mas por determinação 
constitucional. Tem, assim, a novel lei função e importância não só relativas à 
atualização do Direito Penal, como, também, expositiva das novas diretrizes e balizas 
sob as quais deve esse ramo jurídico se ater, de forma constitucional e em sintonia com 
o ordenamento jurídico. 

O desenvolvimento da tutela penal, em qualquer área, é bem vinda 

quando incrementa o âmbito de eficácia da proteção, porém, continua limitada aos 

limites principiológicos constitucionais da moderna teoria do Direito. 
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