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Resumo: Hodiernamente, em razão do avanço tecnológico vivenciado 
pela sociedade, tem-se que a utilização maliciosa do meio virtual pode o 
transformar em instrumento para o cometimento de crimes, como o do 
estupro virtual. O artigo trata do crime do estupro virtual, estabelecendo 
como objetivo geral a análise deste tipo penal no ordenamento jurídico 
brasileiro por meio do artigo 213 do Código Penal, cujo caput foi alterado 
pela Lei nº 12.015 em 2009, além do estudo de casos concretos 
internacionais no que concerne à temática do estupro virtual, como dos 
Estados Unidos, Suécia e Canadá. Para atingir esse objetivo, foi utilizada 
metodologia descritiva qualitativa à luz do Direito Comparado, com base 
em pesquisa bibliográfica, além de material veiculado na mídia. Essa 
análise buscou demonstrar como a percepção da possibilidade de que o 
estupro seja praticado virtualmente é recente não apenas no regime 
jurídico brasileiro, mas bem como no de outros países, evidenciando-se a 
importância do estudo dessa matéria de modo que haja tratamento 
jurídico mais uniforme dessa conduta, facilitando o enquadramento 
jurídico do crime do estupro virtual e, também, ampliando o 
conhecimento público acerca de sua existência.  

Palavras-chave: Estupro virtual, Lei nº 12.015/2009, Crimes virtuais, 
Direito Comparado. 

 

Abstract: Nowadays, due to the technological advance experienced by 
society, the malicious use of the virtual environment can transform it in an 
instrument to commit crimes, such as the virtual rape one. This paper is 
about the crime of virtual rape, establishing as a general aim the analysis of 
this criminal type in the Brazilian legal system, through of the article 213 of 
the Penal Code, whose caput was changed by the brazilian Law nº 12.015 in 
2009, and also the study of concrete cases in the international legal systems 
regarding the theme of virtual rape, such as in the United States of America, 
Sweden and Canada. In order to accomplish this goal, a qualitative 
descriptive methodology in a Comparative Law perspective was used, based 
on bibliographic research, in addition to material published in the media. 
This analysis sought to demonstrate how the perception on the possibility 
that the crime of rape can be commited virtually is not only recent in the 
Brazilian legal system, but also in other countries, highlighting the 
importance in studying this matter so that there is a more uniform legal 
treatment of this conduct, facilitating the legal framework of the crime of 
virtual rape and, besides that, expanding the public knowledge about its 
existence. 

Keywords: Virtual rape, Law nº 12.015/2009, Virtual crimes, Comparative 
Law. 

 

Resumen: En los días actuales, debido al avance tecnológico 
experimentado por la sociedad, se sabe que el uso malintencionado del 
entorno virtual termina transformándolo en un instrumento para la 
comisión de delitos, como el de la violación por internet. El artículo trata 
del delito de violación virtual, estableciendo como objetivo general el 
análisis de este tipo delictivo en el ordenamiento jurídico brasileño a 
través del artículo 213 del Código Penal, cuyo texto fue modificado por la 
Ley brasilenã nº 12.015 de 2009, además del estudio de casos concretos 
internacionales sobre el tema de la violación por internet, como de los 
Estados Unidos, de Suecia y de Canadá. Para lograr este objetivo, se utilizó 
metodología descriptiva cualitativa a la luz del Derecho Comparado, 
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basada en la investigación bibliográfica, además de material publicado en 
los medios de comunicación. Este análisis buscó demostrar cómo la 
percepción de la posibilidad de que la violación se practique virtualmente 
es reciente no solo en el régimen legal brasileño, sino también en otros 
países, evidenciando la importancia de estudiar este asunto para que 
exista un tratamiento legal más uniforme de esta conducta, facilitando el 
marco legal del delito de violación virtual y, además, ampliando el 
conocimiento público sobre su existencia. 

Palabras clave: Violación por internet, Ley nº 12.015/2009, Delitos 
virtuales, Derecho Comparado. 

 

 

 

 

 

Introdução 

É notório que a globalização e o avanço das tecnologias geraram enormes impactos 
positivos na contemporaneidade, tal como a maior e mais rápida difusão de 
informação, além de ser mecanismo que intensifica a liberdade de expressão e a 
comunicação. Há enormes benefícios e vantagens, sendo novos dispositivos e 
plataformas online constantemente criados. No entanto, concomitantemente a isso, 
surgem novas formas de propagação de violência através dos meios digitais, tal 
como o estupro virtual, objeto de análise deste estudo. 

A modalidade do crime de estupro se ampliou em razão das alterações 
promovidas pela Lei nº 12.015 de 2009 no artigo 213 do Código Penal, o que tornou 
possível a configuração do crime de estupro virtual em face da utilização do 
ambiente virtual de maneira errônea e perigosa, em clara violação ao direito da 
privacidade e da dignidade humana, estes constitucionalmente garantidos. A 
propagação do machismo ocorre, inclusive, nos meios eletrônicos, sendo irrefutável 
a constatação de que há inegável correlação entre o machismo e a violência cometida 
contra mulheres no ciberespaço por meio do estupro virtual, ainda que o 
cometimento do crime não seja restrito ao gênero feminino. 

No estupro virtual, o agressor pode ser uma pessoa conhecida da vítima, 
alguém com quem esta já se relacionou no passado ou que conheceu virtualmente, 
que abusa da confiança depositada pela vítima, constrangendo-a a praticar atos 
libidinosos sob ameaça de publicação de fotos íntimas em rede social, ou ainda ser 
alguém que a vítima nem ao menos conhece, tal como um hacker, sendo visível o 
fato de que esse crime definitivamente não possui barreiras geográficas, podendo 
ocorrer até mesmo com pessoas situadas em países diferentes de seu agressor. 

O presente artigo objetiva evidenciar a propagação da cultura do estupro no 
meio digital, demonstrando como o avanço dos meios tecnológicos ampliou as 
maneiras de cometimento de crimes. Busca-se demonstrar a complexidade do 
estupro virtual, que ainda possui pouca notoriedade pública, e como possui 
consequências impactantes na vida da vítima. 
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Pretende-se realizar um estudo comparado da prática do estupro virtual em 
diferentes ordenamentos jurídicos, com foco no brasileiro, mas com análise de como 
a prática é regulada e se é tipificada nos sistemas legais estadunidense, sueco e 
canadense. Para isso, será utilizada uma metodologia descritiva qualitativa, com 
base em pesquisa bibliográfica, através de artigos científicos, legislações penais, 
reportagens jornalísticas sobre a temática e casos concretos, bem como os 
principais bancos de dados disponíveis. 

 

1. O estupro realizado no meio virtual 

A cultura do estupro está presente na sociedade desde os tempos imemoriais. Essa 
cultura permanece vigente atualmente pela perpetuação e manutenção de uma 
sociedade patriarcal e repressora que normaliza comportamentos violentos e 
machistas e, ao mesmo tempo, busca culpabilizar a vítima do crime (SOMMACAL; 
TAGLIARI, 2017), o que gera inúmeras repercussões negativas em sua vida, pois 
além de ter sido vítima do agressor, também é da própria sociedade, em razão da 
postura adotada por esta em face da ocorrência do delito. Sob esse viés, ocorre, na 
realidade, uma violência duplicada (LIMA, 2012, p. 20, apud SOMMACAL; TAGLIARI, 
2017). 

É evidente que o crime de estupro é um crime de gênero, haja vista que a maior 
parte das vítimas é do sexo feminino (SOMMACAL; TAGLIARI, 2017), fator que não 
pode ser ignorado nesta análise, pois é claramente visível a incidência de “valores e 
convenções de gênero que invertem a vitimização feminina” (ROST; VIEIRA, 2015). 
A diferença de tratamento de gênero advém de uma construção social que 
reiteradamente visualiza e situa o homem em uma posição de poder, e a mulher em 
uma posição de subordinação e de objetificação (DIOTTO; SOUTO, 2016). 

Diante disso, percebe-se como o crime de estupro está, indubitavelmente, 
associado a uma noção de poder, tal como registra Soares (1999, p. 125 apud 
DIOTTO; SOUTO, 2016), sendo “uma violência masculina que se exerce contra as 
mulheres pela necessidade dos homens de controlá-las e de exercer sobre elas o seu 
poder”, e que atenta contra a liberdade sexual da vítima. A ideia de que o estupro 
está, na realidade, associado à vontade do homem de possuir poder sobre os outros, 
e que nega que seja movido por desejo sexual masculino, supostamente 
“incontrolável” em razão de pré-determinação biológica, foi desenvolvida a partir 
dos anos 1960 e 1970 em movimento ativista formado por mulheres nos Estados 
Unidos e na França (ROST; VIEIRA, 2015). 

O crime do estupro tipificado no Código Penal, anteriormente à modificação 
realizada pela Lei nº 12.015/2009, exigia a necessidade de conjunção carnal para 
que houvesse sua tipificação. No entanto, de modo a acompanhar a realidade social 
e as mudanças ocorridas na sociedade, houve a ressignificação da noção “clássica” 
do ilícito penal do estupro, que não restringe mais a tipificação do crime à ocorrência 
da conjunção carnal. Dessa maneira, é cabível visualizar uma nova modalidade desse 
crime, o estupro virtual. 

A necessidade dessa nova modalidade está diretamente atrelada ao uso das 
inovações tecnológicas para além de sua utilização de maneira positiva. 
Principalmente após o uso da rede de computadores mundial ser popularizado nos 
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anos 80, os meios digitais passaram a ser utilizados de maneira errônea com maior 
frequência, visando ao cometimento de crimes anteriomente apenas possíveis de 
serem praticados fisicamente (CAMARGO, SANTOS, 2019), como o do estupro por 
meio de um mecanismo virtual, o que reflete o grande impacto causado pelas novas 
tecnologias. 

Segundo Camargo e Santos (2019), “toda atividade onde um computador ou 
uma rede de computadores é utilizada como uma ferramenta, base de ataque ou 
como meio de crime é conhecido como cibercrime”, podendo ser chamado, dentre 
outras denominações, como crime digital também. Nota-se, portanto, que por meio 
da rede mundial de computadores foi possível a ampliação das maneiras de como os 
ilícitos penais podem ser realizados, havendo inclusive uma maior dificuldade de 
identificação dos agressores quando a conduta é praticada virtualmente (VIGNOTO; 
SILVA, 2019).  

O agressor do crime de estupro virtual, normalmente hacker ou alguém com o 
qual a vítima já se relacionou, possui fotos íntimas da vítima e, através da utilização 
de um computador, celular, ou qualquer outro meio digital, a constrange, por meio 
de grave ameaça ou violência, a praticar atos libidinosos ou até mesmo a inserir 
objetos em suas partes íntimas, enviando fotografias e vídeos dos atos para seu 
agressor. A vítima, receando que o criminoso libere as fotos íntimas que possui, é 
coagida a praticar os atos, numa tentativa de preservar sua imagem e sua dignidade 
perante a sociedade e família (NUNES; COSTA, 2019 e ALVES NETO, 2019). 

Ainda que o cometimento do estupro virtual se dê em ambiente digital, não é 
possível desatrelar sua ocorrência ao que já foi exposto atinente à cultura do 
estupro. Portanto, tem-se a propagação dessa mesma cultura que se refere à forma 
“clássica” do ilícito, que se dá através de conjunção carnal, no que tange a sua 
realização em meio virtual, de modo que é possível visualizar pela ocorrência desse 
crime como o sistema patriarcal está impregnado nas raízes da sociedade, pois até 
mesmo no meio digital ocorre essa violência contra a mulher. Assim, é perceptível 
que o ambiente virtual se tornou palco para disseminação dessa violência, 
reforçando-a (GRECO; GRECO, 2020). 

O primeiro caso julgado no Brasil enquadrado como estupro virtual ocorreu 
em Teresina, Piauí, no qual o juiz Luiz de Moura Correia da Central de Inquéritos de 
Teresina decretou a prisão de homem que cometeu o crime de estupro praticado 
através da Internet contra sua ex-namorada. Ainda que não tenha tido contato físico 
com a vítima, o agressor, através do uso de perfil falso na rede social Facebook, a 
constrangia a praticar atos libidinosos em si mesma e a lhe enviar novas fotografias 
e vídeos sexuais, mediante ameaça de divulgar fotos íntimas que já possuía da vítima 
(ALENCAR, 2017). 

Na decisão em que foi decretada a prisão temporária e autorizada a busca e 
apreensão domiciliar, disponibilizada com as devidas restrições para preservar a 
intimidade da vítima, o juiz reconhece a indispensabilidade da Internet na 
contemporaneidade, mas também os novos problemas provenientes de seu uso, os 
quais podem acarretar em violações aos direitos das pessoas. Em sua 
fundamentação, o magistrado dispõe que a conduta praticada pelo agressor é 
conhecida como sextorsão (sextortion), termo que teve origem nos Estados Unidos 
(ALENCAR, 2017), com a agregação das palavras “sexo” e “extorsão”, e que diz 
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respeito a uma forma de obtenção de vantagens sexuais por meio da ameaça que se 
dá em uma relação de poder (SYDOW; CASTRO, 2015). 

O termo sextortion foi utilizado oficialmente pela primeira vez em uma 
declaração do Federal Bureau of Investigation (FBI) em 2010, em um caso em que o 
investigado havia hackeado a webcam e o microfone da vítima, e passou ameaçar de 
expô-la caso ela não o obedecesse (ALENCAR, 2017). À vista disso, o estupro virtual 
é uma das diversas modalidades de sextortion, em que o agente ameaça expor na 
Internet supostas fotos ou vídeos de conteúdo sexual da vítima para que esta 
pratique, contra a sua vontade, a automasturbação. 

Nesse sentido, a decisão tomada pelo juiz Luiz de Moura Correia reconheceu 
que a vítima do estupro virtual, in casu, sofreu coação moral irresistível, atuando 
como longa manus do agressor (ALENCAR, 2017), ou seja, como seu instrumento 
para prática da infração penal, sendo que o domínio de fato, em outros termos, o 
controle da situação, pertence ao agressor, que é o autor mediato do delito (GRECO, 
2019, p. 557-558). 

Ante o expendido, é visível como o crime do estupro virtual é algo que ocorre 
na sociedade contemporânea, possibilitado em razão dos inúmeros meios 
tecnológicos presentes e à disposição das pessoas para que os utilizem. Diante disso, 
é de incontestável importância a tipificação e o estudo desse tipo penal, 
principalmente pelo fato de que é matéria que ainda possui pouca notoriedade 
pública, por ser recente no Brasil, vez que o primeiro caso enquadrado como estupro 
virtual ocorreu apenas em 2017. 

 

2. As mudanças na tipificação do crime de estupro por advento da Lei nº 
12.015/09 

A Lei 12.015, de 07 de agosto de 2009, trouxe significativas mudanças ao Título VI 
da Parte Especial do Código Penal vigente (Decreto-Lei nº 2.848/1940), a começar 
pela substituição de sua rubrica, anteriormente intitulada “Dos crimes contra os 
costumes”, para “Dos crimes contra a dignidade sexual”. Dessa forma, sendo a 
dignidade sexual o bem jurídico tutelado, pretende-se proteger a liberdade sexual e 
o direito de escolha do indivíduo. 

Em respeito à personalidade e dignidade humanas, a liberdade sexual 
individual garante a todas as pessoas o direito de manifestar suas necessidades 
sexuais da forma que melhor entender. Portanto, o exercício da sexualidade deve 
ser pautado apenas na vontade consciente do sujeito, em que somente este pode 
dispor sobre como, quando, onde e com quem a relação se concretizará 
(BITENCOURT, 2018, p. 45-46). 

Para tanto, o referido diploma legal ampliou o conceito de estupro ao unir os 
artigos 213 e 214 que tratavam, respectivamente, sobre os crimes de estupro e de 
atentado violento ao pudor, de modo que o crime de estupro começou a ser definido 
como a prática de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso” (BRASIL, 2009). 
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O estupro, na acepção instituída originalmente pelo Código Penal de 1940, era 
o ato de constranger uma mulher, por meio de violência ou grave ameaça, à 
conjunção carnal, no qual se exigia para a configuração do crime que a vítima fosse 
do sexo feminino e que o constrangimento decorresse da cópula vagínica. Com as 
alterações realizadas neste tipo penal, além da interpretação de estupro ter sido 
ampliada com a inclusão das figuras delitivas previstas no antigo delito de atentado 
violento ao pudor, este se tornou crime comum, em que homens e mulheres, 
indistintamente, podem figurar como sujeito ativo ou passivo (BITENCOURT, 2018, 
p. 52). 

Portanto, o crime de estupro passou a ser considerado como a prática forçada 
de atos libidinosos no geral, entendidos como todo ato lascivo e voluptuoso que, 
movido pela concupiscência sexual, tem por objetivo o prazer carnal (JESUS, 2020, 
p. 141). 

Com a nova redação dada pela Lei nº 12.015/09, a norma penal passou a 
prever duas espécies distintas de estupro: de constrangimento à conjugação carnal 
e de constrangimento à prática de outro ato libidinoso. 

No que tange à primeira modalidade de estupro, trata-se da cópula vagínica 
não consentida, que corresponde à relação heterossexual, entre um homem e uma 
mulher, no qual ocorre a penetração total ou parcial do órgão masculino na cavidade 
vaginal da mulher (BITENCOURT, 2018, p. 53). 

Já a segunda modalidade típica de estupro, de maneira mais ampla, 
corresponde aos atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como o sexo 
oral, o coito anal, o uso de instrumentos ou dos dedos para a penetração no órgão 
sexual, bem como a cópula vestibular, em que não ocorre a penetração. Em tais 
casos, a relação interpessoal não é necessariamente heterossexual, podendo 
perfeitamente ocorrer entre dois indivíduos do mesmo sexo (BITENCOURT, 2018, 
p. 50). 

Nessa última espécie de estupro, o delito se configura quando alguém é 
constrangido a praticar ou a permitir que se pratique ato libidinoso. Na forma 
‘praticar’ a vítima é obrigada a executar o ato, ou seja, a assumir uma posição ativa; 
e na forma ‘permitir’ esta é submetida à violência passivamente, em que a iniciativa 
compete exclusivamente ao autor do crime ou de terceiro (JESUS, 2020, p. 129-130). 

A intervenção, ativa ou passiva, do ofendido para a consumação do ato 
libidinoso é imprescindível. O estupro deve violar o corpo da vítima, o que não 
significa dizer que este contato deva ser realizado necessariamente com o autor do 
crime, assim como dispõe Rogério Greco (2020): 

Entendemos não ser necessário o contato físico entre o agente e a vítima para efeitos 
de reconhecimento do delito do estupro, quando a conduta do agente for dirigida no 
sentido de fazer com que a própria vítima pratique o ato libidinoso, a exemplo do que 
ocorre quando o agente, mediante grave ameaça, a obriga a se masturbar (GRECO, 2020, 
p. 50). 

Destaca-se que sem a intervenção material do ofendido, o ato delitivo não se 
configura como libidinoso, podendo, a depender das particularidades do caso 
concreto, ser tipificado como satisfação de lascívia na presença de criança ou 
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adolescente, descrito no artigo 218-A do Código Penal, ou do constrangimento ilegal, 
previsto no artigo 146 do mesmo diploma legal (JESUS, 2020, p. 131). 

Portanto, a atual definição de estupro possibilita que o ato libidinoso seja 
consumado mesmo sem o contato físico entre o agente e o ofendido, podendo 
ocorrer por meio de terceiro ou mesmo nos casos em que a vítima, através de 
violência ou grave ameaça, é forçada a realizar a automasturbação, o que ocorre no 
estupro realizado no meio virtual. 

 

3. O ato libidinoso praticado através do meio virtual 

Conforme o exposto, a disseminação do uso de ferramentas tecnológicas no 
cotidiano social trouxe inúmeras benesses para os mais diversos campos da 
sociedade, mas o seu mau uso, por outro lado, gerou novos atos ilícitos até então não 
tipificados e possibilitou que crimes anteriormente praticados apenas na forma 
física fossem também realizados através do meio virtual. 

À vista disso, dentre as diversas formas de classificação desenvolvidas por 
Damásio de Jesus e José Antonio Milagre (2016), os denominados crimes 
informáticos podem ser divididos como próprios ou impróprios. 

Nos crimes próprios, a tecnologia é o bem jurídico violado. Contudo, o Código 
Penal vigente, em sua redação original, não previu tais crimes uma vez que este 
diploma legal fora desenvolvido no final da década de 1930, momento anterior à 
ascensão dos meios virtuais como forma de comunicação e de difusão de 
informações. Dessa forma, sem tipo penal próprio, muitos desses delitos não podem 
ser enquadrados criminalmente. 

Nos crimes impróprios, por sua vez, a tecnologia é utilizada como instrumento 
para ferir bens jurídicos tutelados pelo Código Penal. Ou seja, neste caso o ambiente 
digital apenas ampliou a forma com que as condutas delitivas previstas na legislação 
criminal vigente são realizadas (JESUS; MILAGRE, 2016, p. 54). 

Portanto, o denominado estupro virtual é um crime informático impróprio que 
em nada se difere do estupro tipificado no Código Penal, pois o ato delitivo possui 
todos os requisitos necessários previstos no artigo 213, quais sejam: a vontade 
consciente do agente de constranger alguém a praticar ou permitir que se pratique 
a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso; a diminuição da capacidade de 
resistência da vítima através do emprego de violência ou grave ameaça; e a violação 
de seu corpo através do contato físico ou corpóreo. 

À vista disso, o elemento subjetivo necessário para o reconhecimento do crime 
de estupro é o dolo, composto pela vontade consciente de compelir o ofendido à 
prática de ato libidinoso ou permitir que com ele se pratique, não importando a 
motivação. 

O dolo exige um processo intelectual-volitivo no qual o agente deve agir, 
necessariamente, com consciência da ilicitude de seus atos e de acordo com suas 
próprias vontades. O agir consciente importa no conhecimento prévio de todos os 
elementos do tipo, antevendo, principalmente, o resultado a ser produzido pela ação 
e os seus possíveis desdobramentos. Já o elemento volitivo consiste na prática da 
ação delitiva pautada pela vontade do agente, o que inclui o resultado obtido, os 
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meios por ele utilizados e as consequências secundárias de sua atuação (MIRABETE, 
Julio Fabbrini; FABBRINI, Renato N., 2019, p. 130-131). 

Assim, ciente de que não possui o consentimento da vítima, o autor age com 
vontade de constrangê-la à prática do ato sexual. De igual modo, no estupro através 
dos meios virtuais o agente age dolosamente contra a vontade da vítima que, apesar 
de estar geograficamente distante de seu ofensor, tem a sua capacidade de reação 
por ele reduzida. 

Destaca-se que a resistência no crime de estupro deve ser verdadeira e 
evidente. A vítima tem que exteriorizar a sua vontade de evitar o ato ilícito, sendo 
tal manifestação anulada pela violência ou grave ameaça empregada pelo agente 
(JESUS, 2020, p. 128). Contudo, não é necessário que o ofendido arrisque sua vida 
para se defender, mas apenas que se oponha durante todo o ato, devendo a 
resistência ser verdadeira e autônoma (MESTIERI, 1982, p. 82-83). 

Na modalidade virtual, o agressor, ainda que distante fisicamente, impede que 
a vítima atue de acordo com seus pensamentos, escolhas e vontades, amedrontando-
a de tal forma que esta não consegue ignorar ou denunciar aos órgãos competentes, 
como ocorre na ameaça de vazamento de vídeos íntimos na internet. 

Assim, o agressor, conscientemente, utiliza da violência ou da grave ameaça 
para suprimir a capacidade de resistência da vítima a ponto desta não conseguir se 
proteger ou se desobrigar da prática forçada do ato sexual. No emprego da violência 
como modus operandi, aplica-se a força física, vis corporalis, podendo o agente se 
valer tanto da própria força corporal, como de meios externos para praticá-lo. Já a 
grave ameaça decorre da violência moral, em que o agente utiliza gestos, atos, 
escritos ou qualquer outra forma capaz de afetar o ofendido de tal maneira que o 
leve a pensar que não há outra opção senão realizar as vontades de seu agressor 
(BITENCOURT, 2016, p. 56). 

Insta destacar que a violência moral não precisa ocorrer contra a própria 
vítima, podendo o agente ameaçar de dano pessoas ou coisas queridas pela vítima a 
fim de obrigá-la a cometer um ato libidinoso (MESTIERI, 1982, p. 74-75). Nesse 
sentido, o estupro virtual pode perfeitamente ocorrer através desta modalidade, nos 
casos em que o ofensor sequestra um familiar do ofendido ou ameaça destruir algo 
que lhe é extremamente estimado, obrigando-o se masturbar diante de uma câmera 
de vídeo. 

Portanto, torna-se plenamente possível o estupro na modalidade virtual, uma 
vez que o ciberespaço é somente o meio utilizado pelo agente para efetivar o 
constrangimento da vítima, no qual esta é forçada a realizar um dos diversos tipos 
de ato libidinoso, que não a conjunção carnal. Nesse sentido, é possível observar que 
o caso de Teresina possui todos os elementos do tipo penal, no qual o agente 
constrangeu a vítima (sua ex-namorada), mediante grave ameaça (ao ameaçar 
divulgar imagens íntimas da vítima na internet) a praticar um ato libidinoso 
(automasturbação). 

Logo, ainda que o constrangimento da vítima ocorra no meio virtual, o ato 
ilícito se concretiza no mundo real com a efetiva violação do corpo da vítima. Dessa 
forma, em razão do crime de estupro necessitar da moléstia física para ser 
consumado, mas não do contato físico entre agente e vítima, o uso da internet para 
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suprimir a capacidade de resistência da vítima em nada interfere na tipificação da 
conduta. 

 

4. Os avanços no entendimento do estupro de vulnerável 

Em consonância com a doutrina majoritária, o Superior Tribunal de Justiça passou 
a entender que a contemplação lasciva é suficiente para a configuração dos tipos 
penais previstos nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, que tratam sobre estupro 
e estupro de vulnerável, respectivamente. Desse modo, em tais crimes, o contato 
físico entre o agente e a vítima é irrelevante. 

A Corte Superior chegou nesta conclusão ao julgar o recurso em habeas corpus 
de nº 70.976/MS, em que o agente conduziu a vítima, uma menina de dez anos de 
idade, a um motel, obrigando-a se despir perante um adulto que pagou para 
contemplar a sua nudez, sem haver a prática sexual forçada (BRASIL, 2016). 

Cumpre destacar que as vítimas de estupro de vulnerável, em especial aquelas 
menores de catorze anos, também estão sujeitas ao estupro na modalidade virtual. 
Isto ocorre em razão de muitas crianças e adolescentes possuírem acesso irrestrito 
à Internet, podendo ser induzidas a praticar atos libidinosos consigo mesmas, gravar 
tais atos e os enviarem para um adulto, o agente do crime, que, por vezes, utiliza este 
conteúdo como arma para obter ainda mais (SOARES; MARTINS, 2017, p. 225). 

São inúmeras as situações em que a vítima é levada, por meio dos ambientes 
virtuais, à prática de atos libidinosos, de modo que a tipicidade neste tipo de estupro 
deve ser reconhecida e igualmente punida, pois fere a dignidade e a liberdade sexual 
do indivíduo. 

Nesse sentido, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei de nº 
3.628/2020, de autoria do deputado Lucas Redecker, que propõe a tipificação do 
estupro virtual de vulnerável. A proposta pretende adicionar ao Código Penal 
vigente o artigo 217-B, que teria a seguinte redação: “Assediar, instigar ou 
constranger, por qualquer meio de comunicação, menor de catorze anos a se exibir 
de forma pornográfica ou sexualmente explícita”, sendo a pena de reclusão, de 
quatro a doze anos (PROJETO DE LEI, 2020). 

O projeto deseja mover para o Código Penal a conduta tipificada no artigo 241-
D, parágrafo único, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, 
de 13 de junho de 1990), que consiste em assediar, instigar ou constranger, através 
de qualquer meio de comunicação, criança menor de catorze anos, para que esta se 
exponha de forma pornográfica ou sexualmente explícita. Nesse caso, a proposta 
quer ainda estender a aplicação de tal diploma legal para todos aqueles 
considerados vulneráveis, em razão de enfermidade ou deficiência mental. 

Portanto, ainda que parte da doutrina se oponha à equiparação do estupro 
virtual com o estupro real, o Poder Legislativo, bem como o Judiciário, está 
caminhando para tal interpretação em face das necessidades da sociedade atual, que 
está sujeita à prática de ilícitos no meio tecnológico. 
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5. Direito Comparado 

Conforme foi demonstrado, o ordenamento jurídico brasileiro não limita a 
tipificação do crime de estupro à exigência de contato físico entre a vítima e o 
agressor, o que foi possível devido à modificação realizada no dispositivo referente 
ao delito pela Lei nº 12.015/2009, que possibilitou essa ampliação. Diante dessa 
constatação, é possível a interpretação de jeito que se reconheça o estupro virtual 
como crime enquadrado no artigo 213, de maneira que essa conduta ilícita, de 
recorrente ocorrência nos dias atuais, seja tratada pelo Código Penal.  

Percebe-se, entretanto, por meio de estudo de casos concretos de outros 
países, que existe disparidade na percepção e, por conseguinte, no tratamento 
jurídico dessa conduta por outras legislações penais, pois nem todas entendem que 
há configuração do crime de estupro quando não há contato físico, além de que 
existe notória dificuldade de seu enquadramento como crime de estupro virtual, 
haja vista a ausência de lei expressa nesse sentido, sendo uma temática pouco 
estudada e de insuficiente notoriedade pública. 

Sob essa ótica, cabe destacar que até mesmo o ordenamento jurídico dos 
Estados Unidos, país no qual o termo sextorsão (sextortion) foi usado pela primeira 
vez em investigação pelo Federal Bureau of Investigation (FBI), possui dificuldade 
no enquadramento penal do ilícito, que acaba sendo tipificado como pornografia 
infantil, extorsão, hacking, entre outros, mas não como sextorsão (NILSSON; 
PEPELASI; IOANNOU; LESTER, 2019). Essa prática, ainda que legalmente não exista, 
é definida como uma “nova maneira de extorsão através de uma rede de 
computadores, envolvendo alguma ameaça - geralmente, mas não sempre, a ameaça 
de liberar fotos íntimas da vítima - se a vítima não praticar algum tipo de atividade 
sexual” (WITTES; POPLIN; JURECIC; SPERA, 2016b, tradução nossa).  

Existem diversos casos nos Estados Unidos que envolvem situações 
equivalentes a de estupro virtual, no entanto, tal como registra o Brookings 
Institution, não existe legislação em nível federal ou estadual para tratar a sextorsão 
(WITTES et al, 2016b), motivo pelo qual há enorme discrepância no tratamento 
jurídico relativo a essa conduta, principalmente no que diz respeito a idade das 
vítimas, visto que as leis de pornografia infantil, as quais são extremamente 
rigorosas, deixam de ser aplicáveis em vítimas maiores de idade (SMITH, 2016). 

Essa falta de uniformidade quanto às leis estaduais e federal pode ser 
observada a partir dos casos analisados pelo Brookings Institution dos agressores 
Blankenship e Simone. Ambos ameaçaram expor as fotos íntimas de suas vítimas 
caso elas não realizassem os atos sexuais demandados virtualmente. Simone, com 
vinte e duas vítimas, foi condenado em corte estadual a apenas um ano de prisão e 
a dois anos de prisão domiciliar (home confinement), enquanto Blankenship, que 
tinha uma vítima, foi condenado em âmbito federal a doze anos de prisão (WITTES; 
POPLIN; JURECIC; SPERA, 2016a e MALINOWSKI, 2014). É irrefutável, a partir 
desses casos, como a corte federal estadunidense é mais rígida do que as estaduais 
quanto a casos que envolvem exploração sexual por meio da Internet, 
principalmente quando a vítima é menor de idade. 

No caso Hutchinson v. United States of America, o americano Tremain 
Hutchinson utilizava um website no qual criou perfis falsos fingindo ser um 
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adolescente, com intuito de enganar menores e convencê-los a mandarem fotos 
íntimas. A partir do momento em que Hutchinson tinha sucesso, ele demandava que 
as vítimas mandassem fotos e vídeos praticando atos sexuais através da inserção de 
objetos em suas genitálias, ou até mesmo que realizassem com outras pessoas, tal 
como fez quando coagiu adolescente de quinze anos a praticar sexo oral em seu 
irmão de treze, sob ameaça de exposição ou de violência física (ESTADOS UNIDOS, 
2014). 

In casu, há relatos dos familiares das vítimas expondo os danos psicológicos 
causados pela conduta do agressor, os quais reportam que as vítimas precisaram de 
acompanhamento psicológico, passaram a ter tendências suicidas e, em alguns 
casos, tentaram se suicidar. Diante das particulares desse caso, Hutchinson foi 
condenado à prisão perpétua por acusações envolvendo aliciamento e exploração 
sexual de menores, e entre os fundamentos que embasaram a sentença de 
condenação, ressalta-se o da necessidade de “refletir a seriedade da prática dessa 
conduta” (ESTADOS UNIDOS, 2014). 

A intensa repercussão negativa que o cometimento da prática de sextorsão 
causa na vida das vítimas é um dos motivos para essa necessidade, vez que é um dos 
fatores que levam as vítimas a se suicidarem, além de causar diversos outros 
problemas psicológicos (NILSSON et al, 2019) que impactam suas vidas e de seus 
familiares de modo permanente. Segundo o Brookings Institution, as vítimas desses 
casos “sentem uma justificada sensação de impotência e vulnerabilidade: elas estão 
a mercê de seus hackers. As vítimas descreveram que se sentiram como um 
“escravo” dos hackers durante o esquema da sextorsão” (WITTES et al, 2016b, 
tradução nossa). 

Em outro caso americano, United States v. Jared James Abrahams, o agressor, 
um estudante de ciências da computação e morador de Temecula, cidade do estado 
da Califórnia, foi preso em 2013 e condenado em 2014 a dezoito meses em prisão 
federal por fraude de computador e por extorsão (WITTES et al, 2016b). Abrahams 
hackeava o computador de suas vítimas e as assistia por meio da webcam sem que 
elas tivessem conhecimento, tirando fotos íntimas e as usando para obter mais 
conteúdos, ou cinco minutos de Skype com as vítimas, tempo durante o qual elas 
deveriam fazer o que o agressor demandava, sob ameaça de publicar o material 
íntimo que já possuía em suas redes sociais (EIMILLER, 2013 e UNITED STATES 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 2014).  

Suas vítimas não se restringiam à localidade de sua cidade Temecula, tendo 
praticado a conduta da sextorsão também contra mulheres em Woodland Hills, 
Maryland, Canadá, Irlanda e Rússia (HARTLEY, 2014), o que permite visualizar o 
alcance que a violação pela Internet pode atingir. Segundo dados disponibilizados 
pelo promotor federal do Governo dos Estados Unidos Vibhav Mittal, estima-se que 
“Abrahams hackeou entre 100 a 150 computadores de mulheres, e extorquiu entre 
10 a 12 delas, várias das quais eram menores de idade” (HARTLEY, 2014, tradução 
nossa). 

Diante desses casos e da visível diferença de tratamento jurídico dado a eles, o 
Brookings Institution sugere a criação de lei federal que regule todas as situações de 
sextorsão, de maneira a solucionar a desconformidade de tratamento jurídico nesta 
matéria nos Estados Unidos. Sob esse viés, sustenta que “há um valor cívico em dar 
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um nome a um crime” e que “ajudaria as vítimas a saber o que está acontecendo com 
elas, e a saber que é ilegal” (WITTES et al, 2016a, tradução nossa). 

Ante a facilidade que os meios tecnológicos proporcionam, conforme já 
exposto, os agressores podem realizar condutas criminosas, como a do estupro na 
modalidade virtual, mesmo que fisicamente longe de suas vítimas, abrangendo 
também os casos em que a vítima e seu agressor se localizam em países diferentes 
durante a agressão (WITTES; POPLIN; JURECIC; SPERA, 2016b). Exemplo disso pode 
ser visualizado na Suécia em delito praticado entre 2015 e 2017 pelo sueco Bjorn 
Samstrom que obrigou vinte e sete vítimas, dentre elas vinte e seis do sexo feminino, 
a realizarem atos sexuais em frente à webcam, sob ameaça de liberar fotos íntimas 
delas em sites pornográficos e de que iria machucá-las ou seus entes familiares 
(BBC, 2017). 

As vítimas desse caso, ao tempo do cometimento do crime, nem ao menos se 
situavam no mesmo país que seu agressor, mas sim nos Estados Unidos, no Canadá 
e no Reino Unido (BBC, 2017). É evidente, pois bem, que esse crime não possui 
barreiras geográficas. Samstrom foi condenado a 10 anos de prisão por estupro 
virtual (online rape), entre outras acusações, devido seus atos realizados em meio 
digital. Segundo a promotora do caso Annika Wennerstrom, o “veredito estabelece 
novo precedente para crimes sexuais cometidos pela Internet” (MCQUIGGE, 2017, 
tradução nossa). 

Essa foi a primeira vez que alguém foi condenado por estupro pela Internet na 
Suécia. A legislação sueca não exige que haja conjunção carnal para tipificação do 
crime de estupro (OLSEN, 2017), o que permite que haja a ampliação de modo a 
reconhecer o estupro virtual, tal como foi feito no caso de Samstrom. Cabe ressaltar 
que, desde julho de 2018, o ordenamento jurídico sueco não exige nem mais o uso 
de ameaça ou violência para a configuração do crime de estupro, tendo havido a 
criminalização do “sexo sem consentimento” (HOLMSTRÖM; PLANTIN; ELMERSTIG, 
2020), da mesma maneira como já foi feito em outros países europeus, dentre eles 
Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo e Chipre (BBC, 2018). 

No caso Samstrom, duas das vítimas são do Canadá, país no qual para 
configuração de agressão sexual é preciso ter contato físico entre o agressor e a 
vítima (BARRANCO, 2015. p. 817). Constata-se que na hipótese do ofensor do 
referido caso ser canadense, não sueco, sua condenação teria sido diferente, pois 
não haveria embasamento legal na legislação canadense para o enquadramento do 
crime de estupro virtual, tal qual foi feito na Suécia, ante a necessidade que haja 
contato físico.  

Ademais, cabe ressalva à legislação penal canadense (The Criminal Code), que 
substituiu o termo estupro (rape) por agressão sexual (sexual assault) em 1983 
(BARRANCO, 2015. p. 817), atualmente tipificado nas seções 271, 272 e 273 do 
Código. Os três principais intuitos para essa mudança foram “refletir que o crime é 
uma agressão física na vítima”; “encorajar as vítimas da agressão sexual a 
reportarem o ocorrido para a polícia” e “limitar a discrição judicial” (BARRANCO, 
2015, p. 817, tradução nossa). 

No caso do canadense Mark G. Bedford de 2006, é possível visualizar conduta 
equivalente a do estupro virtual, pois o agressor foi condenado devido a acusações 
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relacionadas ao uso da Internet para intimidação de menores de idade visando à 
realização de atos sexuais por suas vítimas diante da webcam (YANAGISAWA, 
2020). Bedford, no entanto, não foi condenado pelo crime de estupro virtual, além 
de que, conforme já mencionado, o crime de agressão sexual no Canadá exige para 
sua tipificação o contato físico entre o agressor e a vítima, o que não ocorreu no caso. 

Em face ao exposto no que concerne às legislações penais dos Estados Unidos, 
da Suécia e do Canadá, por meio da análise de casos concretos, nota-se que o crime 
de estupro virtual não possui aceitação em todas legislações penais, e que essa 
percepção da possibilidade de cometimento do estupro por meio da Internet ainda 
é uma temática muito recente no mundo, o que evidencia a grande necessidade de 
seu estudo e de maior conhecimento público de sua existência, pois muitas vítimas 
ainda não compreendem que são vítimas de estupro quando o crime é cometido 
virtualmente. 

Além de ser uma conduta que em certas legislações nem ao menos possui 
amparo legal, tal como a sextorsão nos Estados Unidos, o que dificulta o 
enquadramento da prática, que recai em outros tipos penais, há países como o 
Canadá que sequer admitem essa nova modalidade, como já é feito no ordenamento 
jurídico brasileiro, visto que a legislação penal daquele ainda exige o contato físico 
para configuração da agressão sexual. 

No entanto, diante de recente reconhecimento da possibilidade do estupro na 
modalidade virtual por países como o Brasil e a Suécia, por exemplo, percebe-se 
como a sociedade tem mudado sua percepção quanto a esse assunto de indiscutível 
importância, podendo esses casos serem exemplos para os demais ordenamentos 
jurídicos do mundo, e precedentes em seus próprios países, de maneira que haja um 
tratamento jurídico mais uniforme no tocante à ocorrência de situações similares. 

 

Conclusões finais 

A difusão de ferramentas tecnológicas no cotidiano social possibilitou que 
indivíduos geograficamente distantes pudessem se comunicar de modo instantâneo 
e facilitou a transmissão de informações e opiniões. Contudo, esses avanços vieram 
acompanhados de novos problemas, uma vez que ciberespaço não possui protocolos 
de segurança capazes de evitar invasões, bem como permite que seus usuários 
ocultem suas verdadeiras identidades, o que facilita a atuação de criminosos, que 
utilizam tais ferramentas para a prática dos mais diversos atos ilícitos. 

Nesse cenário surge o denominado estupro virtual, no qual o agressor se vale 
do ambiente virtual para constranger a vítima a praticar atos libidinosos consigo 
mesma, podendo ocorrer até mesmo com os sujeitos ativo e passivo situados em 
países distintos. Tal crime, por vezes, ocorre entre pessoas conhecidas, no qual o 
ofensor se aproveita de fotos ou vídeos íntimos que já possui do ofendido, 
ameaçando de expô-lo nas redes sociais caso este não realize a automasturbação.  

À vista disso, com as alterações realizadas pela Lei nº 12.015/09 no artigo 213 
do Código Penal vigente, ampliou-se o conceito de estupro, possibilitando que o ato 
libidinoso seja consumado mesmo sem o contato físico entre o agente e a vítima, o 
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que permite compreender que a conduta ilícita praticada no meio virtual pode ser 
enquadrada na hipótese tipificada. 

Contudo, parte da doutrina ainda resiste em aceitar tal entendimento, bem 
como ocorre em outros países, no qual o tratamento jurídico dado a esta conduta 
em muito se difere a depender do caso concreto, uma vez que nem todas as 
legislações penais entendem que o crime de estupro pode ser configurado sem o 
contato físico, como a canadense. 

Destaca-se que o estupro realizado através do ambiente virtual é um crime 
informático impróprio, idêntico ao estupro tipificado no Código Penal, no qual o ato 
delitivo possui todos os requisitos necessários previstos no artigo 213. O agente, 
conscientemente, constrange a vítima, através da grave ameaça, à prática da 
automasturbação, o que efetivamente viola o seu corpo. 

A prática do crime de estupro é real, sendo o meio virtual o modus operandi 
escolhido pelo agente para constranger a vítima, que se consuma com o ato 
libidinoso praticado fisicamente. Portanto, ao negar a tipificação da conduta 
praticada através da Internet, está se propagando a impunidade de um crime grave 
e negligenciando os direitos de liberdade e dignidade sexuais dos indivíduos. 
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