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Resumo: A Lei 12.015 de 7 de agosto de 2009 trouxe profundas mudanças 
nos crimes contra dignidade sexual do Código Penal Brasileiro e, como 
uma das pertinentes inovações, tem-se o art. 217-A (Estupro de 
Vulnerável) como tipo penal incorporado ao sistema. Nessa senda, o 
presente artigo tem por objetivo a investigação da presunção de 
vulnerabilidade positivada no referido legal a partir da análise de caso 
paradigmático concernente ao tema. Desse modo, visa-se a averiguação 
das possíveis (in)congruências geradas pela escolha legislativa e da 
existência de inadequação ao ordenamento jurídico vigente. Para tanto, 
utiliza-se de estudo de caso fundamentado com pesquisa bibliográfica 
exploratória sob o método hipotético-dedutivo. 
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Abstract: The Law 12.015/2009 brought profound changes in crimes 
against sexual dignity in the Brazilian Penal Code and, as one of the 
relevant innovations, the article 217-A (Rape of Vulnerable) was 
incorporated, as a criminal type, into the system. Therefore, this article 
aims to investigate, starting on the analysis of a paradigmatic case 
concerning the theme, the presumption of vulnerability established in the 
legal article, ascertaining the possible (in)congruences generated by the 
legislative choice and the existence of inadequacies to the current legal 
system. In order to accomplish the objective, a case study was conducted, 
based on exploratory bibliographic research under the hypothetical-
deductive method. 

Keywords: Article 217-A, rape of vulnerable, presumption of 
vulnerability. 

 

Resumen: La Ley 12.015, de 7 de agosto de 2009, introdujo profundos 
cambios en los delitos contra la dignidad sexual en el Código Penal 
brasileño y, como una de las innovaciones pertinentes, se ha incorporado 
al sistema el artículo 217-A (Violación de los Vulnerables). A este respecto, 
el propósito de este artículo es investigar la presunción de vulnerabilidad 
positiva en la disposición legal mencionada, a partir del análisis de un caso 
paradigmático sobre la cuestión. Así pues, tiene por objeto investigar las 
posibles (in)congruencias generadas por la elección legislativa y la 
existencia de una inadecuación al sistema jurídico actual. Para ello se 
utiliza un estudio de caso, basado en una investigación bibliográfica 
exploratoria según el método hipotético-deductivo.  

Palabras claves: Artículo 217-A, violación de los vulnerables, presunción 
de vulnerabilidad. 

 

 

 

 

Introdução 

É recorrente nos diversos veículos de comunicação as notícias acerca da 
violência sexual. Abusos, importunações, exposições e estupros são exemplos das 
variadas formas, muitas delas tipificadas no Código Penal, de graves violações àquilo 
que se compreende como dignidade sexual. 

Diante desse cenário, o diploma penal elenca diversos tipos penais no seu 
Título VI, o qual prescreve os crimes contra a dignidade sexual. Esse bem jurídico 
tutelado pela legislação repressiva tangencia o princípio constitucional da dignidade 
humana (art. 1º, III, da CF). Tem-se, então, que “a dignidade sexual é um dos 
elementos que compõem a dignidade da pessoa humana. Impossível supor uma 
existência verdadeiramente digna sem a preservação da dignidade sexual” (JORIO, 
2018, p. 28).  

Nessa esteira, refuta-se a possibilidade de coisificação da pessoa para que esta 
se transforme em mero objeto de satisfação dos desejos de outrem, tutelando a 
possibilidade de escolha sobre as práticas sexuais. A partir disso, pode-se entender, 
em síntese apertada, que a pretensão do referido título do Código Penal é a proteção 
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da “liberdade consciente de escolher e de determinar seu próprio comportamento 
no que tange às práticas sexuais” (JORIO, 2018, p. 34). 

Paralelo a isso, a legislação penal sempre buscou uma tutela diferenciada aos 
incapazes, os quais não possuem capacidade de compreensão sobre determinadas 
questões inerentes à vida cotidiana e de consentir com prática de condutas que 
dependem de uma tomada de decisão livre e esclarecida.  

Incorporou-se ao Código Penal, pela Lei nº 12.015 de 7 de agosto de 2009, o 
art. 217-A (Estupro de Vulnerável), elaborado sob a justificativa de que a norma 
brasileira não oferecia proteção suficiente ao desenvolvimento da sexualidade da 
criança e do adolescente, resultando na impunidade de muitos agressores e na 
continuação da prática delitiva (SENADO FEDERAL, 2004). Buscou-se alertar para a 
necessidade de que fosse considerado estupro, em absoluto, quando a vítima fosse 
menor de 14 (catorze) anos, o que muitos juízes anteriormente desconsideravam, 
preferindo analisar de acordo com as circunstâncias do caso concreto (SENADO 
FEDERAL, 2004). 

Além disso, tentou-se eliminar a divergência doutrinária e a incompatibilidade 
jurisprudencial a respeito do caráter absoluto, estabelecendo-se uma presunção de 
vulnerabilidade para aqueles abaixo de 14 (catorze) anos. Criou-se, como descreve 
a exposição de motivos do Projeto de Lei do Senado n. 253/2004, que originou a 
referida lei, uma objetividade fática (SENADO FEDERAL, 2004). 

Apesar disso, persistiu a referida discussão, ganhando contornos com o novo 
tipo e, agora, com a presunção de vulnerabilidade no epicentro da contenda. 
Inversamente ao novo contexto, ainda se encontram decisões fundadas na 
construção doutrinária, defendendo a possibilidade de mitigação da absoluta 
compreensão do sujeito vulnerável conforme está na lei. 

Nesta esteira, o presente trabalho tem por objetivo um estudo concreto e com 
foco na análise do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 
70044569705, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Para tanto, 
utiliza-se pesquisa bibliográfica exploratória, sob o método hipotético-dedutivo, 
tecendo comentários acerca dos fundamentos utilizados, para, ao fim, se constatar 
as hipóteses formuladas.  

 

1. Art. 217-A do Código Penal: dogmática e aspectos gerais 

O artigo 217-A do Código Penal tipifica o estupro de vulnerável e dispõe o 
seguinte: 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 
(catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  

§ 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. 

§ 2º (VETADO) 

§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
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Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 

§ 4º Se da conduta resulta morte: 

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

§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se 
independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações 
sexuais anteriormente ao crime. 

A inovação legislativa advinda da Lei nº 12.015 de agosto de 2009 trouxe 
intensas modificações e repercussões na topologia do Título VI do Código Penal 
Brasileiro, o qual elenca os ditos crimes contra a dignidade sexual. Em análise 
acurada do art. 217-A do Código Penal, tem-se o Estupro de Vulnerável.  

No epicentro deste dispositivo, o bem jurídico tutelado é a dignidade sexual 
nas exatas linhas do introito deste escrito. No contexto do dispositivo supracitado, 
o legislador não concebeu a liberdade sexual como elementar da proteção jurídica. 
Isso, pois, como ensina Jorio (2018), essa liberdade pressupõe a capacidade para 
consentir, o que não se vislumbra nesse tipo, haja vista a escolha do critério 
biológico para refutar a validade do consentimento de menores de quatorze anos 
para práticas sexuais.   

Tomando por base as lições de Cezar Roberto Bitencourt (2015) o 
enquadramento típico da conduta prescrito no caput do dispositivo observa os 
elementos objetivos: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
alguém menor de catorze anos. Os dois primeiros elementos se distinguem, sendo a 
conjunção carnal, pela conceituação tradicional, a cópula vagínica e o ato libidinoso 
a prática de qualquer outra conduta diversa da daquela já mencionada. Tais ações 
são direcionadas aos menores de catorze anos, os quais não possuem capacidade de 
discernimento. Neste ponto que reside a vulnerabilidade estigmatizada pelo critério 
etário e que será objeto de maior análise nas linhas posteriores.  

Insta destacar que o legislador no parágrafo primeiro do art. 217-A abarcou 
como sujeito passivo o enfermo e o deficiente mental, estendendo a imputabilidade 
e a penalidade pela prática dos atos mencionados nesse dispositivo aos referidos 
indivíduos.  

Destaca Bitencourt (2015) que, assim como ocorre na verificação da 
inimputabilidade por insanidade mental, decorre da lógica do sistema a necessidade 
de prova e da análise de dois elementos: o biológico (existência de determinada 
patologia) e o elemento psicológico (se a doença constatada afeta de o 
discernimento acerca das condutas). Assiste razão a esse entendimento ao se 
verificar o próprio texto legal quando classifica esse sujeito como aquele que “não 
tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra 
causa, não pode oferecer resistência” (BITENCOURT, 2015, p. 112). 

Na adequação típica subjetiva, é imperiosa a verificação da vontade de incorrer 
na prática de conjunção carnal e nos atos libidinosos e a consciência de realizar tais 
atos com menores de quatorze anos, enfermos ou doentes mentais. Consequência 
da efetivação desses elementos, tem-se a configuração do dolo, não havendo, para 
este crime, possibilidade de culpa.  

No que concerne aos sujeitos do delito, entende-se como crime comum, uma 
vez que a vulnerabilidade do sujeito passivo não acarreta a incidência do 
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entendimento de crime próprio (BITENCOURT, 2015). Ademais, a reforma 
legislativa do Título endereçou a proteção jurídica da dignidade sexual a homens e 
mulheres indistintamente. Assim, o art. 217-A tem como sujeitos passivo e ativo o 
sexo feminino e masculino, sendo que, na conjunção carnal, exige-se relação 
heterosexual. Já nos atos libidinosos, tal premissa é indispensável (JORIO, 2018). 

O tipo possui duas qualificadoras nos parágrafos 3º e 4º, quais sejam o 
resultado em lesão corporal grave e em morte, respectivamente. Ademais, a pena 
em abstrato do Estupro de Vulnerável em sua forma simples é a comunicação de oito 
a quinze anos de reclusão, com os devidos aumentos na pena se da conduta prescrita 
resultar lesão corporal grave (dez a vinte anos de reclusão) ou morte (doze a trinta 
anos de reclusão).  

Após as modificações realizadas pela Lei nº 13.718 de 24 de setembro de 2018, 
as disposições gerais do Título aqui tratado, em seu art. 225, CP, dispõe que a ação 
penal é pública incondicionada quando se tratar de Estupro de Vulnerável. 

Por derradeiro, a Lei nº 13.718/2018 acrescentou ao art. 217-A o §5º. Este 
parágrafo veio para reforçar a intenção legislativa de refutar entendimentos 
contrários à literalidade da lei. Além disso, reproduz quase in totum o Enunciado 
593 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que já versava sobre a questão. Desse 
modo, a recente inovação consubstanciou ainda mais o debate em torno do 
dispositivo penal. 

 

2. Apelação Criminal nº 70044569705 do TJRS 

A partir da análise dogmática do preceito legal aqui discutido, o julgado do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, proferido em 2011, passa a ser objeto de 
análise e das ponderações do presente artigo. Pela posição contramajoritária 
adotada, os fundamentos por ele apresentados e as circunstâncias fáticas são 
levadas em consideração para promover um estudo sobre o dispositivo 217-A do 
Código Penal, sem a pretensão de julgá-lo definitivamente correto ou inadequado 
em sua totalidade.  

Importante ressaltar que não se busca atribuir qualquer juízo de valor sobre 
as condutas que serão apresentadas e muito menos esgotar as possibilidades fáticas 
que o acórdão em questão possa, ou não, ter fugido à análise. Não se trata de 
estabelecer sentença e predeterminar comportamentos que afastem ou permitam a 
incidência do artigo, mas apenas adentrar à esfera de compreensão –  seja para 
permitir concordâncias ou discordâncias – do posicionamento do juízo em questão, 
que não se limita a este, sendo compartilhado por certos doutrinadores e por 
profissionais de outras áreas importantes ao estudo jurídico. Feita essa ressalva, 
parte-se à exposição do caso concreto.  

Trata-se do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pelo 
Ministério Público em processo no qual realizou a denúncia de Augusto C., com 22 
(vinte e dois) anos, pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra Carolina J., 
de 12 (doze) anos (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

A partir da leitura do acórdão, percebe-se a acusação de que o denunciado 
procurava oportunidades de isolamento da vítima para influenciá-la à prática da 
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relação sexual (RIO GRANDE DO SUL, 2011). Tal alegação foi negada pela vítima em 
inquérito policial, sustentando que o denunciado era seu namorado, que possuíam 
relações sexuais constantes, frequentando a casa do réu a convite deste, e que ela já 
havia iniciado a vida sexual anteriormente ao relacionamento afetivo em questão. 
Na fase judicial, porém, divergiu ao previamente sustentado, afirmando ter perdido 
a virgindade com o acusado. Relatou, ainda, que o relacionamento, de 8 (oito) meses, 
se deu por pressão do réu e que ficou presa na casa deste por quatro meses, de nada 
adiantando as interferências dos conselheiros tutelares, uma vez que o acusado 
retornava a sua residência para buscá-la (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

Em sua defesa, Augusto C. Informou ter pedido autorização à mãe da vítima 
para começar o relacionamento, sustentando que esta não era mais virgem à data 
do início do namoro. Apresentou versões equivalentes tanto na fase pré-processual 
como na fase judicial, explicando que a vítima constantemente fugia da casa de sua 
mãe para a sua, tendo os dois morado juntos por certo tempo. Por fim, alegou que as 
relações sexuais perduraram por dois meses (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

A mãe da vítima, questionada sobre o fato criminoso, afirmou ter autorizado a 
relação de ambos, desconhecendo, porém, a realização da prática sexual e afirmando 
que não havia sido concedida permissão para que a filha fosse levada à casa do 
acusado (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

A conselheira tutelar, por sua vez, intimada para prestar depoimento, 
informou ter sido chamada pela mãe da vítima, uma vez que, segundo a genitora, 
teria a filha se mudado para a casa de um rapaz mais velho. Ao chegarem à residência 
do acusado, relata que a vítima apresentou comportamento rebelde, se recusando a 
retornar a sua residência e afirmando que desejava permanecer com o namorado. 
Informou, ainda, que a vítima já havia sido atendida pelo Conselho Tutelar em 
ocasiões relativas a diversas questões afetivas, embora todas envolvessem rapazes 
mais novos que o acusado (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

Relativamente às demais provas colhidas na fase policial, constava nos autos 
do processo o exame de corpo de delito, indicando que a vítima não era virgem e 
demonstrando haver rupturas antigas no contorno do hímen (RIO GRANDE DO SUL, 
2011).  

Analisando o caso concreto e os elementos probatórios, a desembargadora 
discordou, embora somente quanto à fundamentação, da sentença apelada ao 
entender não ser possível a análise das questões pelo viés da relativização da 
presunção de inocência, mas pelo conceito de vulnerabilidade, que não poderia ser 
vista de forma absoluta (RIO GRANDE DO SUL, 2011).  

Entendeu a Relatora, citando os ensinamentos do doutrinador Guilherme de 
Souza Nucci, que a vulnerabilidade “deve ser compreendida de forma restrita e 
casuisticamente, tendo como essência a fragilidade e a incapacidade física ou mental 
da vítima, na situação concreta, para consentir com a prática do ato sexual” (RIO 
GRANDE DO SUL, 2011, p. 6).  

Analisando conjuntamente a redação do dispositivo 217-A do Código Penal e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, que conceitua e estabelece a idade 
abarcada por cada classificação, entendeu a desembargadora que a vítima em 
questão era uma adolescente. Não havendo prova de que a relacionamento teria se 
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dado em idade anterior, cabível seria relativizar a vulnerabilidade para essa faixa 
etária (RIO GRANDE DO SUL, 2011). 

A partir desse critério, pelo estudo das provas colhidas, considerou a 
Desembargadora que as relações eram voluntárias e consentidas, que a vítima 
possuía vida sexual ativa prévia e que não ocorreu violência ou grave ameaça. Negou 
provimento à apelação e corroborou com a absolvição do réu (RIO GRANDE DO SUL, 
2011).  

O entendimento exposto no acórdão paradigma a este artigo concretiza as 
ponderações de parte significativa da sociedade sobre o estupro de vulnerável. 
Revive a discussão doutrinária e jurisprudencial sem fugir a críticas próprias, seja 
por apresentar elementos estranhos ao dispositivo legal – como a alegação da 
ausência de violência e grave ameaça –, seja por contrariar o objetivo explícito da 
Lei 12.015/2009. Sua análise, porém, e a representação que efetua da corrente 
contrária à referida Lei – no que diz respeito ao objeto em estudo – demonstram-se 
essenciais para estabelecer base para a análise, seja positiva ou negativa, do artigo 
217-A do Código Penal. 

 

3. (In)congruências do art. 217-A à luz do caso concreto 

Para uma análise acurada acerca do art. 217-A do Código Penal é de grande 
relevo revisitar o contexto legislativo e jurisprudencial anterior à reforma do ano de 
2009.  

Naquele tempo, aos crimes sexuais contra os menores de quatorze anos, os 
alienados, os débeis mentais e os que não poderiam oferecer resistência por algum 
motivo se aplicava a presunção de violência. Essa era prescrita no revogado artigo 
2243 do CP e pode ser entendida como 

uma ficção jurídica a qual dispunha que o simples fato de manter relação sexual com 
mulher não maior de catorze anos bastava para configurar o tipo penal, mesmo ante a 
ausência de violência real ou grave ameaça e ainda que precedido de consentimento 
expresso e inequívoco da menor (KEMMERICH, 2016, p. 6). 

Assim, como relembra Nucci (2009), havia uma extensão da tipificação do 
crime de estupro e do atentado violento ao pudor - também já revogado - sendo que 
se combinava o artigo 213 ou o 214 com o art. 224, todos do CP.  

Nesta senda, surgiu o debate doutrinário e jurisprudencial acerca da 
possibilidade de relativização da presunção de violência, ou seja, se haveria prova 
em contrário ou não, sendo, assim, absoluta.  

Esta discussão ganhou maior ênfase na questão da idade, uma vez que era 
necessário haver prova da incapacidade por determinada patologia para os casos 
das pessoas consideradas, à época, alienadas (NUCCI, 2009). Neste contexto, 
estruturou-se uma jurisprudência nos Tribunais Superiores que tendia a uma 
análise casuística quando se tratava de crime envolvendo estupro de menores de 

 

3 Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima: a) não é maior de catorze anos; b) é alienada ou débil 
mental, e o agente conhecia esta circunstância; c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer 
resistência.      
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quatorze anos. Em voto recorrentemente evocado, o Ministro Marco Aurélio Mello, 
do Supremo Tribunal Federal, já pontificava:  

(...) Ora, enrijecida a legislação - que, ao invés de obnubilar a evolução dos costumes, 
deveria acompanhá-la, dessa forma protegendo-a - cabe ao intérprete da lei o papel de 
arrefecer tanta austeridade, flexibilizando, sob o ângulo literal, o texto normativo, 
tornando-o, destarte, adequado e oportuno, sem o que o argumento da segurança 
transmuda-se em sofisma e servirá, ao reverso, ao despotismo inexorável dos 
arquiconservadores de plantão, nunca a uma sociedade que se quer global, ágil e 
avançada - tecnológica, social e espiritualmente. De qualquer forma, o núcleo do tipo é 
o constrangimento e à medida em que a vítima deixou patenteado haver mantido 
relações sexuais espontaneamente, não se tem, mesmo a mercê da potencialização da 
idade, como concluir, na espécie, pela caracterização. A presunção não é absoluta, 
cedendo as peculiaridades do caso como são as já apontadas, ou seja, o fato de a vítima 
aparentar mais idade, levar vida dissoluta, saindo altas horas da noite e mantendo 
relações sexuais com outros rapazes como reconhecido no depoimento e era de 
conhecimento público (...) (BRASIL, 1996, online).4 

Desse modo, já era latente a discussão acerca da possibilidade de relativização 
da presunção de violência em se tratando de atos sexuais com menores de quatorze 
anos. A jurisprudência e a literatura jurídica defendiam e formavam o entendimento 
de que deveria ser investigado o caso concreto.  

Todavia, com o advento do art. 217-A na reforma dos ditos “crimes de 
costumes”, houve a adoção do critério etário e biológico, ensejando, assim, a 
presunção absoluta de vulnerabilidade. Neste cenário, a mera constatação da 
vulnerabilidade “torna inválido o consentimento, seja porque a vítima não tem 
capacidade de consentir, [...] porque seu consentimento foi viciado” (RASSI, 2011, p. 
15). 

Em síntese, tem-se atualmente a presunção legal de que a conjunção carnal e a 
prática de atos libidinosos com menores de quatorze anos são tipificadas como 
Estupro de Vulnerável. Tal fato típico se fundamenta no entendimento de que, 
mesmo com o consentimento, não haveria necessário discernimento ao menor de 
quatorze anos de tomar uma decisão relativa à sua vida sexual.  

Na tentativa reformista, o legislador buscou sanar a contenda hermenêutica 
existente, mas não logrou êxito nesse propósito. Assim, nesse contexto da mudança 
legal, Nucci (2009, p. 37) entendeu que “o nascimento de tipo penal inédito não 
tornará sepulta a discussão acerca do caráter relativo ou absoluto da anterior 
presunção de violência”. Ainda pontuou o referido autor que “agora, subsumida na 
figura da vulnerabilidade, pode-se tratar da mesma como sendo absoluta ou 
relativa” (NUCCI, 2009, p. 37). Já Bitencourt (2015, p. 102), em posicionamento 

 

4 Importante lembrar que o Ministro discorre sobre o crime de estupro de vulnerável, não trazendo 
ao voto o crime de estupro (artigo 213 do Código Penal). Neste, entende-se que a vítima era capaz de 
consentir, mas negou o consentimento, sendo constrangida pelo agressor. Para averiguar tal 
negativa, insignificante a análise de seu passado ou de sua rotina, pois o consentimento não é ato 
histórico, mas restrito à vontade da vítima no momento da prática da conjunção carnal ou do ato 
libidinoso. No caso do estupro de vulnerável, a discussão sobre a presunção absoluta ou relativa da 
violência não recai sobre o consentimento dado ou negado da vítima, mas sobre a sua capacidade 
para consentir. Para averiguá-la, o Ministro entende que é necessário conhecer a vítima, analisar seu 
passado e compreender se possuía desenvolvimento suficiente para ser capaz - embora isso não 
signifique que tenha consentido - de ofertar consentimento. 
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firme, interpretou a mudança como “uma tentativa dissimulada de estancar a 
orientação jurisprudencial que ganhava corpo no Supremo Tribunal Federal sobre 
a relatividade da presunção de violência contida no dispositivo revogado (art. 224)”. 
Notadamente, persiste a discussão sobre a possibilidade de se mitigar a presunção 
de vulnerabilidade outorgada no artigo 217-A do Código Penal. 

Apesar da mudança da natureza jurídica da presunção legal, as noções da 
presunção de violência consubstanciam os conceitos inerentes à presunção de 
vulnerabilidade. Bitencourt (2015, p. 103) é preciso ao consignar que, tratando-se 
de vulnerabilidade absoluta, “admite-se que a vítima é, indiscutivelmente, 
vulnerável e ponto final; não se questiona esse aspecto, pois trata-se de presunção 
juris et jure, que não se admite prova em contrário (...)”. Já na presunção relativa de 
vulnerabilidade “a vítima pode ser vulnerável, ou pode não ser, devendo-se 
examinar casuisticamente a situação para constatar se tal circunstância pessoal se 
faz presente ou não”. 

Diante disso, apesar do cenário estanque que se formou no contexto aqui 
estudado, vislumbram-se entendimentos que ainda resguardam a construção 
dogmática e jurisprudencial estabelecida anteriormente ao artigo 217-A, mas, agora, 
tratando-se da vulnerabilidade como objeto de estudo.  

Como foco da presente discussão, traz-se à baila desta análise o acórdão 
firmado no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, sob a relatoria da 
Desembargadora Noele Ochoa Piazzeta.  

Primeiramente, destaca-se que a decisão aqui comentada adentrou no aspecto 
causal da situação fática-jurídica. Neste ponto, o decisium se destoa do 
entendimento majoritário atual e vai ao encontro do que a doutrina tem consignado. 
Isso, porque pautou a possibilidade de relativização da presunção de 
vulnerabilidade. 

Nas linhas do pronunciamento, a magistrada registrou que  

(...) não pode ser entendida de forma absoluta simplesmente pelo critério etário, o que 
configuraria hipótese de responsabilidade objetiva, devendo ser mensurada em cada 
caso trazido à apreciação do Poder Judiciário, à vista de suas particularidades (RIO 
GRANDE DO SUL, 2011, p. 6). 

A partir da valoração das provas colhidas no processo de conhecimento, restou 
evidente a maturidade sexual demonstrada pelo Conselho Tutelar local e o 
consentimento de tais práticas com o réu, conforme se evidenciou aos servidores 
daquele órgão público.  

Se analisada sob o prisma da vulnerabilidade absoluta, presumir-se-ia que, 
mesmo com o consentimento exteriorizado pela vítima, haveria coação psicológica 
e, consequentemente, estupro, uma vez que os menores de quatorze anos não teriam 
capacidade para assimilar e compreender a situação de modo a tomar uma decisão 
consciente. 

Nucci (2017) observa, ao consignar seu posicionamento a partir da 
experiência subministrada no que ordinariamente acontece na doutrina e 
jurisprudência, que há peculiaridades em cada região, bem como núcleos de 
costumes que regem determinada comunidade. Nesses cenários, tem-se o 
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amadurecimento precoce de jovens menores de quatorze anos, ensejando, assim, a 
iniciação na vida sexual.   

Assim, esclarece o referido autor 

No Brasil, conforme o local, a situação não é muito diferente. Chega-se a acompanhar, 
desde artigos até programas feitos pela televisão, com enfoque específico, a gravidez de 
meninas de 9, 10, 11, 12 e 13 anos, portanto, todas abaixo dos 14. [...] formam família e 
seus companheiros podem ser igualmente jovens, mas há muitos que já ultrapassaram 
os 18 anos (NUCCI, 2017, p. 133). 

Apesar de pertinente, não se atravessará aqui o debate da sexualização 
precoce de crianças e de adolescentes. Analisa-se, neste escrito, a presunção 
absoluta que veda a análise concreta e a imputação desnutrida do substrato fático.  

A partir disso, tomou forma na doutrina a corrente majoritária que defende a 
hipótese de relativização da vulnerabilidade e, nesse sentido, caminharam a 
julgadora e o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do 
Sul ao consignar tal entendimento em sua decisão. 

Contudo, o acórdão aqui estudado se situa na corrente contramajoritária da 
jurisprudência. Evidências disso são os recentes posicionamentos dos Tribunais 
Superiores. Numa das sentadas do Superior Tribunal de Justiça, sustentou o 
Ministro Jorge Mussi: 

(...) a anterior experiência sexual ou o consentimento da vítima menor de 14 (quatorze) 
anos são irrelevantes para a configuração do delito de estupro, devendo a presunção de 
violência, antes disciplinada no artigo 224, alínea ‘a’, do Código Penal, ser considerada 
de natureza absoluta (BRASIL, 2012, online). 

Desses precedentes, formulou-se, no ano de 2017, o Enunciado 593 da Súmula 
do STJ, a qual versa:  

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato 
libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima 
para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente. 

Tomando como base o referido enunciado sumulado, o legislador acresceu ao 
artigo 217-A o §5º. Nele, houve uma limitação ainda maior do entendimento, 
dificultando qualquer entendimento oposto à concepção da presunção de 
vulnerabilidade absoluta.  

Apesar da decisão aqui versada ser anterior a este contexto mais recente, ao 
se debruçar na casualidade, a julgadora evidenciou ainda subsistir o conflito de 
entendimento acerca da aplicação do artigo 217-A e não se absteve se fazer uma 
interpretação do caso em conformidade com o substrato legal disponível no 
ordenamento jurídico.  

Na mesma linha, Nucci preleciona que 

tendo ocorrido simples inovação de redação do tipo, não há força suficiente para alterar 
a realidade, tampouco os debates sucedidos, há anos, nas cortes brasileiras, ao menos 
em relação à presunção de violência ser absoluta ou relativa quanto ao menor de 14 
anos (...) o legislador, na área penal, continua retrógrado e incapaz de acompanhar as 
mudanças de comportamento reais na sociedade brasileira, inclusive no campo da 
definição de criança ou adolescente (BRASIL, 2017, p. 30). 
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Noutro giro, observa-se que, no caso em tela, ficou estabelecido que a vítima 
tinha, no tempo do ato, 12 anos completos. Com isso, a magistrada evocou para 
formulação de sua fundamentação os conceitos estabelecidos na Lei 8.069 de 1990 
(ECA). Assim, trouxe à tona um ponto de profunda pertinência no presente debate: 
a incompatibilidade da norma penal com a norma especial.  

Como já bem visto, o artigo 217-A do Código Penal estabeleceu como critério 
etário a idade de menor de quatorze anos para presumir a vulnerabilidade do sujeito 
passivo. Contudo, sabe-se que o ECA, legislação essa que versa especificamente 
sobre esse grupo etário, consagrou em seu artigo 2º que se considera criança a 
pessoa até doze anos incompletos e se entende por adolescente a pessoa entre doze 
e dezoito anos de idade. 

Com isso, percebe-se que, à revelia da legislação especial, o Código Penal 
adotou critério etário e biológico que não foi objeto de apreciação especial no ECA.  

Ganha maior imbróglio a situação quando se verifica que aos adolescentes 
ficou estabelecida a possibilidade de aplicação de medidas socioeducativas quando 
aquele pratica ato infracional (artigo 112 e ss. do ECA). Em conclusão, tem-se que os 
mesmos indivíduos que não possuem, pelo entendimento do Código Penal, 
capacidade de discernir acerca das suas práticas sexuais, podem, pela legislação 
especial, ser submetidos a medidas de responsabilização por condutas delituosas.  

Frisa-se que não se está a criticar a adoção de um critério objetivo. O que 
instiga estranheza é a adoção de critério adverso da legislação especial (JORIO, 
2018). 

Além disso, diante das matérias divergentes, é plenamente possível a situação 
de duas pessoas menores de quatorze anos e maiores de doze anos relacionarem-se 
sexualmente e, consequentemente, serem tipificadas pela conduta prescrita no art. 
217-A e serem responsabilizadas com medidas socioeducativas, causando, assim, 
um “duplo estupro”.  

Assim, sendo cediço que a norma especial prevalece sobre a norma genérica, a 
Desembargadora adotou critério coerente à lógica do sistema jurídico, realizando 
uma análise sistemática das normas dispostas no ordenamento e sobressaindo, em 
sintonia com os princípios do direito processual penal e do direito penal, ao 
entendimento literal do dispositivo legal.  

Quando, à revelia dos posicionamentos aqui já colecionados pelos órgãos 
julgadores, permite-se a análise da matéria fática e, a partir disso, toma-se uma 
decisão fundamentada, preserva-se princípios caros ao direito processual penal, 
quais sejam, o contraditório e a ampla defesa.   

No primeiro, verifica-se a dialeticidade em uma confrontação entre provas e a 
própria verdade, na qual a acusação expressa o interesse punitivo e a defesa busca 
a refutação de quaisquer acusações infundadas (LOPES JR., 2013). Já na segunda, 
consagra-se a possibilidade de defesa técnica e pessoal, com todos os meios legais, 
de sustentar o estado de presunção de inocência que é inerente a qualquer pessoa 
até sentença condenatória transitada em julgada. 

Ademais, o entendimento em comento dá vazão ao princípio da 
individualização da pena e possibilita “eleger a justa e adequada sanção penal, 
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quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, 
tornando-o único e distinto dos demais infratores, ainda que coautores ou mesmo 
corréus” (NUCCI, 2014, p. 30/31). Assim, afasta a possibilidade de uma persecução 
penal e cominação de penas padrões e tarifárias, partindo do pressuposto que cada 
caso possui suas nuances e elementos próprios.  

Por derradeiro, não é possível deixar de perceber que o princípio da 
proporcionalidade faz-se presente na conclusão dada no caso em tela. Se houvesse 
a aplicação literal do texto legal, colocar-se-ia pari passu o agente que, em consenso 
com a vítima, manteve relações sexuais com aquele que, por meio violência ou grave 
ameaça, constrangeu alguém a ter conjunção carnal e praticar atos libidinosos 
(artigo 213 do Código Penal). 

 

4. Alternativa à presunção absoluta de vulnerabilidade  

O caso concreto apresentado data de 2011 e, por isso, anterior à Lei 
13.718/2018, que acrescentou o parágrafo 5º ao artigo 217-A. Com a referida 
alteração, e também com a aprovação, em 2017, do Enunciado 593 da Súmula do 
STJ, como já explicitado, decisões como a da eminente desembargadora 
provavelmente perderão espaço, não havendo campo amplo para interpretação que 
divirja da proposta inicial do dispositivo.  

Apesar disso, muitos doutrinadores e acadêmicos, a partir das críticas já 
citadas, entendem que o dispositivo deveria ter sido previsto de modo a proteger o 
bem jurídico da dignidade sexual com maior coerência e responsabilidade. Há, 
assim, algumas teorias que sustentam entendimento contrário ou, ao menos, 
parcialmente divergente do abarcado pelo Código Penal. 

A primeira teoria alternativa a ser sustentada entende que deve haver uma 
presunção relativa quando o ofendido tiver entre 12 e 14 anos. Isso porque, pelo 
ECA, a vítima já não seria mais criança e, por consequência, poderia ter a capacidade 
de discernir e consentir com o ato sexual. 

Para o professor doutor João Paulo Martinelli, essa presunção relativa 
ofertaria maior coerência com o sistema de medidas socioeducativas estabelecidos 
para os maiores de 12 anos. Não haveria a defesa da redução do critério etário 
estabelecido pelo tipo penal, mas a alegação de que ao acusado deve ser permitido 
a apresentação de prova suficiente a demonstrar que o ofendido, maior de 12 anos 
e menor de 14 anos, tinha capacidade de expressar consentimento válido, 
ocasionando a atipicidade material do fato (MARTINELLI, 2011).  

Em linha semelhante à trazida pelo aludido autor, Faria e Vianna (2016) 
defendem que o artigo 217-A do Código Penal expressamente aborde uma 
presunção relativa de vulnerabilidade para os maiores de 12 anos e menores de 14 
anos, permitindo, também, ao magistrado, a análise a respeito da lesividade do bem 
jurídico – que, para eles, seria a autodeterminação sexual –  protegido pelo 
dispositivo. Indo além, indispensável seria o estabelecimento de critérios a serem 
seguidos pelos julgadores no caso concreto, quais sejam a consideração da 
frequência das relações sexuais, da real ameaça que o bem jurídico em questão 
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estaria sofrendo e, em consequência, da importância, casuisticamente, da proteção 
e preservação do bem. 

Esses fatores, que em todos os crimes se apresentam com nuanças próprias em cada 
contexto social e em cada momento histórico, são ainda mais mutáveis no contexto em 
que alguns titulares do bem jurídico protegido realmente precisam de proteção e outros 
não só não precisam, como são prejudicados pela criminalização. 

Assim, independentemente do critério de definição da idade de consentimento 
utilizado na tipificação do estupro de vulnerável, parece-nos razoável admitir que 
sempre será preciso considerar a possibilidade de uma prova em contrário, que 
demonstre que o adolescente possuía plena capacidade de consentimento e que sua 
liberdade sexual seria lesada, no caso, se seu parceiro de atos sexuais fosse punido 
criminalmente pela prática de tais atos (FARIA; VIANNA, 2016, p. 11). 

Sem destoar completamente desse posicionamento, mas apresentando certa 
divergência, Nucci (2017) destaca que a literatura jurídica sempre questionou a 
definição de uma idade fixa para que se pudesse verificar o consentimento para a 
prática sexual, uma vez que tal amadurecimento seria relativo, variando de acordo 
com diversos fatores específicos a cada indivíduo. Relata, porém, que o Brasil 
decidiu acompanhar a maior parte dos países ao estabelecer o critério etário e tece 
crítica à Lei 12.015/2009 ao fixar a idade de 14 anos tal como se fez há décadas, em 
1940. 

Para ele, correto seria seguir os conceitos estabelecidos pelo ECA, tornando a 
presunção de vulnerabilidade absoluta para os menores de 12 anos e relativa para 
os adolescentes maiores de 12 anos (NUCCI, 2017). Difere levemente de Martinelli 
não ao entender pela presunção absoluta para as crianças – ou seja, aquelas com 
menos de 12 anos –, mas ao criticar a própria existência concreta, na redação do 
Código Penal, do termo “menor de 14 (catorze) anos”, que deveria ser eliminado da 
discussão sobre o crime de estupro de vulneráveis (NUCCI, 2017). 

Perdemos uma oportunidade ímpar para equiparar os conceitos com o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ou seja, criança é a pessoa menor de 12 anos; adolescente, 
quem é maior de 12 anos. Logo, a idade de 14 anos deveria ser eliminada desse cenário. 
A tutela do direito penal, no campo dos crimes sexuais, deve ser absoluta, quando se 
tratar de criança (menor de 12 anos), mas relativa ao cuidar do adolescente (maior de 
12 anos). É o que demanda a lógica do sistema legislativo, se analisado em conjunto. 
Desse modo, continuamos a sustentar ser viável debater a capacidade de 
consentimento de quem possua 12 ou 13 anos, no contexto do estupro de vulnerável. 
Havendo prova de plena capacidade de entendimento da relação sexual (ex.: pessoa 
prostituída), não tendo ocorrido violência ou grave ameaça real, nem mesmo qualquer 
forma de pagamento, o que poderia configurar o crime do art. 218-B, o fato pode ser 
atípico ou comportar desclassificação (NUCCI, 2017, p. 131/132). 

Para outros doutrinadores, porém, como Claus Roxin, a capacidade de 
expressar um consentimento livre de vícios não depende de uma classificação etária 
(KEMMERICH, 2016). Para Roxin,  

[...] os bens jurídicos servem para o livre desenvolvimento do indivíduo no contexto 
social. Corolário dessa opção é aceitar que o conceito de bem jurídico liga-se 
diretamente à ideia de autodeterminação da personalidade. Destarte, não há ofensa se 
não houve lesão ao desenvolvimento do portador do bem jurídico, de modo que a 
norma seria ineficaz e configuraria uma intervenção excessiva na liberdade do 
indivíduo. Por esse motivo, a proteção conferida à criança e ao adolescente deve ganhar 
certos temperamentos, uma vez que não poderá prejudicar o livre desenvolvimento da 
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sexualidade desses menores, mesmo que com a intenção de protegê-los (ROXIN, 1997, 
p. 517 apud KEMMERICH, 2016, p. 20). 

Nesse mesmo sentido e explicitando o pensamento de Nucci já aqui exposto, 
Bitencourt (2015) critica a Lei 12.015/2009 ao ressaltar a confusão cometida pelo 
diploma ao elencar, em diversos artigos, a idade vulnerável ora em referência aos 
menores de 14 anos, ora em referência aos menores de 18 anos. Teria o legislador, 
não expressamente, entendido pela presunção absoluta de vulnerabilidade para a 
primeira categoria, e relativa, para a segunda. 

Na visão do autor, ainda que em fala prévia à introdução do parágrafo 5º no 
artigo 217-A do Código Penal, a presunção do referido dispositivo deveria ser 
relativa, analisando o caso concreto para aferi-la (BITENCOURT, 2015). 

[...] certamente a interpretação mais racional deve seguir o mesmo caminho que vinha 
trilhando a orientação do STF, qual seja, examinar caso a caso, para se constatar, in 
concreto, as condições pessoais de cada vítima, o seu grau de conhecimento e 
discernimento da conduta humana que ora se incrimina, ante a extraordinária evolução 
comportamental da moral sexual contemporânea (BITENCOURT, 2015, p. 102). 

A partir dos levantamentos trazidos por Roxin e Bittencourt, possível, para 
muitos, a defesa de um critério psicológico, que não se apoia na idade do ofendido. 
A vulnerabilidade dependeria de uma análise específica das características de cada 
pessoa, sem permitir, porém, ultrapassar limites considerados absurdos, como nos 
casos de crianças extremamente novas (JORIO, 2018). 

Considerando os posicionamentos defendidos, importante destacar, ao tratar-
se da presunção relativa de vulnerabilidade, a reflexão trazida por Kemmerich 
(2016), capaz de oferecer critérios de análise mais afastados de uma perspectiva 
discriminatória e mais condizentes com a proteção que o artigo 217-A se dispunha 
a oferecer. 

Ressalva-se que discordamos da doutrina que confere caráter relativo à 
vulnerabilidade sexual do adolescente entre doze e catorze anos com base 
exclusivamente na experiência sexual da vítima. Isso porque a vulnerabilidade do 
menor não decorre unicamente de sua experiência sexual, mas sim de sua imaturidade 
frente ao ato sexual e de sua condição de proferir consentimento válido. A nosso ver, o 
fato de se afastar o crime pelo simples fato de ser a vítima prostituída vai totalmente de 
encontro à proteção de ingresso precoce na vida sexual, hipótese justamente 
preconizada pelo artigo 217-A do Código Penal. Não se pode ignorar que a alteração 
promovida pela Lei nº 12.015/2009 intencionava justamente conferir especial 
proteção à dignidade sexual do menor em face da prostituição infanto-juvenil e de 
abusos sexuais. Nesse sentido, mostra-se cabível admitir a natureza juris tantum do 
critério etário a fim de definir a vítima vulnerável, desde que baseada na capacidade de 
compreensão e na maturidade da vítima para consentir com o ato sexual, mas jamais se 
vinculando unicamente à existência de experiência sexual anterior (KEMMERICH, 2016, 
p. 21). 

Seguindo em linha divergente de boa parte dos doutrinadores e das 
concepções aqui já explicitadas, Domingos Jorio (2018) defende a atipicidade 
material da relação sexual consentida com pessoa de 12 anos ou mais. Para ele, 
considerar a hipótese da presunção relativa, trazendo à tona diversos elementos 
subjetivos, ocasionaria imensa insegurança jurídica, incompatível com o Estado 
Democrático de Direito. Jório (2018) constata, sem a pretensão de julgar benéfica 
ou maléfica esta mudança, a iniciação mais precoce da vida sexual nos dias atuais e 
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entende haver uma idade limítrofe em que a possibilidade da vida sexual ativa seria 
absurda.  

Assim, pelo exposto, considera que o Código deveria dispor a respeito da 
vulnerabilidade dos menores de 12 anos, permitindo aos adolescentes, ou seja, 
aqueles que, pelo ECA, possuem idade superior à determinada e são passíveis da 
aplicação de medidas socioeducativas, a concessão ou recusa do consentimento 
(JORIO, 2018). 

O Projeto de Lei do Senado n. 236 de 2012, que, à data de fevereiro de 2020, 
encontrava-se na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, procurou sanar essa 
divergência entre o ECA e o Código Penal, estabelecendo, embora com certas 
alterações e em três dispositivos diversos, a idade de até 12 anos para a configuração 
dos crimes de estupro de vulnerável, de manipulação e introdução de objetos em 
vulnerável e de molestamento sexual de vulnerável (BRASIL, 2012). Não deixou, 
porém, desprotegidos aqueles que, embora maiores de 12 anos, não demonstrassem 
discernimento ou não pudessem oferecer resistência à prática do ato, como disposto 
nos parágrafos de dois dos dispositivos citados (KEMMERICH, 2016).   

Na análise do caso concreto trazido pelo presente artigo, envolvendo o 
acusado Augusto C. e a ofendida Carolina J., percebe-se a completa oposição à 
presunção absoluta de vulnerabilidade. Para a eminente desembargadora, o fato 
objetivo relativo à idade da ofendida, qual seja a de 12 anos, não se torna suficiente 
para permitir uma condenação.  

Provavelmente, se fosse tal caso julgado após a o acréscimo do parágrafo 5º ao 
artigo 217-A e, consequentemente, em data posterior à aprovação do Enunciado 593 
da Súmula do STJ, ter-se-ia resultado prático diferente, culminando da condenação 
de Augusto C. Isso porque seriam irrelevantes as circunstâncias do caso, atentando-
se apenas para as idades das partes.   

A decisão em questão, então, tornou claro o posicionamento de que a 
vulnerabilidade não poderia ser vista de forma absoluta, devendo ser analisada de 
acordo com as circunstâncias. Levou em consideração a classificação, pelo ECA, da 
vítima como uma adolescente, a existência de vida sexual ativa prévia, o 
relacionamento perene com o acusado e os relatos que demonstravam terem 
sempre sido presentes o consentimento e o desejo de permanecer na companhia do 
acusado. 

Em respeito à importante ressalva feita por Stéfani Kemmerich (2016) e já 
anteriormente explicitada, não se baseou a decisão apenas na experiência sexual da 
vítima, mas, embora não expressamente, e agora seguindo os critérios estabelecidos 
por Aléxia Faria e Túlio Vianna (2016), na frequência das relações e na ponderação 
sobre a real ameaça ao bem jurídico.  

Não há, porém, como se afirmar a adoção, pela desembargadora, de uma teoria 
específica dentre as anteriormente mencionadas – embora não aparente coadunar 
com a defesa da atipicidade material da conduta quando relativa a maiores de 12 
anos –, pois, ainda que tenha trazido citação do doutrinador Guilherme Souza de 
Nucci, não tornou transparente a opção por uma presunção relativa estendida a 
todas as idades ou limitada a uma faixa etária determinada, por exemplo. 
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Importante ao caso, como se percebe, é o entendimento sustentado de que a análise 
das circunstâncias assume o condão de permitir a adequada tutela jurídica.  

Ainda assim, não obstante as divergências nas posições alternativas à teoria 
da presunção absoluta, a decisão da eminente desembargadora foi capaz de ofertar 
solução agradável a todas, pois, na visão sustentada por essa – e essencial esta 
ressalva, pois o presente artigo não procura estabelecer juízo de valor sobre a 
fundamentação trazida pela desembargadora e muito menos sobre a (in)adequada 
análise das provas, mas apenas observar o prisma que sustenta o julgamento –, 
permitiu-se a convergência com o ECA e evitou-se condenação em discordância com 
a realidade fática. 

 

Considerações finais 

O presente trabalho buscou dissecar as problemáticas envolvendo a presunção de 
vulnerabilidade absoluta presente no tipo penal do artigo 217-A do Código Penal 
Brasileiro a partir da aplicação concreta do referido dispositivo. Diante das linhas 
traçadas, é possível chegar, à guisa de conclusão, nas presentes considerações:  

a) O artigo 217-A foi inserido no sistema pela Lei 12.015/2009 com o objetivo de 
combater a forte impunidade que ainda restava aos agressores no crime de 
estupro de vulneráveis. Entendeu-se necessário uma norma de caráter absoluto, 
que abarcasse objetivamente no tipo penal disposto aquele que tivesse relações 
sexuais com menores de 14 anos; 

b) Ao entabular a presunção de vulnerabilidade absoluta, o legislador foi de 
encontro a importantes entendimentos já consolidados na jurisprudência 
pátria, a qual primava pela análise dos casos envolvendo menores em atos 
sexuais. Além disso, a doutrina tradicional considera haver uma 
desconformidade entre dispositivo e o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
que classificava como adolescentes aqueles maiores de 12 anos e permitia que 
a esses fossem aplicadas medidas socioeducativas. Não faria sentido admitir a 
punição pela consciência do caráter errôneo de seus atos, mas negar a 
possibilidade de consentimento e autodeterminação sexual. Além disso, a 
adoção de um critério absoluto estaria a contrariar os princípios básicos do 
Direito Penal e da própria Constituição, eliminando as garantias do 
contraditório, da individualização da pena e da proporcionalidade e 
razoabilidade; 

c) Nessa celeuma, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul debruçou-se sobre 
apelação criminal interposta pelo Ministério Público em um caso envolvendo 
uma menina de 12 anos e um homem de 22 anos. A ação proposta baseava-se 
em denúncia de estupro de vulneráveis, tipo penal que havia sido recentemente 
acrescido ao Código Penal com o artigo 217-A. Em linha contramajoritária, a 
Relatora do apelo coadunou com as críticas ao comando legal e ofertou 
resolução que respeitasse o ECA e permitisse a análise das circunstâncias fáticas 
que envolviam a acusação. Mitigando o conceito absoluto de vulnerabilidade e 
da própria aplicação do artigo 217-A, a julgadora aprofundou as razões de 
decidir nas provas produzidas nos autos, concluindo que houve voluntariedade 
e consentimento da vítima; 
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d) Diante da linha argumentativa do julgado em comento, teceram-se diversas 
análises de juristas e estudiosos de outros campos científicos, que surgiram de 
modo a ofertar soluções ou opções de mudanças legislativas. Enquanto uns 
alegavam que a idade de 14 anos deveria ser eliminada do Código, passando a 
ser expressamente redigida apenas a de 12 anos, outros não se incomodavam 
com o texto legal do caput do artigo 217-A, sustentando apenas que a presunção 
de vulnerabilidade deveria ser vista como relativa quando o crime envolvesse 
pessoas entre 12 e 14 anos. Em linha mais afastada, mas sem perder a base 
crítica similar que envolvia todas as propostas, sugeriu-se a atipicidade material 
da conduta quando o ofendido fosse adolescente, ou seja, possuísse idade 
superior a 12 anos; 

e) O imbróglio envolvendo o artigo 217-A do Código Penal pode ser sintetizado: i) 
na incompatibilidade com o critério de vulnerabilidade fixado pelo ECA; ii) na 
consequente impossibilidade de análise concreta da capacidade de consentir da 
vítima. Diante disso, não se está a defender a inexistência de um critério 
objetivo, mas a possibilidade de um marco, na legislação penal, que coadune 
com o ordenamento especial da criança e do adolescente. Na mesma linha, o que 
se busca é a possibilidade de análise da capacidade de consentir, visto que, 
havendo capacidade e inexistindo o consentimento, tem-se o crime de estupro 
(artigo 213 do Código Penal). Em outras palavras: ao considerar catorze anos a 
idade de vulnerabilidade absoluta e, consequentemente, qualquer ato sexual ou 
libidinoso como estupro de vulnerável, além de não se comunicar com o ECA, o 
tipo não permite averiguar casos em que houve de fato, além da capacidade de 
consentir, uma permissão e voluntariedade da vítima. Apenas, e tão somente 
nesses casos, ou seja, com o objetivo único de averiguar se existia capacidade 
para o consentimento - e não se houve o ato de concordância em si -, é 
defensável uma análise dos fatos e da vida da vítima, pois o que está em análise 
é a capacidade de compreensão e discernimento sobre o que se passou. Em não 
havendo consentimento, porém, ainda que apta a concedê-lo, nada importa a 
vida da vítima, presente ou passada, pois inexistente a relação com o arbítrio 
manifestado no momento do delito; 

f) Não se pode olvidar que a inserção do artigo 217-A do CP tem como pressuposto 
a busca pela preservação de crianças e de adolescentes ante o cenário nacional 
de regionalismos que corroboram com a cultura do estupro e que incentivam o 
casamento infantil. Não obstante a necessidade de se continuar no intento de 
oferecer mais proteção, as análises aqui feitas e o julgamento trazido 
demonstram que é necessária a ponderação para que as garantias 
constitucionais, pertencentes a todos os envolvidos no processo, não sejam 
desrespeitadas e o bem jurídico seja adequadamente protegido, prezando-se, 
assim, por um julgamento mais coerente e atento ao caso concreto; 

g) Do caso concreto analisado e das referências trazidas à baila da discussão, pode-
se concluir que a construção da proteção do bem jurídico em questão como 
Estupro de Vulnerável acabou por alargar o conceito de estupro para um campo 
que merecia um tratamento penal – ou até mesmo não penal – distinto, além de 
ter inaugurado uma incompatibilidade gritante com o critério etário objetivo 
presente na legislação especial.  Por derradeiro, a presente análise se conteve 
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no prisma dogmático da questão, sendo salutar a contribuição interdisciplinar 
de outros campos do saber para a formação de uma compreensão completa da 
problemática aqui tratada, ficando aberto ao debate à comunidade acadêmica. 
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