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RESUMO 
  
Este trabalho visa comparar as redações dos artigos de lei previstos na parte especial do Código 
Penal, especificamente nos “Crimes Contra Dignidade Sexual” como conhecido atualmente tal Título. 
Demonstrando como a influência da sociedade patriarcal teve papel fundamental quando da 
elaboração do Código Penal em 1940. Ademais, mostra a historicidade do patriarcalismo e da 
sexualidade, interligando os dois para demonstrar que um tem ampla ligação com o outro, e que ao 
longo dos anos a repressão sexual muda e continuará mudando cabendo a sociedade e 
principalmente as legislações acompanharem tais mudanças. Começando pela parte histórica da 
sociedade patriarcal e principalmente como se deu no Brasil, passando para a influência da mesma 
na repressão da sexualidade. Posteriormente se tem a demonstração da influência na legislação 
penal pátria e de como isso perdurou por muitos anos , toda redação de artigos e expressões que 
refletem o entendimento patriarca e um tanto quanto discriminatório em relação, principalmente, a 
figura da mulher. Por, fim conclui-se mostrando as maiores mudanças do ponto de vista de uma 
sociedade cada vez menos patriarcal, sendo estas as reformas da Lei n.° 11.106 de 28 de março de 
2005 e da Lei n.° 12.015 de 07 de agosto de 2009. Reformas estas que mudaram o jeito de pensar do 
direito penal sexual, influenciadas principalmente pela Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 
que traz claramente o direito a igualdade de todos, sem distinção de gênero ou qualquer outro tipo.  

 
Palavras-chave: Direito Penal Sexual. Patriarcalismo. Reforma Lei 11.106/05. Reforma Lei 
12.015/09.  

  



 
 

ABSTRACT 
  
This paper aims to compare the wording of the articles of law provided for in the special part of the 
Penal Code, specifically in the "Crimes Against Sexual Dignity" as currently known such Title. 
Demonstrating how the influence of the patriarchal society played a fundamental role in the 
elaboration of the Penal Code in 1940. In addition, it shows the historicity of patriarchy and sexuality, 
interconnecting the two to demonstrate that one has a broad connection with the other, and that over 
the years sexual repression changes and will continue to change, with society and especially the 
legislations accompanying such changes. Beginning with the historical part of the patriarchal society 
and especially as it happened in Brazil, passing to the influence of the same in the repression of 
sexuality. Subsequently demonstrate the influence in the country's criminal law and how it has lasted 
for many years, every essay writing and expression that reflect the patriarch's understanding and 
somewhat discriminatory in relation, mainly, the figure of the woman. Finally, it concludes by showing 
the major changes from the point of view of an increasingly less patriarchal society, these being the 
reforms of Law No. 11,106 of March 28, 2005 and Law No. 12,015 of August 7, 2009. These reforms 
have changed the way of thinking about sexual criminal law, influenced mainly by the Federal 
Constitution of October 5, 1988, which clearly states the right to equality of all, regardless of gender or 
any other type. 
 
Keywords: Patriarchy. Reform Law 11.106 / 05. Reform Law 12.015 / 09. Sexual Criminal Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa visa demonstrar através das mudanças na legislação 

penal pátria, como a sociedade patriarcal influenciou e ainda influencia o ideal e 

moral da sociedade, com a mudança de pensamento e dos bens jurídicos protegidos 

ao longo dos anos, percebe-se qual era o valor dado a dignidade da pessoa humana 

em contrapartida ao moralismo exacerbado de uma sociedade.  

Utilizando-se de doutrinas e artigos, visando mostrar como se deu o 

patriarcalismo no mundo e no Brasil, fazendo a conexão de como isto influencia 

diretamente a repressão da sexualidade no âmbito social e de que maneira isso é 

internalizado nas pessoas, utilizando de meios de punição para quem transgredi a 

moral social de determinada época. Assim, o primeiro capítulo baseia-se em 

elementos históricos como por exemplo, a influência da igreja na sociedade e 

também como a sexualidade se dá ao longo do tempo em diferentes níveis de 

repressão.  

O segundo capítulo mostra como a redação original do Código Penal de 

1940 tinha sem dúvida nenhuma grande influência do patriarcalismo recorrente na 

sociedade daquela época, onde as mulheres, principalmente, eram as afetadas 

negativamente por tal ideal. Utilizando-se de doutrinadores da época em que 

vigorava o Código com as redações originais e jurisprudências, em muitos casos, vê-

se uma realidade completamente diferente do que ocorre atualmente. O Código tem 

75 anos de vigência, e muitas dessas redações ficaram em vigor por mais de 67 

anos, ficando considerável tempo inerte sem mudanças, mesmo após a 

promulgação da Carta Magna em 1988.  

E por fim, no terceiro e último capítulo anterior à conclusão, tem-se as 

mudanças mais significativas e pedidas há tempos pelas doutrinas, ocorridas pelas 

grandes reformas de 2005 (Lei n.° 11.106) e 2009 (Lei n.° 12.015). Tirando da 

legislação tipificações de delitos basicamente discriminatórias e não condizentes 

com a igualdade de pessoas trazida pela Constituição Federal de 1988. Fazendo 

com que a legislação penal nacional ficasse de acordo com o pensamento 

contemporâneo, onde não mais existia a necessidade de proteger a moral da 
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sociedade em detrimento a liberdade sexual individual e dignidade da pessoa 

humana de todos, principalmente das mulheres. A sociedade atual não mais pensa 

como há 75 anos, portanto nada mais que necessárias e bem vindas tais mudanças.  
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2. PATRIARCALISMO E SUA INFLUÊNCIA NA SEXUALIDADE  

 

Este capítulo tem por objetivo demonstrar como historicamente a sociedade 

patriarcal se deu no mundo e mais especificamente no Brasil, interligando a 

existência de uma moral social de cunho patriarca com a repressão a sexualidade 

na sociedade, tanto para homens quanto para mulheres, porém para estas de 

maneira mais expressiva. 

 

2.1. A HISTÓRIA DO PATRIARCALISMO  

 

A expressão “patriarcado”, apesar do que muitas pessoas pensam não foi 

criada por feministas ou pelo Movimento Feminista. Seu significado pode ser 

entendido como o homem (pater) sendo o dominante em detrimento da mulher, por 

esta ser o sexo frágil e a fonte de pecado, já que se formos ver em muitas religiões 

ainda cultuadas no mundo, a mulher é secundária servindo para reprodução apesar 

da forma de repressão feminina variar de umas para outras, quase todas as religiões 

mais seguidas atualmente trazem os homens como centro e superiores.  

Em poucas linhas, a partir do momento em que a reflexão sobre as 
opressões às mulheres ganhou relevo no feminismo, o que ocorreu a partir 
da década de 1960, essa dominação masculina, pensada tanto como 
universal (por ocorrer em todas as partes e em todos os períodos históricos 
conhecidos) quanto específica (por ter suas particularidades ao longo do 
tempo e espaço), recebeu a denominação de patriarcado, isto é, uma 
organização social que sistematicamente beneficia o homem em detrimento 
da mulher (SCHOLZ apud SENKEVICS, 2012) 

 

Religiões estas que foram determinantes para essa disseminação da ideia 

da mulher como submissa e o homem como o escolhido por deus para dominar 

todas as criaturas vivas. Ora, se não foi a Bíblia Sagrada que trouxe a mulher como 

feita da costela do homem e, portanto submissa, mas sabe-se o imperador romano 

Constantino no ano de 325 d.C realizou o I Concílio de Nicéia, onde muitos livros 

foram retirados da Bíblia e só os que hoje conhecemos foram deixados. Alguns 

acreditam ter sido estes os achados no século passado, e em um deles tem-se a 

história de Lilith. A suposta primeira mulher de Adão, que teria sido feita do barro 

como ele, sendo igual e não submissa, motivo pelo qual se rebelou e saiu do Jardim 
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do Éden por conta própria. E só então Deus criou Eva pra suprir a falta de Lilith, mas 

da costela de Adão para que esta fosse submissa. Mostrando como desde os 

primórdios a mulher devia se relegar ao papel de reprodutora e abaixo do “macho 

dominante”, o homem. 

Deus teria criado um casal: Adão e uma mulher que antecedeu a Eva. Esta 
mulher primordial teria sido Lilith, figura bastante conhecida da antiga 
tradição judaica. Lilith não se submeteu à dominação masculina. A sua 
forma de reivindicar igualdade foi a de recusar a forma de relação sexual 
com o homem por cima. Por isso, fugiu para o Mar Vermelho. Adão 
queixou-se ao Criador, que enviou três anjos em busca da noiva rebelde. 
Os três anjos eram Sanvi, Sansanvi e Samangelaf. Os emissários do 
Senhor tentaram em vão convencer à fujona. Ameaçaram afogá-la no mar. 
(...) Lilith foi transformada em um demônio feminino. (LARAIA, apud 
ALBUQUERQUE, 2013) 

 

Sabe-se também que muitos anos antes da Era Cristã começar, as mulheres 

tinham papeis importantes e muitas sociedades eram matriarcais, como o 

evidenciado por estatuetas encontradas em diversos lugares do mundo por 

arqueólogos. Para Lins e Braga apud De Lavor(2016), a existência dessas 

estatuetas mostrava como as sociedades cultuavam deusas, e por consequência 

como as mulheres eram respeitadas, reforçando a ideia de uma sociedade onde 

mulher e homem eram parceiros. E que apesar de serem vistas como reprodutoras, 

esse termo não era pejorativo, na verdade muitos achavam que a mulher era fonte 

de vida por conta de poder gerar uma vida, abençoada pelos deuses e deusas. 

 Isso perdurou por alguns séculos até que em algum momento da história os 

homens começaram a impor sua cultura de superioridade masculina e submissão 

feminina, mas ainda sim as mulheres tinham espaço, ora no inicio da Idade Média 

tínhamos as mulheres com direitos como o voto e a participação mais ativa na 

sociedade, principalmente pela existência de muitas guerras, onde os homens 

ficavam um tempo considerável fora de casa, portanto a mulher tinha que assumir o 

controle do lar e do sustento por questão de necessidade.   

Na Idade Média, a mulher participou também das corporações de ofício, 
atuando como aprendiz e, excepcionalmente, por morte do marido, como 
mestre. O acesso às corporações significou também a possibilidade de 
receber instrução profissional, direito que ela viria a perder nos séculos 
posteriores e que seria uma de suas bandeiras de luta. A ascensão ao 
cargo de mestre sofria, no entanto, restrições. Assim, ela só poderia ocupá-
lo, quando viúva, pelo período de um ano, em alguns burgos, ou, em outros, 
enquanto não mantivesse relações sexuais com outro homem. (ALVES 
apud DE LAVOR, 2016) 
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Mesmo assim a mulher continuou um ser inferior, frágil, com todo misticismo 

ao redor, o que piorou ainda mais com a Inquisição, onde homens se achavam no 

direito, por terem sido escolhidos por deus, de queimar mulheres por conta de sua 

“bruxaria”. Apesar de muitos homens também terem sido vítimas dos tribunais 

inquisitórios, maioria dos condenados eram mulheres. Mulheres essas que eram mal 

entendidas por estes ditos eruditos da época, elas eram condenadas por conta de 

seus conhecimentos e atos afrontosos a religião. A qual pregava/prega o ódio a tudo 

que era/é desconhecido e “moralmente errado”, e rebaixava/rebaixa as mulheres ao 

papel de meras serviçais e reprodutoras por conta delas terem como antecedente 

principal Eva, a que instigou Adão a cometer o pecado original. Muitas vezes seus 

crimes eram ser parteiras, cozinheiras ou ainda mesmo curandeiras, essas últimas 

as mais visadas por conta da utilização de chás e ervas para curar enfermidades, 

numa época em que a medicina ainda era precária. 

"Se hoje queimamos as bruxas, é por causa de seu sexo feminino", diz 
Jacques Sprenger, inquisidor e teólogo da demonologia, que publica, no 
final do século XV, um manual de base do caçador de bruxas, o Malleus 
Maleficarum, no qual se remete aos textos sagrados para comprovar a 
inferioridade feminina. Assim afirma que: “a mulher é mais carnal que o 
homem, vemos isso por suas múltiplas torpezas... Existe um defeito na 
formação da primeira mulher, pois ela foi feita de uma costela curva, torta, 
colocada em oposição ao homem. Ela é, assim, um ser vivo imperfeito, 
sempre enganador. ( ALVES apud DE LAVOR, 2016) 

 

Com o passar dos séculos que a Inquisição esteve presente, a mulher que 

antes tinha alguns direitos, foi novamente marginalizada e colocada de lado, 

passando o homem a ser o patriarca e dominador nas esferas pública e doméstica. 

Até que na Revolução Francesa as mulheres participaram lado a lado com os 

homens, mas foram sutilmente deixadas fora dos direitos civis e conquistas sociais 

conseguidos pelos homens. Então, a partir dessa época,  a luta por seus direitos 

começou a ficar mais objetiva.  

As mulheres tentaram fazer-se ouvir durante a Revolução. Algumas através 
da pena ou da palavra, e a maioria com seus gritos nas tribunas da 
Assembleia e das sociedades populares, ou com suas manifestações nas 
ruas. […] Dois tipos de mulheres chamaram a atenção. Umas anônimas são 
as mulheres do povo: operarias de tecidos (lavadeiras, fiadeiras…), lojistas, 
feirantes. São elas as primeiras a reagirem ao período de miséria, e a tomar 
frente dos motins da fome. […] Mas a revolução teve outras atrizes: um 
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número pequeno de mulheres […] Mulher de letras que mal sabiam 
escrever como Olympe de Gouges; […] mulheres oriundas da pequena 
burguesia, se interessavam pela política, assistiam as sessões das 
sociedades populares, e fundaram elas mesmas, em Paris e na província, 
clubes femininos. ( BADINTER apud UNIT, 2016). 

 

 

Olympe de Gouges escreveu em 1791, a Declaração dos Direitos da Mulher 

Cidadã, uma alusão bastante crítica a Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão que como visto anteriormente deixou de lado os direitos das mulheres. 

Neste seu texto De Gouges trazia, a ideia que a mulher devia ser tratada de maneira 

paritária aos homens, também necessitando de direitos e não sendo submissa como 

se esperava e ficando com as “partes ruins” em conjunto ao homem, todas as 

obrigações e riscos. Segundo Silva e Nunes(2016) além de defender os direitos das 

mulheres, ela também denunciava os abusos do Antigo Regime, assim como os do 

novo, e defendia a igualdade de todos, fracos, oprimidos sendo esses as mulheres, 

os negros, as mães solteiras, os filhos fora do casamento, as prostitutas, os 

desempregados, ou seja, todos que fossem oprimidos. Ora o que se constata ao 

analisar alguns dos artigos da tal declaração traduzidos pela USP(2016).  

Art. 1°. A mulher nasce livre e tem os mesmos direitos do homem. As 

distinções sociais só podem ser baseadas no interesse comum. 

Art. 13. Para a manutenção da força pública e para as despesas de 
administração, as contribuições da mulher e do homem serão iguais; ela 
participa de todos os trabalhos ingratos, de todas as fadigas, deve então 
participar também da distribuição dos postos, dos empregos, dos cargos, 
das dignidades e da indústria. 

Art. 16. Toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, 
nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. A 
Constituição é nula se a maioria dos indivíduos que compõem a nação não 
cooperou na sua redação 

 

 

Alguns autores contam a história dessa mulher e como ela deu à cara a tapa 

até ser condenada a morte em 1793 por ser considerada muito “perigosa”, já que 

incitava um movimento para empoderação feminina e isso os homens não podiam 

permitir. Sendo o bode expiatório e um exemplo para todas aquelas que tentassem 

fazer algo de diferente ou ao menos pensassem que eram iguais aos homens. 

Assim trazem Silva e Nunes(2016) sobre a morte dessa figura histórica:  
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Em 2 de Novembro de 1793, às sete da manhã, é julgada e condenada à 
morte pelo Tribunal Revolucionário. Foi-lhe recusado um advogado. No dia 
seguinte, ela sobe ao cadafalso. Antes de morrer, afirmaria: "A mulher tem o 
direito de subir ao cadafalso, ela deve ter igualmente o direito de subir à 
tribuna." ( SILVA; NUNES, 2016). 

 

Assim a mulher como entende Martins (2016) ao desvelar a falas e 

comportamentos machistas, o buscado seria a desnudação das diversas formas de 

patriarcado, que em muitas oportunidades não se percebe como ato de violência. 

Como a eterna bruxa, histérica, louca ou pecadora, a mulher é silenciada de forma 

recorrente quando fala da opressão ou quando tenta se colocar como agente de seu 

próprio destino ou pior, como agente político. Neste caso, demonstrando que assim 

como aconteceu com Olympe de Gouges, acontece e aconteceu também com 

muitas outras mulheres que tentaram mudar a história em favor delas.  

Ainda no contexto pós-revolução francesa, houve a tentativa de refrear esse 

movimento feminista, realizou-se um manifesto que proibia a aglomeração de mais 

de cinco mulheres nas ruas, podendo até ser feito o uso de força e prender as tais 

mulheres se constatado que estavam desobedecendo, mantendo as mesmas 

restritas ao ambiente doméstico. Mulheres deviam ficar em casa e deixar de lado 

suas pretensões de revolucionar. Foi utilizado esse artifício para impedir que o 

sentimento de revolução já presente na sociedade daquela época fizesse algum 

“estrago” na posição superior do homem e fizesse com que a mulher fosse tratada 

como algo mais que posse ou mera reprodutora, afinal era um absurdo para os 

homens verem as mulheres daquela época desejarem ser tratadas como pessoas. 

Buonicore (2007) retrata exatamente essa repressão no seu texto: 

Em 1795 um decreto determinou que: todas as mulheres se retirarão, até 
ordem contrária, a seus respectivos domicílios. Aquelas que, uma hora após 
a publicação do presente decreto, estiver nas ruas agrupadas em número 
maior que cinco, serão dispersas por força das armas e presas até que a 
tranquilidade pública retorne à Paris.  

 

Um pouco adiante com Napoleão se foi instituído leis que colocaram as 

mulheres ainda mais como submissas. Bounicore(2007) retrata que a aprovação dos 

Códigos Civil de 1804 e Penal de 1808 consolidaram a “derrota” das mulheres. 

Neles o homem tinha pleno domínio da mulher e essa devia obediência à figura 



18 
 

masculina, independente se na figura do pai ou do marido. A figura patriarca podia 

receber as cartas endereçadas à mulher e dispor do salário dela, chegando a poder 

receber o mesmo por ela, usando novamente a desculpa religiosa. 

As coisas não melhoraram por um bom tempo, mesmo no século XIX com o 

voto que viria a ser universal, as mulheres ainda foram deixadas de fora. E assim 

começa o feminismo em maior expressão, com elas querendo seus direitos civis em 

igualdade com todos, ou seja, com os homens, dando ênfase no direito ao voto, 

essas revolucionárias ficaram conhecidas como sufragistas. Mostrando para os 

homens que as  mulheres não eram tão passivas ou submissas como se acreditava 

coisa que os homens abominam, Beauvoir apud De Lavor (2016) retrata esse 

momento feminista da seguinte maneira:  

Agora, as reivindicações da mulher vão pesar realmente na balança. Elas 
serão ouvidas até no seio da burguesia. Em consequência do rápido 
desenvolvimento da civilização industrial, a propriedade imobiliária recua 
ante a propriedade mobiliária; o princípio da unidade familiar perde parte de 
sua força. A mobilidade do capital permite a seu detentor possuir e dispor 
de sua fortuna em vez de ser por ela possuído. Através do patrimônio é que 
a mulher se achava substancialmente presa ao marido; abolido o patrimônio 
encontram-se eles somente justapostos e os próprios filhos não constituem 
laço de solidez comparável à do interesse.  

 

Dantas (2016) retrata que as mulheres só conseguiriam o direito ao voto na 

grande maioria de países no século XX, sendo o pioneiro e único a instituir o 

sufrágio feminino no século XIX a Nova Zelândia, em 1893. Outros países foram aos 

poucos também instituindo essa garantia as mulheres, mas ainda temos lugares no 

mundo onde as mulheres não têm direito ao voto, em nações do Golfo Persa como: 

Qatar, Kuwait, Arábia Saudita, Omã, e os Emirados Árabes. Em alguns lugares 

como Suriname, Taiwan, Hong Kong e Guiné Equatorial as mulheres tem pouca 

expressão política e de voto.  

Mesmo estando no século XXI, podemos ver então ainda retrocessos, que 

apesar de absurdos para alguns sabe-se que para as culturas em questão isso é 

completamente normal. É por isso que muitas mulheres hoje fazem parte da ONU 

para lutar pelos direitos de outras que vivem em países com políticas ainda voltadas 

para o patriarcalismo. Toda luta, mesmo que individual,  onde se tem o 

empoderamento de mulheres faz sem dúvida a diferença. 
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2.2. PATRIARCALISMO NO BRASIL 

 

O patriarcado no Brasil começa com a colonização, ora os colonos 

portugueses tinham o ideal de que eram, sem dúvida nenhuma, os escolhidos por 

deus para converter os índios ao cristianismo, o que causou imposição à força de 

uma cultura já citada acima como patriarca e preconceituosa a tudo que fosse 

diferente.  

O Brasil se fundou com base numa sociedade escravocrata, latifundiária e 

agronomia exportadora, modelo que traz consigo incrustado o patriarcalismo, por 

conta de termos na pessoa do homem o dito “senhor” ou “chefe de família”. A 

sociedade baseava-se totalmente na obediência em cada núcleo familiar e de 

escravos numa única pessoa que sempre era homem.  

A sociedade patriarcal, juntamente com os dogmas estabelecidos pela 
Igreja, atribuía um papel subalterno às mulheres, ratificando uma 
diferenciação e estabelecendo padrões de conduta social, nos quais as 
pessoas se alicerçavam. Havia no que diz respeito à sexualidade, por 
exemplo, um padrão duplo de moralidade no qual os homens tinham 
absoluta liberdade e às mulheres cabia o papel de organização da casa e a 
responsabilidade de cuidar dos filhos. Assim, não podemos desvincular a 
mulher do aspecto familiar e doméstico. A vida feminina estava restrita “(...) 
ao bom desempenho do governo doméstico e à assistência moral à família, 
fortalecendo seus laços”. (SAMARA apud MENDES, 2016). 

 

O interessante, como retrata Mendes (2016) é que essa configuração de 

família utópica com o senhor e sua mulher submissa como casal era mais comum de 

se encontrar em camadas mais altas da sociedade, já nas camadas ditas populares, 

ou seja, nas mais pobres era comum encontrar outros tipos de mulheres, como 

mães solteiras que sofriam com a exploração sexual e violência doméstica dos 

progenitores que não assumiam o papel de pais e maridos, estes as abandonavam e 

humilhavam as mães de seus filhos os quais também eram deixados de lado por 

interesses egoísticos dos progenitores. Mas mesmo assim a ideia de que o 

progenitor era o senhor não ficava de lado, mesmo ele não assumindo a família 

como dele, o patriarcado e a submissão dos membros da família se via presente.  

Antônio Cândido, um estudioso da obra de Silvio Romero, analisa a 
composição e as transformações da família patriarcal no Brasil. Esta 
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compreende, de início, um núcleo central composto por um casal com seus 
filhos legítimos. Na periferia, encontram-se as concubinas, filhos ilegítimos, 
escravos e agregados. A autoridade paterna é quase ilimitada, incluindo o 
direito sobre a vida dos filhos que vivem na casa dos pais, ou em casas por 
ele concedidas. O autor analisa a presença de filhos ilegítimos desde o 
início da colonização portuguesa, quando há grave desequilíbrio entre os 
sexos. Os portugueses mesclam-se com as filhas de chefes indígenas em 
uma política de alianças destinada a manter a paz social. Por outro lado, a 
mistura étnica e a baixa densidade da população contribuem para que a 
bastardia seja comum, mantendo-se ao lado do núcleo familiar. Mesmo 
depois que as proporções de homens e mulheres tornam-se mais paritárias, 
os concubinatos continuam a ocorrer. (AGUIAR, 2000) 

 

Outro modo de controle era a pressão para que as meninas casassem logo 

que pudessem ter filhos, para que saíssem da dominação do pai e fossem para a 

dominação do senhor e marido. Ora, as meninas aprendiam desde cedo que seu 

lugar era cuidando da casa e dos filhos sempre submissas a uma figura masculina.  

Primeiramente ao senhor seu pai ou ao irmão mais velho nos casos de falta do pai e 

posteriormente ao senhor seu marido. Meninas eram obrigadas a virar mulheres 

sexualmente reprimidas e talvez até frustradas, enquanto os homens aprendiam 

desde cedo que eles podiam satisfazer suas lascívias com até outras mulheres que 

não fosse suas esposas. Homens eram ensinados que eles eram os senhores e 

mulheres seriam meros objetos e meios deles atingirem seus desejos.  

O casamento era considerado extremamente importante na vida de uma 
moça e, caso ele não acontecesse até os 15 anos, passava a ser motivo de 
preocupação, principalmente para o pai. Cabia à mãe e à Igreja, então, 
vigiar o comportamento da jovem menina, a fim de que sua sexualidade 
fosse devidamente domesticada. (...) Tendo a sexualidade fiscalizada, a 
menina ficava à espera de um marido que, evidentemente, seria escolhido 
por seu pai. Podia ser um homem com idade que variava de trinta a setenta 
anos, que passaria a ser o novo senhor da jovem. Não significava, 
entretanto, que sua sexualidade seria vivida de forma plena. A lascívia entre 
marido e mulher era condenada pela Igreja. O casamento tinha uma função 
exclusivamente destinada à reprodução, o que levava o homem a viver o 
erotismo do sexo com outras mulheres, principalmente as escravas. ( 
MENDES, 2016) 

 

Por conta desses casos fora do casamento a sociedade tinha muitos 

bastardos e mães com a paternidade negada pelo progenitor, pois o melhor a se 

fazer era fingir que não tinha acontecido nada, ainda mais numa sociedade regida 

por crendices religiosas que denotavam ao pecado em qualquer ato fora dos 

padrões. Ora não há de se imaginar um senhor de engenho largando sua esposa 
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para assumir os filhos que ele tinha com suas escravas, filhos que nasciam como 

propriedade e não como pessoas, seu destino já era prescrito antes de nascer, seria 

escravo até morrer ou ser liberto. Numa sociedade misógina e baseada em ideais 

religiosos que divinizam a pessoa do senhor e homem, tudo estes podiam em 

detrimento dos seus ditos subordinados.  

No caso do Brasil, esta nega os sacramentos aos escravos. Na ausência de 
racionalização das relações sociais pelo caminho religioso, os escravos se 
vêem lançados à promiscuidade e à magia, aponta o autor. O que Nabuco 
caracteriza como uma forma de primitivismo pode ser compreendida como 
uma resistência das mulheres à escravidão, rejeitando serem usadas como 
aparelho reprodutivo pelos senhores de terra. As mulheres usam ervas 
daninhas e venenos, matando o feto no ventre, enterrando-o no mato. (...) 
 A paternidade inexiste, observa Nabuco, pois a família é negada, e a 
escrava está sujeita à luxúria dos brancos. ( AGUIAR, 2000)  

 

Neste contexto a mulher não tinha muitas opções senão casar e se tornar a 

esposa modelo, tendo sua vida resignada ao âmbito doméstico ou ainda se 

preferisse e a família, leia-se o pai, concordasse poderia ingressar em um convento.  

A família nessa época era muito importante, mas não por motivos nobres e sim por 

simplesmente os senhores e patriarcas quererem mostrar a sociedade que a deles 

era melhor que dos outros. Eram modelos impostos pela Igreja Católica e pela 

cultura europeia dominante no país, a mulher, esposa era o centro da casa e dos 

cuidados, sendo a perfeita imagem de uma submissa e de alguém que cuida da 

família enquanto o homem, marido e senhor, administrava os negócios e ganhava o 

sustento da casa. Não importava que o homem tivesse muitos filhos e mulheres fora 

do casamento, ele nunca assumiria o papel de progenitor e somente seus ditos 

herdeiros legítimos eram bem quistos perante a sociedade.  

 
A família era tudo, nada menos. Seguindo a tradição da época em que os 
portugueses se instalaram no Brasil, a família não se compunha apenas de 
marido, mulher e filhos. Era um verdadeiro clã, incluindo a esposa, 
eventuais (e disfarçadas) concubinas, filhos, parentes, padrinhos, afilhados, 
amigos, dependentes e ex-escravos. Uma imensa legião de agregados 
submetidos à autoridade indiscutível que emanava da temida e venerada 
figura do patriarca. Temida, porque possuía o direito de controlar a vida e as 
propriedades de sua mulher e filhos; venerada, porque o patriarca 
encarnava, no coração e na mente de seus comandados, todas as virtudes 
e qualidades possíveis a um ser humano. (BRASIL COLÔNIA, 2016) 
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Mesmo com o passar do tempo e o declínio da sociedade patriarcal e do 

sistema agrário com senhores de engenho a situação das mulheres não melhorou 

muito. As mulheres continuaram sendo colocadas de lado pelos homens e não tendo 

oportunidades iguais numa sociedade que mesmo quando se disse livre e 

democrática não trouxe igualdade.  

O mestre de Apipucos registrou que “a lei favoreceu por todos os lados a 
subordinação da mulher ao homem” (FREYRE, 2002, p. 835), não somente 
ao longo de todo período de patriarcalismo, mas também durante sua 
primeira fase de declínio, e complementaria sua afirmação apontando que 
“a mulher semipatriarcal de sobrado continuou abusada pelo pai e pelo 
marido. Menos, porém, que dentro das casas-grandes de fazenda e de 
engenho” (FREYRE, 2002, p. 835). ( SOUZA, 2011) 

 

As mudanças começaram a ocorrer com a luta republicana pela instituição 

da República no Brasil, vista que uma das campanhas da imprensa feminina era o 

direito ao voto. Porém era difícil para a sociedade daquela época aceitar que 

mulheres poderiam votar mesmo sem ter estudos como os homens, as mudanças 

advieram da legislação em 1827 criada para que o estudo pudesse ser ampliado 

para abranger também mulheres e meninas, apesar disso as dificuldades ainda 

eram grandes, por conta de não existirem muitas escolas que pudessem acolher as 

meninas e mulheres.  

Depois da primeira legislação referente à educação feminina, em 1827, em 
que foram criadas escolas primárias admitindo meninas para o ensino das 
primeiras letras, com ênfase nas prendas domésticas, saber ler o livro de 
orações, decifrar uma receita para bolos, interpretar um poema ou 
decodificar as partituras para o piano, resumiam predicativos respeitáveis 
para o bom desempenho das futuras donas-de-casa. Entretanto, poucos 
brasileiros tinham acesso à escola e, particularmente, pouquíssimas 
instituições eram destinadas às meninas ou mesmo ao público misto.  As 
filhas de famílias abastadas recebiam educação em casa, geralmente 
orientadas por professores estrangeiros e, posteriormente, começaram a 
frequentar escolas particulares, quando estas surgiram. Ensinavam-lhes 
habilidades consideradas adequadas para que as mocinhas de boa família 
pudessem contrair bons acordos matrimoniais. (GAUTÉRIO, 2013, p. 1) 

 

Para o ensino superior foi outra luta por parte das mulheres, segundo 

Gautério (2013), os argumentos utilizados por estas que colocaram-se literalmente 

em exposição para uma tentativa de mudança, era a inflamada retórica do 

patriotismo, onde defendiam que o progresso do país se daria com a participação 

das boas mães. Como era de se esperar não foi bem aceita a teoria e após rebate 

das teorias filosóficas de homens que insistiam que as atividades científicas não 
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eram pra mulheres, por conta de sua dita incapacidade feminina, já que 

organicamente seu cérebro era inferior. Porém finalmente a lei da reforma 

educacional, em 1879, abriu o Ensino Superior para as mulheres no Brasil. 

Quando da queda da monarquia, a luta feminina por igualdade começou a 

ganhar mais representação e força, principalmente à reivindicação pelo sufrágio 

universal, como forma de igualar o tratamento entre mulheres e homens, mostrando 

que ambos eram cidadãos livres e com direito a escolher os representantes. Além 

do sufrágio essas mulheres queriam a possibilidade de ser concursadas, vista que 

até aquele presente momento os concursos públicos eram restritos aos homens.  

Com a República instaurada, as feministas redobraram seus esforços e um 
moderado movimento organizado por mulheres começou a surgir no Brasil, 
como foi o caso do Partido Feminino Republicano fundado pela baiana, 
professora e jornalista, Leolinda de Figueiredo, em 1910. Como a questão 
do sufrágio feminino não tinha mais sido discutida desde 1891, ela teria a 
missão de levar a discussão para dentro do Congresso. Entre outras 
questões, o partido advogava também pelo direito das mulheres 
concorrerem a cargos do serviço público, restritos aos homens. Ainda no 
ano de 1910, Mirtes de Campos, a primeira advogada a ser aceita na 
Ordem dos Advogados do Brasil, consciente da excepcionalidade do 
momento, pede alistamento eleitoral, argumentando que o texto da 
Constituição (de 1891) não esclarecia o gênero do eleitor e, segundo a 
advogada, a má interpretação pecava, inclusive, contra o artigo que citava: 
“todos cidadãos são iguais perante a lei”; entretanto, seu requerimento foi 
indeferido. (GAUTÉRIO, 2013, p. 3) 

 

O Brasil só instituiu o voto feminino em 1932, após muita luta por parte das 

feministas, apesar de ter tido a possibilidade de ser o primeiro país a garantir 

constitucionalmente o voto para as mulheres, com uma emenda apoiada por Cézar 

Zama em 1891 que chegou a conter assinatura de 31 constituintes, porém após 

alguns dias por conta de pressões a emenda foi retirada do projeto. Atrasando 41 

anos a concessão.  E ainda sim a concessão só aconteceu, pois segundo Gautério 

(2013), Getúlio Vargas assumiu o governo prometendo um reforma política 

escutando as minorias oprimidas e mesmo assim tentou ignorar as sufragistas e 

feministas, porém com intensa pressão de vários estados do Brasil e países 

estrangeiros o sufrágio feminino finalmente veio como visto acima em 1932 em 

forma de Decreto, sendo retificado pela Constituição Federal de 1934.  

O grande número de antissufragistas ainda discutia nos salões do 
Congresso a questão da incapacidade física e intelectual das mulheres, 
dada pela sua “natureza particular”. Tal posição articulada pelos positivistas 
considerava a mulher parte moral da sociedade e, opondo-se, por isso, ao 
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voto em favor da manutenção moral da família. Os defensores do sufrágio 
eram minoria, mas havia grande expectativa com a elaboração de uma 
emenda em favor das mulheres, tal como: “Nos termos do artigo 72. 2º: fica 
conferido o direito eleitoral às mulheres diplomadas com títulos científicos e 
de professoras, às que estiverem de posse de seus bens, nos termos da lei 
eleitoral” (Anais do Congresso Constituinte, vol. II, p. 439, de 1º.1.1891). 
Tentando coagir uma decisão a favor, mais uma vez, algumas graduadas 
colocaram seus nomes nas listas de eleitores. Entretanto, no parecer dos 21 
membros da Constituinte, apenas 7 foram favoráveis à concessão e a 
emenda caiu. (GAUTÉRIO, 2013)  

 

O Brasil começou a mudar seus ideais, porém até os dias de hoje a 

desigualdade está presente em todos os aspectos da sociedade, mulheres tem 

pouca representação na política, pouco incentivo nos esportes, e a desigualdade 

salarial ainda ocorre. O pré-conceito que lugar de mulher é cuidando da família e da 

casa está incrustado na mente de maioria das pessoas, mesmo de que de maneira 

sutil, ora brinquedos para meninas são voltados para a “arte” de ser mãe e dona de 

casa, enquanto meninos tem ampla escolha com brinquedos convenhamos mais 

interessantes. Muita coisa ainda precisa mudar, mas o caminho já foi aberto para 

essas mudanças.  

 

2.3. SEXUALIDADE 

 

A sexualidade para ser entendida deve buscar um significado muito além do 

básico que seria somente uma questão meramente biológica. Sexualidade é muito 

mais que a biologia pode explicar, portanto tem-se que levar em conta 

conjuntamente a psicologia. Para a psicologia a sexualidade vai muito além desse 

aspecto biológico, buscando até nas fases da infância onde a criança busca 

conhecer o próprio corpo qual seria o significado individualmente para a aquela 

pessoa. Fazendo com que a sexualidade seja muito além do que um simples coito. 

E nesse sentido Chauí (1984), traz a seguinte ideia:  

A sexualidade não se confunde com um instinto, nem com um objeto 
(parceiro), nem com um objetivo (união dos órgãos genitais no coito). Ela é 
polimorfa, polivalente, ultrapassa a necessidade fisiológica e tem a ver com 
a simbolização do desejo. Não se reduz aos órgãos genitais (ainda que 
estes possam ser privilegiados na sexualidade adulta) porque qualquer 
região do corpo é susceptível de prazer sexual, desde que tenha sido 
investida de erotismo na vida de alguém, e porque a satisfação sexual pode 
ser alcançada sem a união genital. (CHAUÍ, 1984. p. 9) 
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Devendo, portanto ser analisada em vários aspectos, sem limitá-la, pois esta 

é muito mais abrangente do que se possa imaginar. A sexualidade muda de cultura 

pra cultura, mesmo com cada sociedade tendo a certeza que seus costumes são 

universais não existe igualdade de pensamentos ao se mudar de realidade, não 

existe cultura certa ou errada, esse conceito de superioridade de pensamento, 

deveria ter caído por terra após os regimes totalitaristas. Portanto o que temos é o 

certo e errado para aquela sociedade especifica, ou seja, seus valores não vão ser 

necessariamente os mesmos de outros locais no mundo. 

Assim, cada sociedade estabelece um mínimo de valoração sobre a 
diferença entre o que é “certo” ou “errado” no comportamento sexual e, 
estabelecido o mínimo de valoração sobre o que é “certo” ou “errado”, 
“positivo” ou “negativo” na conduta sexual, os conceitos poderão ser 
modificados e condicionados pelo tempo e pela cultura em uma 
determinada época. (GRECO; RASSI, 2010, p.5) 

 

Mudar de acordo com o tempo é sem dúvida algo inerente a qualquer 

sociedade, algo natural que muitas vezes as pessoas não acompanham as tais 

mudanças, é por isso que muitas vezes pessoas mais velhas se chocam com 

costumes dos jovens, coisas que no seu tempo não eram feitas. A renovação é 

constante e a sexualidade sempre estará presente em menor ou maior grau, e como 

afirma Chauí(1984) desde o mundo sendo como é conhecido, os seres humanos e 

animais são seres sexuados e as práticas sexuais, portanto, obedecem a regras, 

exigências naturais e no caso do ser humano cerimônias próprias.  

A repressão sexual pode ser considerada como um conjunto de interdições, 
permissões, normas, valores, regras estabelecidos histórica e culturalmente 
para controlar o exercício da sexualidade, pois, como inúmeras expressões 
sugerem, o sexo é encarado por diferentes sociedades (e particularmente 
pela nossa) como uma torrente impetuosa e cheia de perigos — estar 
”perdido de amor”, ”cair de amores”, ser ”fulminado pela paixão”, beber o 
”filtro de amor”, receber as ”flechas do amor”, ”morrer de amor”. ( CHAUÍ, 
1984, p.9) 

 

Portanto não se pode ficar estagnado no tempo, a sexualidade é 

“controlada” por meio de repressões internas e externas impostas pela sociedade, 

algo inerente à cultura de cada sociedade. Segundo Chauí(1984) a educação faz 

com que as pessoas interiorizem as regras e por si próprias se reprimam, pois 



26 
 

quando transgredida a exteriorização dessa sexualidade será rechaçada pela 

sociedade com o isolamento, punições, entre outros. Quanto mais reprimida a 

sexualidade, melhor é pra sociedade, por conta disso muito do que se faz é disfarçar 

a mesma de forma na qual, só está inserida de maneira sutil em coisas comuns, 

como contos de fadas e sonhos, para que não se choque a sociedade e não se 

perca o controle da repressão, que sem dúvida é a determinante de como a 

sexualidade irá aparecer em determinada sociedade e tempo.  

E assim, o holocausto do clitóris se perpetua no tempo e espaço, em muitas 
culturas literalmente, enquanto em outras as antigas ameaças de infernos 
sulforosos foi de tal modo internalizada que até falar em gozo, por si só, 
constitui um transgressão. (BISPO, 2016, p. 25) 

 

A moral, portanto não pode ser ofendida principalmente pelas mulheres, 

vista que em muitas sociedades a mulher tem que ser de “família” e “pra casar”. Ora 

quantas vezes a expressão “essa menina é pra casar” não é falada para uma mulher 

ao longo de sua vida quando ela faz coisas que não deviam ter tanto misticismo em 

volta. Homens mesmo sem perceberem, levam em conta antes de se aproximar de 

uma mulher fisicamente e emocionalmente, a quantia de homens que já fizeram o 

mesmo antes dele com essa mulher específica, enquanto em contrapartida ele já fez 

o mesmo com muitas outras mulheres, mas ela não irá levar isso como peso tanto 

quanto ele. Então, as mulheres são reprimidas sexualmente, pois eventualmente 

recebem um “julgamento” de um possível parceiro, e como se sabe a sociedade 

condena mulheres solteiras depois de certa idade, outro julgamento que esta 

receberá ao longo da vida.  

Diante da necessidade de que corpos e mentes não se ocupem com nada 
além do trabalho, o prazer é condenado à obscuridade e ao mutismo e sua 
repressão é direcionada especialmente às mulheres, às menos favorecidas 
economicamente com redobrado furor e com a mesma covardia que ainda 
hoje usamos para criticar aquelas que cometem o pecado imperdoável de 
não se submeterem à doutrinação da televisão e adquirem prole numerosas 
ou às que abrem mão de suas para se dedicarem à criação dos filhos. 
(BISPO, 2016, p. 25) 

 

Enquanto para os homens a sexualidade é encorajada e discutida 

abertamente para as mulheres ainda é um tabu social ser sexualmente ativa antes 

do casamento ou sem ter um relacionamento fixo. A moral está fixada tão funda na 

mente das pessoas que passou a ser algo normal pensar em mulheres como “para 
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casar” ou não, e isso é feito por todas as pessoas não só homens. Para as mulheres 

a sexualidade só é bem vista quando ela tem um relacionamento fixo e sério com 

alguém, além do mais é altamente reprovável ter relações sexuais em primeiros 

encontros, enquanto que para o homem é algo visto como normal. O problema está 

na sociedade como um todo que ainda tem um pensamento retrógrado e patriarcal, 

em vista de toda a base que o país foi construído.  A sexualidade feminina é um 

tabu, e a sociedade ainda tem fixada a ideia de que o fim da sexualidade feminina é 

especificamente para a reprodução.  

Para a autora, o duplo nó está em toda parte no Brasil. Em relação à 
mulher, cuja afirmação do seu destino essencial é a maternidade, 
desemprega-se a mulher grávida ou humilha-se a mãe solteira para não 
“contaminar” as outras se está na escola, ou se é empregada doméstica 
para não dar mau exemplo às filhas de família. ( CHAUÍ, 1984, p. 197) 

 

Além de termos em mente que a sexualidade continuará mudando, sendo 

que muito provavelmente seremos os “velhos” de amanhã que não entendem os 

costumes dos mais novos. Ora senão fosse essa mudança constante ainda teríamos 

como costumes muitas coisas que hoje vemos como absurdas e estranhas, portanto 

a melhor coisa possível de se acontecer a uma sociedade é a mudança que traz 

evolução de pensamento, mesmo que não compreendamos exatamente o porquê da 

mesma. Mudar faz parte, evoluir é necessário.  
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3. PECULIARIDADES DOS CRIMES CONTRA DIGNIDADE SEXUAL 

ANTERIORES AS REFORMAS DE 2005 E 2009 

 

O objetivo deste capítulo é demonstrar quanto a legislação penal em sua 

redação original com o Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 tinha grande 

influência de uma sociedade patriarca, com peculiaridades e algumas exclusões em 

tipificações de delitos sexuais.  

 

3.1. CRIME DE RAPTO  

 

O rapto era um crime previsto originalmente no Código Penal de 1940, e 

perdurou até 2005, sendo revogado em todas as suas modalidades pela Lei n.° 

11.106 de 28 de março de 2005. O rapto tinha as seguintes modalidades: rapto 

violento ou mediante fraude (artigo 219); rapto consensual (artigo 220); rapto para 

fim de casamento (artigo 221, primeira parte); e o rapto sem nenhuma consequência 

(artigo 221, parte final). 

O conceito de rapto na sua forma geral segundo Branco (1969) era a tirada 

da mulher honesta de onde ela se encontrava, podendo ser por meio de violência, 

de fraude, ou com sua anuência, para a mesma ser levada para outro lugar, para 

fins libidinosos ou para fins de casamento. Para haver tipicidade neste crime teria de 

haver o dolo genérico que seria a consciência da ilicitude do rapto em si e o “querer”, 

além do dolo específico sendo a figura da libidinagem, podendo ter a conjunção 

carnal legítima dentro deste instituto. Branco (1969) afirma que a devolução da 

mulher intacta é apenas atenuante e não uma excludente.  

A consumação genérica do rapto se dava com a teoria dos dois atos, onde o 

entendimento era que a consumação se dava em primeiro ato com  retirada da 

mulher, importante frisar que a mesma deveria ser honesta, do lugar em que se 

encontrava e a colocação dela em lugar alternativo pelo agente. Era meramente 

abstrato o perigo da libidinagem, podendo, portanto, não acontecer o segundo ato 

que seria a libidinagem ou conjunção carnal. Assim a tentativa do crime estava 

quando no meio do caminho, entre a retirada e o deslocamento até o local 

alternativo a raptada fugia ou terceiro a libertava. Além de existir também o 
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arrependimento eficaz em que no meio do caminho o agente desistia de levar à 

raptada, respondendo somente por atos anteriores se crime forem.  

O crime de rapto, portanto, é daqueles que Binding chamava de crimes de 
dois atos, sendo o primeiro deles o meio, e o segundo o fim, considerando-
se consumado, por uma ficção jurídica, desde que o primeiro ato tenha sido 
realizado. (BRANCO, 1969. p. 139) 

 

Curiosamente o rapto está presente em outros momentos da história no 

mundo, Branco (1969) retrata essa realidade histórica trazendo como exemplo o 

rapto das sabinas pelos habitantes de Roma; o rapto de guerra entre povos 

primitivos; o rapto para casamento entre tribos africanas e indígenas. E como eram 

tratados tais atos, em Roma, primeiramente o rapto era considerado uma ofensa e 

não era considerado crime, sendo que somente na época de Constantino que 

passou a ser considerado delito autônomo, com penas severas. A pena era 

deportação, trabalho forçado nas minas, ou morte, dependendo do caso, incluindo a 

mulher nas penas, caso fosse consentido. Justiniano que alterou as penas e limitou 

somente para casos em que a raptada fosse virgem consagrada aos deuses.  

Na legislação brasileira o rapto apareceu pela primeira vez no Código 

Criminal do Império de 1830, nos seus artigos 226, 227 e 228 que traziam a seguinte 

redação:  

Art. 226. Tirar para fim libidinoso, por violencia, qualquer mulher da casa, 
ou lugar em que estiver. Penas - de dous a dez annos de prisão com 
trabalho, e de dotar a offendida. (PLANALTO, 1830) 

 

Art. 227. Tirar para fim libidinoso, por meio de affagos e promessas, alguma 
mulher virgem, ou reputada tal, que seja menor de dezasete annos, de casa 
de seu pai, tutor, curador, ou outra qualquer pessoa, em cujo poder, ou 
guarda estiver. Penas - de prisão por um a tres annos, e de dotar a 

offendida. (PLANALTO, 1830) 

 

Art. 228. Seguindo-se o casamento em qualquer destes casos, não terão 

lugar as penas. (PLANALTO, 1830) 

 

Já no Código Penal Republicano de 1890, o rapto continuou presente, 

porém um pouco diferente, sendo previsto nos artigos 270, 271 e 272. Trazendo as 

seguintes redações:  
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Art. 270. Tirar do lar doméstico, para fim libidinoso, qualquer mulher 
honesta, de maior ou menor idade, solteira, casada ou viúva, atraindo-a por 
sedução ou emboscada, ou obrigando-a por violência, não se verificando a 
satisfação dos gozos genésicos. Pena: de prisão celular, por 1 a 4 anos. 

§1°. Se a raptada for maior de 16 e menor de 21 anos, e prestar seu 
consentimento. Pena: de prisão celular, por 1 a 3 anos. 

§2°. Se ao rapto seguir-se defloramento ou estupro, o raptor incorrerá na 
pena correspondente a qualquer destes crimes, que houver cometido, com 
aumento da sexta parte. (PLANALTO, 1890) 

 

Art. 271. Se o raptor, sem ter atentado contra o pudor e honestidade da 
raptada, restituir-lhe a liberdade, reconduzindo-a à casa donde a tirou, ou 
colocando-a em lugar seguro e à disposição da família, sofrerá a pena de 
prisão celular por 6 meses a 1 ano.  

Parágrafo único. Se não restituir-lhe a liberdade, ou recusar indicar o seu 
paradeiro. Pena: de prisão celular por 2 a 12 anos. (PLANALTO, 1890) 

 

Art. 272. Presume-se cometido com violência qualquer dos crimes 
especificados neste e no capítulo precedente, sempre que a pessoa 
ofendida for menor de 16 anos. (PLANALTO, 1890) 

 

E finalmente no Código Penal de 1940, trazendo as redações abaixo 

descritas:  

Art. 219. Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou 
fraude, para fim libidinoso. Pena: reclusão, de 2 (dois) anos a 4 (quatro) 

anos. (ACQUAVIVA, 2003, p. 388) 

 

Art. 220. Se a raptada é maior de 14 (catorze) anos e menor de 21 (vinte e 
um) anos, e o rapto se dá com seu consentimento. Pena: detenção, de 1 

(um) a 3 (três) anos. (ACQUAVIVA, 2003, p. 389) 

 

Art. 221. É diminuída de um terço a pena, se o rapto é para fim de 
casamento, e de metade, se o agente, sem ter praticando com a vítima 
qualquer ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar seguro, à 
disposição da família. (ACQUAVIVA, 2003, p. 389) 

 

Art. 222. Se o agente, ao efetuar o rapto, ou em seguida a este, pratica 
outro crime contra a raptada, aplicam-se cumulativamente a pena 
correspondente ao rapto e a cominada ao outro crime. (ACQUAVIVA, 2003, 
p. 389) 
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Basicamente o crime de rapto servia para proteger a moral da família, 

deixando de lado a vontade da mulher, por exemplo, no rapto consensual ou o para 

fins de casamento. Tanto que como visto no artigo 221, acima transcrito, o raptor 

que colocasse a mulher em liberdade ou a disposição da família a pena diminuiria 

pela metade, ora a moral que o crime visava proteger era a da “família tradicional 

brasileira”. A mulher com menos de 21 anos não teria escolha se quisesse fugir com 

seu companheiro o mesmo seria imputado no crime de rapto se a família 

representasse contra este. A integridade física da mulher era protegida por conta de 

uma moral patriarcalista onde somente podia ter companheiros afetivos que os pais 

aprovassem, principalmente a figura masculina da família, isto claro no caso do 

rapto de menores de 21 anos. Os outros casos eram sem dúvidas crimes bizarros, 

que nos dias de hoje seriam vistos com estranheza motivo pelo qual foram 

revogados, afinal quem rapta uma mulher para fins de libidinagem claramente 

comete o crime de estupro na legislação atual.  

Na verdade, tais dispositivos apenas evidenciam que, em tempos ainda não 
muito remotos, a sexualidade feminina era implacavelmente controlada, 
atingindo níveis de castração psicológica. Hoje, os conceitos tiveram 
mudança radical. Conforme amplamente discutido na Conferência Mundial 
da Mulher de Pequim, promovida pela ONU, em setembro de 1995, os 
direitos da mulher são direitos humanos e, dentre os direitos humanos, 
incluem-se os direitos ao livre exercício da sexualidade. 
Consequentemente, o art. 220 do CP, fere os mais elementares conceitos 
de direitos humanos da mulher e deve ser suprimido da legislação. Se a 
figura do crime de rapto, por si só, já é bastante anacrônica, a punição do 
homem por rapto consentido é completamente injustificável. Tanto pelo 
prisma do raptor, que não cometeu ato vil, quanto pelo ângulo da vítima, a 
quem se deve reconhecer o direito de escolha. (ELUF, 1999, p. 55) 

 

Então uma pequena síntese deste crime na sua forma genérica, segundo 

Eluf (1999), seria a seguinte: 1) Objeto jurídico: moral e organização da família, e o 

pátrio poder. Em segundo plano a liberdade sexual da mulher; 2) Sujeito ativo: 

qualquer pessoa; 3) Sujeito passivo: só a mulher. Antes da Constituição Federal de 

1988 com a qualificação “honesta”, com a vigência da mesma a expressão foi 

revogada; 4) Conduta: a ação de raptar; 5) Tipo subjetivo: dolo, com específico fim 

de agir com libidinagem; 6) Forma culposa: não é admissível; 7) Consumação: 

retirada ou retenção da vítima, independente da realização do fim libidinoso. Crime 

permanente e formal; 8) Ação penal: privada, com exceção das hipóteses previstas 
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no art. 225 do CP (antes da reforma da norma correlata em 2009, com Lei n.° 12.015 

de 7 de agosto de 2009).  

As jurisprudências de variados estados também eram no mesmo sentido das 

doutrinas, ou seja, a moral que seria ofendida tinha que ser a do pátrio poder não a 

da menina ou mulher que em tese era a vítima. Além do que mesmo após a 

promulgação da Constituição de 1988, sendo que o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul claramente retrata o bem jurídico protegido (pátrio poder) e o Tribunal 

de Justiça do Estado do Paraná  ainda adotava a expressão “mulher honesta”. 

Senão vejamos: 

Ementa: RAPTO. PRESUNCAO DE VIOLENCIA EM DECORRENCIA DA 
IDADE DA OFENDIDA. DELITO CONTRA O PATRIO PODER E NAO 
CONTRA OS COSTUMES, POUCO IMPORTANDO TENHA HAVIDO, OU 
NAO, CONSENTIMENTO DA VITIMA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
PRESUNCAO DE VIOLENCIA. DECLARACOES DA OFENDIDA 
COERENTES E UNIFORMES. APELACAO IMPROVIDA. (Apelação Crime 
Nº 690027206, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Luiz Armando Bertanha de Souza Leal, Julgado em 07/06/1990)  

 

Ementa: O CRIMINAL - RAPTO VIOLENTO - ART. 219 - CÓDIGO PENAL - 
FIM LIBIDINOSO CONFIGURADO - EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA - NÃO 
CARACTERIZAÇÃO DE CAUSA DE EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE - 
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A AMPARAR DECRETO 
CONDENATÓRIO - MANUTENÇÃO. Pratica o crime definido no art. 219, do 
Código Penal, sujeitando-se às suas penas, quem rapta mulher honesta em 
plena via pública, armado com uma faca, levando-a para local ermo, com 
fim libidinoso. A alegação de estar embriagado, visando exclusão da 
culpabilidade (§ 1º, inc. II, art. 28 - Código Penal), não socorre o acusado, 
porque tal embriaguez não adveio de caso fortuito ou força maior, mas sim 
de ato voluntário. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-PR - ACR: 1374150 PR 
Apelação Crime - 0137415-0, Relator: Idevan Lopes, Data de Julgamento: 
10/02/2000, Segunda Câmara Criminal (extinto TA), Data de Publicação: 
18/02/2000 DJ: 5577)  

 

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais demonstra como 

se dava consumação de tal delito, onde nota-se qual deveria ser a ofensa de tal 

delito e quem deveria ser a verdadeira vítima: 

 

Ementa: RAPTO - DESCARACTERIZAÇÃO - AGENTES QUE SE 
LIMITARAM A APODERAR-SE DAS VÍTIMAS MOMENTANEAMENTE, 
PELO TEMPO SUFICIENTE À PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS - 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - Para a configuração do tipo, é 
indispensável que a subtração da vítima da esfera de vigilância de seus 
responsáveis, ou da sua normalidade jurídica, dure tempo relevante. Não é 
suficiente, pois, que o sujeito se apodere da vítima somente por tempo 
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necessário para o ato sexual. (TJ-MG 1301316 MG 1.0000.00.130131-
6/000(1), Relator: GUDESTEU BIBER, Data de Julgamento: 27/10/1998, 
Data de Publicação: 30/10/1998)  

 

O rapto demorou consideravelmente para ser revogado ser formos ver o 

contexto histórico, um crime bizarro que só existia porque a sexualidade feminina 

era tão reprimida, que muitas mulheres idealizavam o salvador que a tirasse do seu 

âmbito doméstico e por consequência do pátrio poder ali exercido. A vigência deste 

tipo penal durou longos 63 anos, sendo que até mesmo depois da Constituição 

Federal de 1988 ser promulgada o mesmo continuou presente, até nas formas mais 

ofensivas e desrespeitosas ao gênero feminino como no caso do rapto consensual, 

onde uma pessoa era considerada incapaz de decidir sobre sua própria sexualidade 

por ser mulher e menor de idade. O que atualmente é respeitado, com um 

sentimento geral por parte das mulheres de: finalmente.  

 

3.2. CRIME DE SEDUÇÃO  

 

A sedução era outro dos crimes contra a moral do pátrio poder, previsto 

originalmente no Código Penal de 1940, também revogado pela Lei n.° 11.106 de 28 

de março de 2005. Historicamente o crime de sedução vem do Direito Romano onde 

se confundia com o estupro. Segundo Eluf (1999) o conceito do estupro era bastante 

amplo e abrangia também relação sexual com consentimento, o que caracteriza a 

sedução, a pena para tal era o confisco de metade dos bens ou castigo corporal, 

dependendo do caso concreto.  

Já no Brasil, com o Código Criminal do Império de 1830, o crime era 

retratado nos artigos 224 e 225. Que consignavam o seguinte:  

Art. 224. Seduzir mulher honesta, menor dezasete annos, e ter com ella 
copula carnal. Penas - de desterro para fóra da comarca, em que residir a 

seduzida, por um a tres annos, e de dotar a esta. (PLANALTO, 1830) 

 

Art. 225. Não haverão as penas dos tres artigos antecedentes os réos, que 

casarem com as offendidas. (PLANALTO, 1830)  
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Mais além na história desse país no Código Penal Republicano, de 1890, a 

sedução era prevista como “defloramento”, no artigo 267, que trazia a seguinte 

previsão:  

Art. 267. Deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou 
fraude. Pena: de prisão celular por 1 a 4 anos. (PLANALTO, 1890) 

 

E no mais recente no Código Penal de 1940, sua previsão se dava no artigo 

217, onde se via a seguinte redação:  

Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 
(catorze), e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua 
inexperiência ou justificável confiança. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos. (ACQUAVIVA, 2003, p. 388)  

 

Segundo Branco (1969), seduzir era conquistar com carinhos, com agrados, 

e palavras doces, sendo a principal arma uma promessa de casamento quando a 

jovem é a namorada ou até noiva do sedutor. Assim a mulher vai perdendo sua 

resistência se entrega ao sedutor de corpo e alma, para não perdê-lo. E seria neste 

momento que a mesma perde o interesse para o sedutor, pois a tão misteriosa 

virgindade não está presente mais para obrigá-lo a casar com ela. O autor ainda 

retrata que ao se entregar, basicamente, a menina se fez menos interessante, pois 

se resguardasse e esperasse até as núpcias o sedutor ter-lhe-ia dado a maior prova 

de dedicação que é o casamento.  

O Código Penal, portanto, ao instituir o crime de sedução, procurou proteger 
a honra do homem e não a integridade física ou psicológica da mulher. 
Refletindo o pensamento do começo do século, o Código pretende que as 
solteiras permaneçam virgens, pelo menos até os 18 anos, contrariando, 
desta forma, os interesses da mulher. Sim, porque a sexualidade é hoje 
reconhecida como parte integrante dos direitos humanos femininos e a 
exigência da virgindade não atende a esses novos direitos. Daí por que a 
tipificação da conduta de “seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior 
de 14, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência 
ou justificável confiança” (CP, art. 217), tem como objetivo assegurar a 
opressão sexual feminina. Nada mais. (ELUF, 1999, p. 35) 

 

A visão desta época em que o Código foi feito era tão opressora a 

sexualidade feminina que acharam por bem criar um crime onde nunca mulher 

poderia ser sujeito ativo, já que a sedução denota o poder do mais forte sobre o 
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mais fraco e admitir que um homem pudesse ser seduzido por uma mulher era ferir o 

ego da sociedade extremamente patriarcal existente até hoje. O mais interessante é 

o fato de que doutrinas traziam que os homens eram seres sexuados naturalmente e 

se uma mulher começasse a provocá-lo o mesmo não aguentaria e teria 

necessariamente que ter sexo. Já a mulher é alguém que tem que se resguardar, 

pois a sexualidade para esta é proibida. Retrata Eluf (1999) que o Código denota 

que uma mulher apaixonada é presa fácil do “abuso”, porque como o sexo lhe é 

vedado, o desejo será maior e minará toda sua resistência. E para o legislador a 

mulher que cai na sedução perde não só a virgindade, mas também a moral e a 

reputação comprometendo suas chances futuras de matrimônio.  

O homem por instinto peculiar à sua função genésica, sempre se interessa 
por qualquer mulher estranha ao seu sangue, embora por educação moral, 
social, e religiosa, as respeite. Todavia, se assediado por elas, resiste muito 
menos, porque é próprio dele a atividade sexual. Além do homem normal 
estar com o instinto genésico sempre desperto e exacerbado pela 
propaganda sexual(anúncios, revistas, livros, espetáculos) a própria mulher, 
com as suas atitudes e atuais vestuários, provoca-o de manhã à noite. 
Pernas de fora, coxas à mostra, saias acima dos joelhos, nádegas salientes 
pelo aperto dos vestidos, seios a vista pelos decotes exagerados, calças 
colantes, moldando as formas, lábios vermelhos, esperando beijos, são 
constantes estímulos aos instintos, são incitamentos aos desejos sexuais, 
são desafios à seriedade dos homens, são provocações e, mais do que 
isso, são seduções, invertendo-se os papéis, passando-se elas a sedutoras 
e eles a seduzidos. No delito de sedução, portanto, seria preciso verificar, 
primeiramente, quem de fato, é o infrator, e quem, de fato é a vítima. 
(BRANCO, 1969, p. 80) 

 

As mulheres, portanto, são/eram meros objetos para o fim sexual do homem, 

e o crime visa punir o sedutor, pois ele ofende outro homem de quem aquela mulher 

se submete, sendo este pai, irmão, tio, ou seja, qualquer figura masculina de poder 

na vida daquela menina, ela não tem escolha quanto a sua sexualidade porque a 

sociedade condena mulheres que não são virgens antes do casamento enquanto os 

homens são enaltecidos, pois ora é um instinto inerente destes, motivo pelo qual não 

podem ser seduzidos, e também porque como o crime claramente visa proteger a 

moral do pátrio poder, não existe quem seria ofendido caso o homem fosse o 

seduzido, afinal ele tem o poder sobre si ao contrário da mulher que sempre se 

submetia a uma figura masculina.  

Ementa: APELACAO CRIMINAL SEDUCAO - INEXISTENCIA DE 
CARACTERIZACAO - ABSOLVICAO - RECURSO IMPROVIDO. 1 - 
INEXISTEM OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DOS ELEMENTOS 
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DO TIPO PREVISTO NO CRIME DE SEDUCAO. 2 - ACUSADO E VITIMA 
CONTINUARAM O NAMORO NORMALMENTE, MESMO APOS A 
GENITORA DA SUPOSTA VITIMA TER REPRESENTA- DO CONTRA O 
ACUSADO, INEXISTINDO DOLO POR PARTE DO APELADO. 3 - POR 
MAIORIA DE VOTO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-ES - 
ACR: 19009000084 ES 019009000084, Relator: PAULO NICOLA 
COPOLILLO, Data de Julgamento: 04/10/2000, SEGUNDA CÂMARA 
CRIMINAL, Data de Publicação: 01/11/2000)  

 

Ementa: CRIME CONTRA OS COSTUMES - SEDUÇÃO - 
COMPROVAÇÃO DE RUPTURA HIMENAL - CONDENAÇÃO - 
IRRESIGNAÇÃO - INEXPERIÊNCIA DA VÍTIMA - NÃO COMPROVAÇÃO - 
AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA JUSTIFICAR A CONFIANÇA - APELANTE 
COM DEZOITO ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE A VÍTIMA 
FAVORECE O ACESSO À CASA EM PERÍODO NOTURNO - COMPANHIA 
DE AMIGA QUE TAMBÉM MANTÉM RELACÃO SEXUAL COM O 
NAMORADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTARES ABSOLVIÇÃO - RECURSO 
PROVIDO. 1. A sedução exige engodo, utilização de artifícios capazes de 
enganar; 2. Manter relação sexual com mulher menor de dezoito anos e 
maior de catorze, ainda virgem, por si só, não configura sedução, sendo 
necessária a prova cabal da inexperiência ou justificável confiança da 
vítima. (Ap 22603/2001, DRA. MARIA EROTIDES K. MACEDO, PRIMEIRA 
CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/09/2003, Publicado no DJE 
08/09/2003)  

 

Além do que como visto nas jurisprudências existentes de variadas épocas 

as mulheres usavam esse crime para se “vingar” do namorado que as largava após 

fazer sexo com estas, por vezes sendo pura pressão da família, porém hoje em dia é 

irreal pensar num crime que acontece por conta que o namoro termina sem 

casamento e a família e a jovem irem atrás da justiça querendo providências contra 

este. Talvez naquela época as próprias jovens ficassem bem mais ofendidas do 

namoro terminar sem casamento e elas não serem mais virgens, pois como visto 

anteriormente isso era sinal de caráter da mulher se resguardar até as núpcias. E 

outro aspecto visto era a família ir atrás da justiça, mas o casal continuar junto, o 

que mostra que realmente era um crime contra os costumes. 

 

3.3. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR  

 

O atentado violento ao pudor já era previsto como crime em Roma, na 

verdade qualquer ato de libidinagem até os contra a natureza eram passíveis de 

pena. No Brasil era previsto tanto no Código Criminal do Império de 1830 (artigo 

223), quanto no Código Penal Republicano de 1890 (artigo 226).  
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Art. 223. Quando houver simples offensa pessoal para fim libidinoso, 
causando dôr, ou algum mal corporeo a alguma mulher, sem que se 
verifique a copula carnal. Penas: de prisão por um a seis mezes, e de multa 
correspondente á metade do tempo, além das em que incorrer o réo pela 
offensa. (PLANALTO, 1830)  

 

Art. 226. Atentar contra o pudor de pessoa de um, ou de outro sexo, por 
meio de violências, ou ameaças, com o fim de saciar paixões lascivas ou 
por depravação moral. Pena: de prisão celular, por um a seis anos.  

Parágrafo único. Na mesma pena incorrerá aquele que corromper pessoa 
de menor idade, praticando com ela, ou contra ela, atos de libidinagem. 
(PLANALTO, 1890)  

 

No Código Penal de 1940, sua previsão se dá nos artigos 214 e 216, que 

trazem as seguintes redações:  

Art. 214. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 
praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da 
conjunção carnal. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos. (CÂMARA 

DOS DEPUTADOS, 1940) 

 

Art. 216. Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que 
com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pena: 

reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos.  

Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 
(catorze) anos. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. (ACQUAVIVA, 

2003)  

 

Este crime seria o que hoje se considera estupro e violação sexual mediante 

fraude, o mesmo foi revogado com a promulgação da Lei n.° 12.015 de 7 de agosto 

de 2009. Curiosamente, mesmo na época as jurisprudências entenderem que 

conjugalmente a mulher não podia se negar a fazer sexo com o marido, também se 

entendia que atos libidinosos não eram obrigatórios de ser aceitos.  

A jurisprudência tem sido severa com relação a este delito. Mesmo o 
pensamento conservador, que admite a existência do “débito conjugal” entre 
marido e mulher até o ponto de considerar legítima a cópula vagínica 
forçada (estupro), não exige que a submissão sexual se estenda a práticas 
consideradas “anormais”, como seria o caso do coito anal. (ELUF, 1999, p. 
26)  

 

Para ser caracterizado aquele crime era necessário o contato corporal, 

segundo Branco (1969), era necessário que o sujeito passivo podendo ser tanto 
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homem quanto mulher constrangesse outrem que também no caso genérico poderia 

ser tanto homem ou mulher a praticar ou deixar que com ele se praticasse ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal. Para Eluf (1999) ato libidinoso se entendia 

por qualquer desafogo a concupiscência, em suas variadas formas, tais como sexo 

oral, sexo anal, masturbação, toques e apalpadelas de partes íntimas. Sendo que a 

contemplação lasciva ou a exibição de partes do corpo não configurariam o delito.  

Portanto esse é um dos poucos crimes que na redação original admitia 

sujeitos ativos e passivos sendo tanto homens quanto mulheres, atualmente como 

citado acima este tipo penal está enquadrado em conjunto com o crime de estupro, 

porém originalmente, quando separados, sua pena era menor que a do crime de 

estupro. Além de não admitir a forma culposa, admitindo a tentativa, porém de 

maneira não pacífica, pois atos libidinosos eram e ainda são de variados tipos, e 

como a violência ou grave ameaça deveria vir em primeiro lugar e após isso o ato de 

libidinagem fica difícil conseguir determinar uma possível tentativa.  

 

3.4. A EXPRESSÃO “MULHER HONESTA” 

 

O Código Penal de 1940 em sua redação original trazia em muitos crimes a 

expressão “mulher honesta”, onde excluía alguns ditos tipos de mulheres como 

vítimas destes crimes. Eram os casos dos seguintes crimes: da posse sexual 

mediante fraude (artigo 215 do CP, alterado pela Lei nº 12.015, de 07 de agosto 

2009); do atentado ao pudor mediante fraude (artigo 216 do CP revogado pela Lei nº 

12.015, de 07 de agosto de 2009 ); rapto violento ou mediante fraude (artigo 219 do 

CP revogado pela Lei nº 11.106, de 28 de março de 2005).  

Art. 215. Ter conjunção carnal com mulher honesta, mediante fraude. Pena: 
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. (ACQUAVIVA, 2003, p. 388). 
 
Art. 216 - Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir 
que com ela se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pena: 
reclusão, de 1 (um) a 2 (dois) anos. (ACQUAVIVA, 2003, p. 388). 
 
Art. 219 - Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça, ou 
fraude, para fim libidinoso. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
(ACQUAVIVA, 2003, p. 388).  
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Tal expressão vinha de longa data desde as Ordenações Filipinas. Segundo 

Artur (2016), após o Brasil ter sido descoberto pelos portugueses, as leis destes 

começaram a ter aplicação aqui. Inicialmente, as Ordenações Afonsinas, depois as 

Manuelinas e por fim as Filipinas (todas levavam o nome do soberano, no caso da 

última Felipe II de Portugal). Neste, no seu Livro V vinham descritos os delitos e as 

penas e se encontrava a expressão “mulher honesta”. A expressão continuou a ser 

encontrada nos próximos Códigos Penais que advieram como o Imperial de 1830 e 

o Republicano de 1890, sendo por fim encontrada no Código de 1940 até sua 

revogação com as reformas do século XXI.  

A visão de mulher honesta para os doutrinadores da década de 40 ou de 

décadas posteriores era algo peculiar, Gusmão (1945), por exemplo, entende que 

mulher honesta seria toda aquela que não é prostituta ou com uma vida pública no 

sentido sexual. Assim as mulheres deviam ser basicamente recatadas, pois uma 

mulher sem honestidade não era considerada vítima, onde se subtende que inverte 

os papéis e o sujeito ativo vira vítima vista que a mulher desonesta é vil e não 

merecia a proteção da lei.  

O conceito jurídico de "mulher honesta" é sintomático do discurso oficial 
projetado pelo direito penal. Na antiga lição de Hungria, mulher honesta é 
"não somente aquela cuja conduta, sob o ponto de vista da moral, é 
irrepreensível, senão também aquela que ainda não rompeu com o 
minimum de decência exigido pelos bons costumes" (in Comentários ao 
Código Penal, v.8, 5ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, p.139). Para 
muitos críticos, a moral a que se refere o doutrinador é a burguesa, de viés 
conservador e machista e os bons costumes são aqueles em que sexo, 
para a mulher, só deve ser experimentado no casamento. Enfim, trata-se da 
operacionalização do direito penal com o objetivo de regular a moral 
subjetiva e mesmo a maneira de ser das pessoas, algo evidentemente 
incongruente – para dizer o mínimo - com qualquer regime democrático. 
(OLIVEIRA, 2007).  

 

De acordo com Eluf (1999), tal expressão tornou-se inadmissível após a 

emancipação feminina, vista que tem impressionante carga de discriminação à 

mulher. A noção que a honestidade feminina deveria ser ligada ao seu 

comportamento sexual é algo totalmente ultrapassado e ofensivo à dignidade da 

mulher. O conceito reduz a mulher a mero objeto sexual sem nenhum outro valor 

social, pois, se assim não fosse, a honestidade feminina seria a mesma da 

masculina. Além do que inconstitucional, pois não foi recepcionada a expressão pela 

Constituição Federal de 1988, haja vista que tratam de maneira desigual mulheres 
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em detrimento de outras e a Carta Magna proíbe descriminação baseada no gênero, 

o que claramente acontece com esta expressão.  

Porém percebe-se que por muito tempo tal presunção de que mulheres 

liberais não necessitavam da proteção da legislação penal, ora entendimento 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal demonstrava claramente 

isso:  

 

Ementa: ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR PRESUNÇÃO DE 
VIOLÊNCIA - VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS - AGENTE CASADO 
- CONDENAÇÃO -PENA DE RECLUSÃO - REGIME INTEGRALMENTE 
FECHADO - RECURSO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO -INEXISTÊNCIA 
DE LAUDOS - RECUSA DA VÍTIMA DE SUBMETER-SE A PERÍCIA - 
VÍTIMA QUE SE DEDICA À PROSTITUIÇÃO - NECESSIDADE DE 
DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA REAL - ABSOLVIÇÃO DECRETADA -
RECURSO PROVIDO. Não há falar-se em violência presumida, em se 
tratando de menor de 14 anos, que exerce a prostituição publicamente. 
(Acórdão n.98186, APR1703296, Relator: LÉCIO RESENDE, Revisor: 
EVERARDS MOTA E MATOS,  1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 
28/08/1997, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 15/10/1997. Pág.: 24) 

 

O mais impressionante é o fato que tal expressão somente foi abolida 

totalmente do Código em 2009 com a reforma promovida pela Lei 12.015 de 07 de 

agosto do referido ano. Demorou 21 anos após a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 para que realmente revogassem ou modificassem os artigos que 

continham tal expressão, levando em conta que a Carta Magna trazia desde sua 

redação original a igualdade de gêneros, demorou consideravelmente para que algo 

que claramente trazia desigualdade e muito preconceito fosse extinto do 

ordenamento jurídico.  

 

3.5. A EXPRESSÃO “MULHER VIRGEM”  

 

Em consonância com a expressão “mulher honesta” também existia na 

redação original a expressão “mulher virgem” que delimitava a abrangência do 

sujeito passivo de certos crimes, mulheres já “desvirginadas” não podiam ser vítimas 

destes crimes, ou melhor, não eram  consideradas pelo Direito, pessoas que 

mereciam a proteção da lei. Tal expressão estava presente em dois crimes: posse 
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sexual mediante fraude na sua forma qualificada e o de sedução mesmo na sua 

forma simples.  

Art. 215 (...)  

Parágrafo Único. Se o crime é praticado contra mulher virgem, menor de 

18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos; (ACQUAVIVA, 2003, p. 388)  

 

Art. 217. Seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 
(catorze), e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua 
inexperiência ou justificável confiança. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 

(quatro) anos. (ACQUAVIVA, 2003, p. 388)  

 

Tais artigos tiveram respectivamente a alteração da sua redação pela Lei n° 

12.015 de 7 de agosto de 2009 (posse sexual mediante fraude) e a sua revogação 

pela Lei n.° 11.106 de 28 de março de 2005 (sedução). Mulheres que já não eram 

mais virgens eram deixadas de fora da abrangência desses crimes, porque para a 

sociedade da época elas eram impuras e ao contrário das virgens não tinham nada 

a ser resguardado.  

Comentando o artigo em questão, um dos membros da Comissão que 
redigiu o projeto de Código Penal, Nélson Hungria, assim se manifestava: “a 
mulher desvirginada fora do casamento perde o seu valor social. Se alguém 
a desposa, insciente de sua defloração, o casamento pode ser anulado 
(Código Civil, artigo 219, inciso VI). E lembrava um antigo provérbio alemão: 
“noch besse wär eines Igels Im Bett, als eine leide Braut”; em vernáculo 
“antes uma pele de ouriço na cama do que uma noiva deflorada”. Essa era 
a forma como a sociedade via a mulher deflorada e essa era a razão da 
dupla proteção legal, civil e penal. (DA SILVA, 2017) 

 

Basicamente a mulher que não era mais virgem sem ter um relacionamento 

sério, ou seja, um casamento ou um noivado passava a ser uma pária a vista dos 

outros possíveis pretendentes. A ofensa era, portanto para o seu pretendente, vista 

que a mulher não se incomodaria com esse detalhe se a sociedade não impusesse 

tal parâmetro para ser uma boa namorada/esposa/noiva. E para piorar ainda existia 

a virgindade moral, que dizia respeito muitas vezes não somente ao corpo da 

menina, mas sim a suas atitudes que nada tinham a ver com conotação sexual ou 

atos sexuais.  

A legislação cogita apenas da virgindade física, isto é, do defloramento com 
a iniciação da virgem no amplexo sexual legítimo. Todavia não se pode 
abandonar a ideia da virgindade moral que é mais importante do que a 
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física. Uma jovem inocente que é estuprada por um tarado não perde a sua 
pureza de alma, embora fique com o hímen rompido; já não se pode dizer-
se o mesmo da jovem que, embora continue com o hímen íntegro, permite 
que com ela se pratique toda a sorte de libidinagem, desde que o parceiro 
não introduza o pênis em sua vagina. Provada que seja a violação 
queixosa, com tamanha experiência da vida sexual, não se pode acreditar 
que pudesse ser seduzida, perdendo a virgindade física. (...) O critério mais 
seguro, porém de entender-se o assunto é o de aceitar-se presuntivamente 
a virgindade física como prova da virgindade moral, até que se demonstre 
que a queixosa não merece a tutela da lei. (BRANCO, 1969, p. 84) 

 

A consumação dos delitos, portanto se dava com a defloração da mulher 

virgem e para confirmar tal fato era necessária perícia e a mesma podia encontrar o 

hímen rompido, porém mesmo no começo da vigência destes crimes já existia a 

prova científica que mulheres podiam ter seus hímens rompidos por outros motivos 

que não a conjunção carnal ou atos sexuais, por exemplo, a prática de esportes 

como equitação. Assim o perito tinha o trabalho de perceber quando o rompimento 

do hímen teria acontecido (recente ou não) e determinar se a possível vítima tinha 

veracidade em seu depoimento quando da determinação de rompimento não 

recente.  

Alguns criminalistas, como por exemplo, Damásio E. de Jesus, entendem 
que essa virgindade não deve ser apenas física, mas também moral. Trata-
se da mulher que nunca praticou um ato sexual e que também dele nada 
sabe. Sua inocência deve ser completa, sua inexperiência, total. É de se 
questionar, portanto, a existência de tal pessoa. (ELUF, 1999, p. 34) 

 

Tal exigência era com certeza mais para proteger o patriarca e em certas 

circunstâncias até o em tese sujeito ativo, ora se a moral sexual da mulher se dava 

pelo fato dela se resguardar ou não, então aquela que liberalmente pensava que 

isso não importava realmente era deixada de lado e se em tese vítima de algum 

desses crimes não poderia nem ver seu algoz processado e julgado. A existência de 

uma pessoa totalmente alienada sexualmente há 75 anos quando o Código entrou 

em vigência, provavelmente era bem comum, ainda mais se mulher. Porém com o 

passar do tempo especialmente após a virada do século com toda a evolução 

tecnológica era bem inusual a existência de tal pessoa tanto do sexo feminino 

quanto do masculino.  
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3.6. O ESTUPRO MARITAL 

 

O estupro marital na verdade não era considerado crime, ou seja, o homem 

forçar a esposa a ter relações sexuais com ele era considerado normal, um dever no 

casamento que se descumprido poderia gerar o pedido de separação por falta de 

cumprimento de um dos deveres inerentes ao casamento. Tal entendimento era bem 

comum antes da Constituição Federal de 1988 ser promulgada e trazer para ambos 

os sexos a igualdade de direitos e deveres, que deixou implícito a possibilidade da 

mulher se negar a manter relações sexuais com o marido sem justificativa, pois 

assim como ele deveria ser respeitada sua vontade e o constrangimento seria crime 

como todos os outros tipos fora do casamento. Tal dever era conhecido como 

“débito conjugal”, que devia ser respeitado pela mulher e o marido poderia forçar sua 

vontade sobre ela.  

O estupro pressupõe cópula ilícita (fora do casamento). A cópula 
intramatrimonio é recíproco dever dos cônjuges. O próprio Codex Juris 
Canonici reconhece-o explicitamente (cân. 1.013, § 1. º): [...]. O marido 
violentador, salvo excesso inescusável, ficará isento até mesmo da pena 
correspondente à violência física em si mesma (excluído o crime de 
exercício arbitrário das próprias razões, porque a prestação corpórea não é 
exigível judicialmente), pois é lícita a violência necessária para o exercício 
regular de um direito (art. 19, n.º III). É bem de ver que solução diversa tem 
de ser dada no caso em que a mulher se recuse à cópula por achar-se o 
marido afetado de moléstia venérea. [...] (art. 130 do Código Penal). 
(HUNGRIA, LACERDA e FRAGOSO apud NASCIMENTO, 2015, p. 49) 

 

Porquanto não era considerado crime, pois se excluía a ilicitude de tal ato 

usando do exercício regular de um direito, ora se eram casados pressupunha-se que 

tinham feito um “contrato” onde ambos concordavam em cumprir os deveres e 

respeitar os direitos do cônjuge. Noronha apud Viana (2017) concorda com esse 

posicionamento e aduz “a violência por parte do marido não constituirá, em princípio, 

crime de estupro, desde que a razão da esposa para não aceder à união sexual seja 

mero capricho ou fútil motivo”. Ou seja, pra estes doutrinadores adeptos a tal 

entendimento, na verdade o único jeito de ser justificada a negativa da esposa em 

manter relações sexuais com o marido era se, por exemplo, este possuísse doenças 

sexualmente transmissíveis, motivo grave o suficiente para que o “dever” inerente ao 

casamento fosse deixado de lado. Há de se ter claro que este tal “dever” não estava 
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legalmente previsto em nenhum lugar na legislação pátria, sendo algo considerado 

implícito.  

As relações sexuais são pertinentes à vida conjugal, constituindo direito e 
dever recíproco dos que casaram. O marido tem direito à posse sexual da 
mulher, ao qual ela não se pode opor. Casando-se, dormindo sob o mesmo 
teto, aceitando a vida em comum, a mulher não se pode furtar ao congresso 
sexual, cujo fim mais nobre é o da perpetuação da espécie. A violência por 
parte do marido não constituirá, em princípio, crime de estupro, desde que a 
razão da esposa para não aceder à união sexual seja mero capricho ou fútil 
motivo, podendo, todavia, ele responder pelo excesso cometido. 
(NORONHA apud DA SILVA, 2016-A, p. 17). 

 

Portanto o estupro não era caracterizado pela usando da excludente de 

“exercício regular de um direito”, vista que como dever inerente a vida conjugal o 

marido poderia forçar a esposa a ter relações sexuais com ele, pois a justificativa de 

não querer por motivos meramente morais não podia ser acatada. A integridade 

física da mulher era posta de lado para que o desejo do marido fosse satisfeito, há 

de se ter claro que este entendimento foi sendo deixado de lado com o passar do 

tempo, porém só realmente sendo totalmente extirpado com o advento da reforma 

de 2005.  

 

3.7. O AUMENTO DE PENA “SER O AGENTE CASADO” 

 

A previsão do artigo 226, inciso III demonstra mais uma vez que a moral era 

o protegido pela legislação penal, sendo causa de aumento de pena o fato de o 

agente ter uma esposa e cometer o crime contra outrem. Os valores do casamento, 

portanto seriam violados e isso era inaceitável. Tal artigo tinha seguinte redação:  

Art. 226. A pena é aumentada de quarta parte: 

(...) 

III - se o agente é casado. (ACQUAVIVA, 2003, p. 389) 

 

O casamento deveria ser o civilmente reconhecido, ou seja, registrado. Este 

era o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal acerca 

do assunto.  
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ASSALTO COM  ESTUPRO - CONCURSO MATERIAL - PROVA DE SER 
CASADO- FIXAÇÃO DE PENA - PROVADA A AUTORIA E A 
MATERIALIDADE HÁ DE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO DO RÉU POR 
ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PARA RECONHECIMENTO DO 
ESTADO DE CASADO DO AGENTE, PREVISTO NO INC. III DO ART. 226, 
É NECESSÁRIO PROVA DOCUMENTAL DA LEI CIVIL. O JUIZ - ANTE AS 
MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - DEVE FIXAR A PENA-BASE 
NA MESMA PROPORÇÃO, JÁ QUE INEXISTE ASSIM MOTIVO PARA 
DIFERENTE VALORAÇÃO SUBJETIVA. (Acórdão n.59784, APR1105890, 
Relator: EDUARDO DE MORAES OLIVEIRA, Revisor: OSWALDO DE 
SOUSA E SILVA,  1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 17/08/1992, 
Publicado no DJU SEÇÃO 2: 21/10/1992. Pág.: 33)  

 

NÃO OCORRE A MAJORAÇÃO DA PENA, PREVISTA NO ART-226, INC-
3, DO CÓDIGO PENAL, QUANDO O AGENTE NÃO É CASADO 
CIVILMENTE. (Acórdão n.18127, APR411679, Relator: DUARTE DE 
AZEVEDO 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 10/12/1979, Publicado 
no DJU SEÇÃO 2: 30/05/1980. Pág.: 4)  

 

 

Eluf (1999) retrata que a previsão de punir mais severamente o agente 

casado se dá pelo fato que por ser casado o agente não poderá reparar o mal 

causado se casando com a vítima e concorrentemente fere o previsto no Código 

Civil sendo o dever conjugal da fidelidade.  

É óbvio que, sendo o agente do crime de estupro casado, mais aumenta 
sua responsabilidade, porque, além do dolo específico do delito, que é mais 
intenso, não pode êle resgatar o mal que praticou pelo casamento, não 
considerando ainda a ofensa moral à sua família, especialmente à sua 
esposa. (BRANCO, 1969, p. 54) 

 

O agente cometer crimes de tamanha gravidade não era o mais reprovável, 

mas o fato que ao cometer os delitos o sujeito ativo era casado, isso para tal época 

era o moralmente errado, vista que punia com o mesmo aumento de pena do que 

aqueles que cometessem o crime contra familiares ou pessoas que fossem 

subordinadas de alguma maneira ao agente. Se já casado o agente não poderia de 

alguma maneira salvar socialmente a vítima ao oferecer o casamento a ela e não 

estava ofendendo diretamente o dever de fidelidade e a moral da instituição que é o 

casamento, além é claro da ofensa a sua esposa.  

 

3.8. CASAMENTO COMO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
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O casamento das vítimas dos Crimes Contra os Costumes, com o sujeito 

ativo ou com terceiro, apesar de deflorada e difamada socialmente era uma salvação 

moral para as mulheres, por conta disso o casamento excluía a punibilidade do 

agente, em vista que os costumes não foram atingidos, pois a moral social 

continuava intacta com o casamento. Apesar de não previsto no capítulo dos Crimes 

Contra os Costumes, existia de fato no Código Penal a previsão da exclusão de 

punibilidade pelo casamento na Parte Geral do mesmo, tal previsão estava no artigo 

107, nos seus incisos VII e VIII da referida legislação.  

Art. 107. Extingue-se a punibilidade:  

(...) 

VII - pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os 
costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial 
deste Código; 

VIII - pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso 
anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a 
ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação 
penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração; (ACQUAVIVA, 
2003, p. 378) 

 

Portanto podemos perceber que a moral e os costumes realmente eram o 

único bem jurídico protegido pela legislação penal, pois se o casamento com terceiro 

também extinguia a punibilidade então a moral social era mais importante que a 

integridade física. Retrata Eluf (1999) que o Código levaria somente em conta a 

repercussão social do crime sexual, sem considerar os danos físicos e psicológicos 

sofridos pela vítima, tanto que chega perdoar mesmo se o casamento ocorrer com 

terceiro, fazendo a crer que o principal malefício causado pelo agente seria 

dificuldade futura ou impossibilidade da vítima contrair matrimônio.  

O casamento faz cessar a razão da punibilidade, já que o criminoso ou 
terceiro deu à vítima plena satisfação do mal causado, permitindo ocupe ela 
na sociedade uma posição de compostura e decência, não obstante a falta 
anterior de que participou (NORONHA apud ELUF, 1999, p. 76) 

 

Alguns doutrinadores tinham o entendimento que o casamento com a vítima 

seria considerado um “arrependimento eficaz posterior” devendo tal fato ser 

considerado uma atenuante, porém independente de qual tese adotada a ideia 

passada pelas duas era que os costumes tinha um valor jurídico maior que a 
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integridade física e psicológica da vítima, pois eram os bens protegidos claramente 

em detrimento destes outros. Há de ser ter uma ressalva que no caso de casamento 

com terceiro a mulher podia requerer o prosseguimento do feito quando os crimes 

eram cometidos com violência ou grave ameaça, porém em uma sociedade onde a 

moral importava mais que a integridade da vítima existia a grande possibilidade de 

não acontecer tal requerimento para não atingir os ditos “costumes”.  

Tal espécie extintiva de punibilidade era o reflexo perfeito do modelo 
patriarcal que imperava na época. O legislador no seu entender, havia 
encontrado uma maneira perfeita do agente agressor minimizar as sequelas 
(leiam-se MORAIS) produzidas por sua conduta. Muitos foram os 
casamentos que se originaram por meio desse instituto, e mais o que se é 
possível imaginar que quando determinado rapaz estivesse interessado em 
determinada moça, mas esta não o correspondesse, ao invés de insistir na 
conquista, se o objetivo era o casamento bastaria que ele a violentasse que 
em seguida o casamento seria a solução viável. Claro, que não se tem 
dados sobre essa prática, mas pelo que se vê é fácil se chegar em tal 
conclusão. (CORRÊA, 2017, p. 2) 

 

Portanto, para os legisladores desta época o mais importante era a mulher 

ter uma figura patriarca com ela, de preferência o marido, assim o crime cometido 

contra ela seria deixado de lado, pois fica claro que a única consequência deste 

seria o fato de deixar a moral abalada e a mulher com uma reputação ruim, o que 

daria ensejo a talvez uma solteira para a vida toda, algo bem mal quisto por todos 

até mulheres. O casamento mesmo com terceiro demonstrava que o bem protegido, 

ou seja, a moral e os costumes tinham ficado intacto ante a conduta do agente, 

podendo assim extinta a punibilidade de um ato que por si só deveria ser reprovável.  

 

3.9. O TRÁFICO DE MULHERES E SOMENTE MULHERES 

 

Originalmente o capítulo que tratava dos crimes que tinham a prostituição 

como característica, era denominado de “Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres”, 

portanto somente mulheres eram consideradas passíveis de tráfico para tais fins. Na 

verdade maioria das convenções internacionais que deram ensejo à criminalização 

de tal delito eram para proteger o “tráfico de mulheres brancas”, sendo além de 

preconceituoso ao não admitir a figura de homens como vitimizados também racista 

ao considerar mulheres brancas somente como vítimas de tal ato. Apesar do claro 
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preconceito, tais convenções como a de Paris em 1902, o qual o Brasil tomou parte, 

fizeram com que a legislação pátria adotasse a criminalização contra tal delito no 

seu Código Penal de 1940, vista que os anteriores, Imperial de 1830 não trazia tal 

delito e o Republicano de 1890 trazia inadequadamente o termo tráfico, somente 

trazendo corretamente no artigo 231 do Código Penal de 1940, in verbis:  

 

Art. 278. Induzir mulheres, quer abusando de sua fraqueza ou miséria, quer 
constragendo-as por intimidações ou ameaças, a empregarem-se no tratico 
da prostituição; prestar-lhes, por conta propria ou de outrem, sob sua ou 
alheia responsabilidade, assistencia, habitação e auxilios para auferir, 
directa ou indirectamente, lucros desta especulação: 

Penas - de prisão cellular por um a dous annos e multa de 500$ a 

1:000$000. (PLANALTO,1890) 

 

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher 
que nele venha exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-
la no estrangeiro (ACQUAVIVA, 2003, p. 389) 

 

Nota-se o uso constante de “mulheres brancas” na obra de Branco (1969), 

que retrata sobre os vários modos de exploração da prostituição para lucrar, e sendo 

um dos mais conhecidos o tráfico de mulheres brancas, sendo a importação e 

exportação de escravas brancas, de um para outro lugar, principalmente no âmbito 

internacional e que merece, atenção e repressão de todos os governos de povos 

adiantados. Portanto, para este doutrinador e as Convenções existentes na época a 

mulher branca, somente, era passível de ser “traficada” para outros países a fim de 

ser usada como prostituta visando o lucro para outrem.  

Inquietações de ordem moral produziram, em 1904, na esteira da discussão 
sobre tráfico para práticas escravistas nas Américas, o Tratado 
Internacional para Eliminação do Tráfico de Escravas Brancas. (...) O Brasil 
integrou-se a tal Tratado de 1904 e adaptou seu ordenamento jurídico ao 
conteúdo dessa convenção. Na redação original do Codigo Criminal do 
Imperio do Brazil de 1830, a prostituição não se constituía como um 
problema. No entanto, já é visível a desqualificação de quem exercia essa 
atividade. (...)  Porém, inexiste uma preocupação específica com tal prática. 
(...) Tampouco na redação original do Codigo Penal dos Estados Unidos do 
Brazil de 1890 os desassossegos a respeito de tráfico aparecem. (...) Uma 
lei de 1915 rearranjou a redação dos artigos 277 e 278 do código penal de 
1890 e trouxe, pela primeira vez no ordenamento brasileiro, uma espécie de 
definição de tráfico (talvez um eco do tratado de 1904), no interior do artigo 
278, em jogo com o artigo 277. (VENSON, PEDRO e DE CASTILHO, 2013, 
p. 4-5). 
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Portanto, o Código Penal de 1940 somente criminalizou o tráfico de 

mulheres por conta de uma sensibilização internacional que estava ocorrendo em 

vários países por meio destas Convenções, a um considerável número de anos. 

Porém ao invés de seguir o exemplo de outros países ao também criminalizar o 

tráfico de homens, o Brasil mais uma vez deixou o pioneirismo pra outros e resolveu 

acompanhar o pensamento retrógrado da época onde se entendia que somente 

mulheres poderiam ser vítimas de um comércio ilegal de pessoas, talvez por conta 

de sua fraqueza inerente. 

O sujeito passivo só pode ser mulher. Outros Códigos, como o suíço, o 
italiano e o polonês, protegem também o homem, não distinguindo o sexo 
do sujeito passivo do delito. Essas legislações, seguindo recomendações 
das várias convenções internacionais, configuram o crime se a ação for 
praticada contra menores, de ambos os sexos. Já o legislador pátrio, 
mantendo a mesma tendência sexista expressa em outros tipos penais, 
considera que apenas a mulher pode ser vítima do tráfico para fins de 
prostituição. Evidencia-se no Código Penal brasileiro, mais uma vez, o 
acentuado preconceito com que a mulher é tratada. (ELUF, 1999, p. 110). 

 

O Brasil, portanto, adotou ao dar esta redação ao artigo e ao nome do 

capítulo em si um pensamento preconceituoso, pois limitou o sujeito passivo e 

porventura beneficiou somente pessoas que cometem tal delito, pois ao traficarem 

crianças do sexo masculino como não estão abrangidos pela lei não se consideraria 

crime, pelo menos não este. Tal pensamento durou até mesmo depois do advento 

da Constituição Federal de 1988, que em teoria trouxe a igualdade entre homens e 

mulheres, porém demorou basicamente 21 anos para ocorrer uma mudança no 

Código Penal efetivamente, com a reforma de 2009.  
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4. REDAÇÃO DOS ARTIGOS APÓS AS REFORMAS DE 2005 E 2009  

 

O Código Penal de 1940 sofreu várias mudanças ao longo dos anos, porém 

dentre elas as maiores e mais significativas foram as que ocorreram com as 

reformas de 2005 e 2009, com a instituição da Lei n.° 11.106/05 e a da Lei n.° 

12.015/09. Ambas trouxeram mudanças na redação de certos artigos e a revogação 

de muitos dispositivos não condizentes com a realidade trazida pela igualdade entre 

todas as pessoas sem distinção prevista na Constituição Federal de 1988.  

Se por um lado o legislador brasileiro se preocupou em abolir várias 
condutas consideradas criminosas - cujo conteúdo era inspirado pela moral, 
ou por uma discriminação de gênero inconcebível a luz do novo direito 
penal sexual - como os crimes de rapto e adultério; por outro lado, cuidou 
de vetar dispositivos de natureza processual que proporcionavam a extinção 
da punibilidade do agressor, e ampliando a incriminação do tráfico de 
mulheres para pessoas, seja interno ou externo, punindo severamente a 
conduta de abuso sexual contra menor. (GRECO; RASSI, 2010, p. 136) 

 

Trazendo enfim um sentimento de segurança, pois com tais reformas o 

Código Penal passou a proteger todos sem distinção de sexo ou limitações 

subjetivas antes existentes e, portanto a punir mais pessoas por suas atitudes 

criminosas, já que atualmente se visa proteger a liberdade sexual de todos e não 

somente os costumes ou a moral social.  

 

 

4.1. NOMENCLATURAS ALTERADAS  

 

Originalmente o Código Penal de 1940 trazia a denominação do Título IV (o 

qual traz os crimes sexuais) como sendo “Dos Crimes Contra os Costumes”, 

deixando claro que o protegido por tais crimes era na verdade os costumes e dita 

moral como visto acima. Criado numa época em que a moral era mais importante 

que a dignidade e liberdade das pessoas, com pensamentos retrógrados e 

totalmente voltados para a preservação de uma sociedade harmônica e perfeita aos 

olhos de todos, punindo aqueles que desarmonizavam e transgrediam a moral, 

mesmo que a “punição” fosse reestabelecer a dita harmonia, como no caso de quem 

tinha a extinção da punibilidade real ao se casar com a vítima moralmente alguém 
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mal quista. Assim adveio a Lei n.° 12.015 de 07 de agosto de 2009 que mudou a 

nomenclatura para “Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual”. 

Em uma análise perfunctória, deve-se dar graças ao legislador que, 
seguindo a posição que já se encontrava amplamente defendida na doutrina 
e aceita na jurisprudência, eliminou a designação do bem jurídico tutelado 
nas normas inseridas naquele título como sendo os costumes, termo 
carregado de um conteúdo moral e não jurídico, não deve ser objeto de 
atuação do Direito Penal (RIBEIRO, 2017, p.1) 

 

Para Greco e Rassi (2010) a dignidade sexual como especificidade da 

dignidade da pessoa humana, sendo identificada em dois planos distintos: a 

dignidade individual que seria ligada ao exercício da autodeterminação de vontade 

da pessoa sobre a manifestação de sua própria sexualidade e, em outro lado a 

dignidade social (sexual), no sentido de determinar a coexistência vista o consenso 

em que há na sociedade sobre publicidades das condutas sexuais, o que por si só 

impõe um regime a ser obedecido.  

Porém nem todos doutrinadores apoiaram a alteração para “Dos Crimes 

Contra a Dignidade Sexual”, vista que tal termo “dignidade” mais uma vez faz 

referência a moral mesmo que em aspecto diferente do que “costumes”. Já que a 

“dignidade sexual” seria uma continuação ou referência a “dignidade da pessoa 

humana”, que por si só traz um conceito de moralidade. A crítica se dá pelo fato de 

que como retrata Ribeiro (2017) a dignidade da pessoa humana é dissociada de 

características históricas-sociais, mas a dignidade sexual não tem como ter tal 

dissociação, por conta de não poder existir um conceito de sexualidade ideal, algo 

totalmente moralista e que não faz jus à sistemática de um Estado liberal com a 

sociedade pluralista.  

Em sentido contrário, FRANCO critica a última tentativa de reforma da Parte 
Especial que propôs a alteração do título “Dos Crimes Contra os Costumes” 
para “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual”, como se fosse possível fazer 
uma nítida diferença entre atos sexuais dignos e dos atos sexuais indignos. 
Assim defende seu ponto de vista: “em matéria de sexualidade, enquanto 
componente inafastável do ser humano, não se cuida do sexo digno ou 
indigno, mas tão somente de sexo realizado com liberdade ou sexo posto 
em prática mediante violência ou coação, ou seja, com um nível mais ou 
menos de ofensa à autodeterminação sexual do parceiro. Destarte, toda 
lesão à liberdade sexual da pessoa humana encontra seu núcleo na falta de 
consensualidade. Fora daí não há conduta sexual que deva ser objeto de 
consideração na área penal” (GRECO, RASSI, 2010, p. 59-60) 
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Portanto, podemos considerar um avanço mediano a mudança de 

nomenclatura que retirou o termo “costumes” do título dos crimes sexuais, porém ao 

ser colocado “dignidade” como visto acima se abre uma possibilidade de 

interpretação novamente remetendo a moral social e todo o contexto trazido por isto. 

Mas seria algo bem mais discutível do que no caso de “costumes” como era 

anteriormente, pois como entende Nucci (2009) o termo “costumes” representava 

uma visão vetusta dos hábitos medianos e até puritanos da moral vigente na época, 

de uma maneira geral na sociedade e inexistiam critérios para tal estabelecimento 

dos parâmetros que norteariam tais “costumes” na sociedade brasileira. 

Outra mudança que se deu de cunho importante foi com a alteração da 

nomenclatura do Capítulo V que originalmente era denominado “Do Lenocínio e do 

Tráfico de Mulheres”, amplamente criticado pela doutrina. Após o advento da Lei n.° 

11.106 de 28 de março de 2005 que passou a vigorar com a seguinte nomenclatura 

“Do Lenocínio e do Tráfico de Pessoas”, porém a reforma feita em 2009 mais uma 

vez alterou tal nomenclatura, incluindo alguns termos, in verbis: “Do Lenocínio e do 

Tráfico de Pessoa para Fim de Prostituição ou Outra Forma de Exploração Sexual”.  

Por fim, a alteração que se deu pela Lei n.° 12.015 de 07 de agosto de 2009, 

do Capítulo III foi amplamente bem vista pela doutrina, pois além de alterar a 

nomenclatura também introduziu a figura jurídica do “vulnerável” e como o crime de 

sedução foi revogado nada mais do que correto a retirada do termo que remetia a tal 

delito. Anteriormente era “Da Sedução e da Corrupção de Menores”, que passou a 

vigorar com a seguinte redação “Dos Crimes Contra o Vulnerável”.  

“Essa alteração introduz uma nova categoria jurídica, a do vulnerável, que é 

o menor de 14 anos ou aquele que, por qualquer condição, não tem capacidade de 

oferecer resistência à investida sexual.” (GRECO; RASSI, 2010, p. 150) 

Portanto, tais alterações foram muito importantes, mesmo no caso do 

controverso uso do termo “dignidade sexual”, vista que tiraram termos amplamente 

criticados pela doutrina a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e 

seu conceito de igualdade entre todos. Colocando em igualdade jurídica homens e 

mulheres e principalmente tirando o conceito de que os costumes eram o bem a ser 

protegido pelo Direito em momentos até em detrimento da dignidade da pessoa 

humana e da liberdade sexual das pessoas.  
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4.2. ARTIGOS REVOGADOS E REDAÇÕES ALTERADAS 

 

Esta parte do quarto capítulo demonstrará como se deram as mudanças 

advindas com as duas maiores reformas citadas anteriormente, sendo estas 

previstas pelas Lei n.° 11.106/05 e Lei n.° 12.015/09.  

 

4.2.1. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E ESTUPRO  

 

Como visto anteriormente, na redação original do Código Penal de 1940, 

existia o crime de atentado violento ao pudor (artigo 214) e separadamente o de 

estupro (artigo 213), sendo que ambos quando praticados na mesma situação fática 

teriam um concurso de crimes na sua forma material. A Lei n.° 12.015 de 07 de 

agosto de 2009 unificou tais delitos, tirando a limitação do sujeito passivo como 

sendo somente mulher e do sujeito ativo sendo somente o homem nos casos de 

estupro. Passando a ter a seguinte redação:  

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso:  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. (ANGHER, 2016, p. 378) 

 

Segundo Greco e Rassi (2010), com a mudança da tipificação, o sujeito 

passivo passa a ser a pessoa humana, qualquer que seja sua condição ou opção 

sexual, não tendo mais importância juridicamente o conceito de coito vaginal. Ou 

seja, demonstra que tanto homens quanto mulheres podem ser vítimas ou agentes 

deste delito, ampliando a descrição, porém mesmo assim o parquet ao redatar a 

denúncia deverá descrever qual o fato específico para saber-se em qual parte do 

artigo se enquadraria.  

Diante disso, é possível sustentar a viabilidade de haver estupro cometido 
por agente homem contra vítima mulher, por agente homem contra vítima 
homem, por agente mulher contra vítima homem e por agente mulher contra 
vítima mulher. (...) O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, assim como o 
sujeito passivo. (...) Enfim, o gênero é o ato libidinoso, que envolve a 
conjunção carnal. Mas para efeito de tipificação do estupro, há que se 
respeitar a separação dos atos libidinosos: conjunção carnal ou outro ato 
qualquer. Na peça acusatória, dever ser descrito o ato sexual violento tal 
como se deu. (NUCCI, 2009, p. 16-17) 
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A doutrina vinha almejando tal fato, pois ao unificar e ampliar o rol de 

sujeitos passivos e ativos acabou com a afirmação que somente mulheres poderiam 

ser estupradas e somente homens poderiam ser estupradores. Atualmente pouco 

importa se a pessoa é homem ou mulher em se é sujeito passivo ou ativo, ambos 

são amparados pela lei como vítimas ou agentes de estupro. Mudando assim a 

concepção que mulheres eram sempre vítimas e somente o podiam ser e homens 

nunca podiam ser vítimas.  

 

4.2.2. ATENTADO AO PUDOR MEDIANTE FRAUDE E VIOLÊNCIA SEXUAL 

MEDIANTE FRAUDE 

 

Originalmente existia a possibilidade da posse sexual mediante fraude 

(artigo 215) atentado ao pudor mediante fraude (artigo 216), os quais sua 

diferenciação se dava do mesmo modo que para os delitos de estupro e atentado 

violento ao pudor, a ocorrência ou não de conjunção carnal. Ademais, ambos 

traziam em suas redações o termo “mulher honesta” e também no caso da posse 

sexual o termo “mulher virgem”, limitando assim para somente mulheres e alguns 

“tipos” específicos de mulheres. Assim como no caso visto acima foram unificados 

com o advento da Lei n.° 12.015/09 e retirado à limitação de somente “mulher 

honesta” ou “mulher virgem” poderem ser vítimas. Além de ter trazido a possibilidade 

de homens também poderem ser vítimas de tal delito, pois traz a expressão 

“alguém” e não mais “mulher”.  A redação passou ser a seguinte: 

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, 
mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação 
de vontade da vítima. Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  

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

econômica, aplica-se também multa. (ANGHER, 2016, p. 378) 

 

A virgindade das mulheres como visto anteriormente era requisito para ser 

abarcada pela legislação penal, justificável vista que há 75 anos quando o Código 

Penal foi feito, a mulher quando não recatada e liberal o suficiente para não ser 

virgem antes de casar era algo tão absurdo que maioria das vezes esta não 

conseguiria um marido que aceitasse tal fato. Analogicamente era como se o caráter 
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da mulher fosse medido pelo fato que ela tinha se guardado para o marido ou 

tivesse usado sua vontade e sido liberal para fazer sexo com outrem antes de 

mesmo casar com este.  

Finalmente, houve autêntica evolução na tipificação do crime previsto no art. 
215 do Código Penal, embora com algumas falhas. A crítica que fazíamos 
quanto à insistência em utilizar os termos mulher e virgem no tipo penal foi 
absorvida e tal nomenclatura, eliminada. A violação sexual mediante fraude 
não mais exige como sujeito passivo apenas a mulher e muito menos se 
considera a virgindade como elemento essencial para ser tutelado 
penalmente. É o fim de um ciclo de machismo e retrocesso. (NUCCI, 2009, 
p. 27) 

 

Robaldo ( 2009) retrata que na época em que foi feito o Código Penal, a 

função principal da mulher era a procriação, e para isto ocorrer necessitava do 

casamento. Portanto, a virgindade era imprescindível para tal, vista que o marido 

muitas vezes por pressão da moral imposta pela família ou até mesmo da 

sociedade, não aceitava mulher que fosse já “desvirginada”. Porém se constata que 

tal bem jurídico (virgindade) deixou de ter tanta relevância quanto antigamente, 

dando lugar a outras necessidades, ou seja, é possível a convivência com a 

ausência de virgindade.  

Ademais, a honestidade da mulher também passou a não ser mais requisito 

para tipificação dos respectivos crimes. Outro motivo de críticas por parte da 

doutrina vista que com a Constituição Federal de 1988 se tinha previsão da 

igualdade entre as pessoas sem distinção, e era totalmente discriminatória o 

requisito de honestidade para poder ser protegida pela lei. Mulheres tanto as mais 

recatadas quanto as mais liberais poderiam e podem ser vítimas de crimes sexuais, 

ser vítima de tal não depende das atitudes da vítima, pensar que o Código Penal em 

sua redação original deixava de punir certos agentes por uma imposição de culpa 

meramente da em tese vítima é algo aterrador. 

A expressão "mulher honesta" constituía elemento normativo do tipo, e a exigência 
de honestidade impunha tratamento de natureza nitidamente discriminatória. A 
mudança agora introduzida ampliou a esfera de alcance da norma penal 
incriminadora, pois, se antes da mudança somente a mulher que fosse 
considerada honesta estava protegida em sua liberdade sexual pela norma em 
comento, agora a proteção penal tem abrangência indistinta e não discriminatória 
em relação ao sexo feminino. (MARCÃO, 2005, p. 1) 
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Assim tais mudanças foram bem vistas, levando em conta que trouxeram a 

igualdade entre gêneros assim como previsto na Carta Magna, não mais usando 

critérios discriminatórios para definir quais pessoas poderiam ser vítimas ou não de 

crimes que tem grande repercussão social, além de atualmente todas as mulheres 

sem distinção serem protegidas pela lei penal, também os homens que não eram 

considerados passíveis de figurarem o sujeito passivo de tais crimes. Ou seja, trouxe 

sem dúvidas a igualdade a todos.  

 

4.2.3. SEDUÇÃO E O RAPTO EM SUAS DIVERSAS FORMAS 

 

Como visto acima, a nomenclatura do Capítulo II onde estava previsto o 

crime de sedução foi alterada em 2009, consideravelmente tarde, vista que o crime 

de sedução (artigo 217) foi revogado com a Lei n.° 11.106 de 28 de março de 2005. 

Além do mais a mesma lei revogou todas as formas do crime de rapto, ou seja, o 

Capítulo III (Do Rapto) inteiro.  

Oportunamente, também foi revogado o crime de sedução, art. 217 do CP, 
cuja configuração já era considerada pela doutrina como inaplicável, uma 
vez que, na atual sociedade, já não se concebia uma mulher maior de 14 e 
menor de 18, inexperiente em relação ao ato sexual ou que depositasse 
justificável confiança no sedutor, além do que, não poderia mais se 
conceber uma norma penal que tutelasse o valor moral consistente na 
proteção especial da mulher virgem. (GRECO; RASSI, 2010, p. 133) 

 

A configuração para tal crime era difícil de constatar após a virada do século, 

é isto que consigna Marcão (2006) a mulher para ser vítima do crime de sedução 

deveria ser menor de 18 anos e maior de 14 e além do mais inexperiente e ingênua 

ou também que depositasse considerável confiança no sedutor. O que não estava 

de acordo com o pensamento da atualidade, vista que perda da virgindade feminina 

nos termos do artigo 217 não necessitava mais de proteção. Além do mais caso uma 

pessoa nessas condições tivesse sua liberdade sexual violada seria enquadrado em 

outros crimes, podendo até ser o de estupro.  

Outra mudança trazida pela Lei n.° 11.106/05 foi às revogações das 

modalidades do crime de rapto, o único destes que passou a ter sua conduta 

parcialmente tipificada por outro artigo do Código Penal foi o rapto na sua forma 
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simples (artigo 219), onde a partir da promulgação da lei teve a adição da 

modalidade de sequestro e cárcere privado para fins libidinosos, onde tanto homens 

quanto mulheres podem ser sujeito passivo sem nenhum requisito discriminatório ou 

distinção. In verbis o artigo 148, § 1°, inciso V: 

Art. 148. Privar alguém de sua liberdade, mediante sequestro ou cárcere 

privado:  

(...) 

§ 1°. A pena é de reclusão, de dois a cinco anos: 

(...) 

V - se o crime é praticado com fins libidinosos. (ANGHER, 2016, p. 372-373) 

 

Fora essa tipificação as outras previsões do crime de rapto foram totalmente 

revogadas, e por consequência da revogação dos artigos 219 e 220, as causas de 

diminuição de pena e o concurso de crimes previstos especificamente para tais 

delitos também foram revogados. Porém há alguns que digam ter o crime de rapto 

consensual passado para a tipificação do sequestro e cárcere privado contra 

menores de 18 anos, há de se ter claro, todavia que o rapto consensual como 

sugere o nome tinha o consentimento da então chamada de vítima, e o 

consentimento exclui a tipificação do crime de sequestro e cárcere privado.  

Muito embora alguns possam sustentar que referida tipificação agora se 
encontra no inc. IV do §1º do art. 148, acrescido com a Lei 11.106/2005, tal 
conclusão não é acertada, pois nas hipóteses de seqüestro ou cárcere 
privado o consentimento válido da vítima impede a tipificação. (MARCÃO, 

2006, p. 2) 

 

Conclui-se, portanto que com a mudança de pensamento a partir de 1988 e 

a promulgação da Carta Magna, se fez necessário igualar os gêneros e tirar do 

Código Penal previsões que tinham como proteção principal a moral da sociedade e 

não a liberdade da vítima, principalmente nos casos do crime de sedução e rapto 

consensual onde claramente a mulher que fosse liberal por demais era vista como 

uma mácula a sociedade patriarca e moralista. Tais mudanças refletiram a evolução 

do pensamento societário em relação à repressão sexual principalmente nos casos 

das mulheres.  
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4.2.4. DISPOSIÇÕES GERAIS (CAPÍTULO IV) 

 

As disposições gerais atualmente trazem os casos de aumento de pena e de 

qual forma se procederá à ação penal nos delitos dos Capítulos I e II (do artigo 213 

ao 218-B), porém anteriormente a Lei n.° 12.015/09 existiam as formas qualificadas 

(artigo 223) e presunção de violência (artigo 224), ademais os outros artigos deste 

Capítulo foram modificados em alguns casos pela Lei n.° 11.106/05.  

Art. 223. Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave: 

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

Parágrafo Único. Se do fato resulta a morte: 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) anos. 

 

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima: 

a) não é maior de 14 (catorze) anos; 

b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;  

c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência; 

 

Art. 225. Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se 

procede mediante queixa.  

§ 1°. Procede-se, entretanto mediante ação pública: 

I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo, 
sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da 
família; 

II - se o crime é cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de 

padrasto, tutor ou curador; 

§ 2°. No caso do n° I do parágrafo anterior, a ação do Ministério Público 

depende de representação.  

 

Art. 226. A pena é aumentada de quarta parte:  

I - se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas; 

II - se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou curador, 
preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem 
autoridade sobre ela;  

III - se o agente é casado. (ACQUAVIVA, 2003, p. 389) 
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A forma qualificada prevista no artigo 223 passou a ser os §§ 1° e 2° do 

crime de estupro; e os §§ 3° e 4° do crime de estupro de vulnerável. E presunção de 

violência passou a ser o estupro de vulnerável, sem conter a expressão “presume-se 

a violência”, além da forma qualificada do crime de assédio sexual (artigo 216-A).  

Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso. 

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

§ 1°. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima 

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

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

 § 2°. Se da conduta resulta morte: 

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

 

 

Art. 216-A. Constranger alguém com intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de 
superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, 
cargo ou função.  

(...) 

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

 

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. 

(...) 

§ 3°. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 

§ 4°.  Se da conduta resulta morte: 

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (ANGHER, 2016, p. 379) 

 

Porém mais significativamente seria a mudança feita nos artigos 225 e 226, 

no caso do artigo 225 nota-se que a ação passou a ser pública condicionada a 

representação ao invés de privada como era anteriormente. Justificava-se como 

sendo um meio de proteger a intimidade da vítima caso esta não quisesse processar 
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o agente, porém como retrata Nucci (2009) a ação ser pública condicionada à 

representação confere um grau de coerência aos crimes sexuais, e se a vítima tiver 

o desejo de preservar a intimidade, quando maior de idade é somente não 

representar. E caso venha a representar cabe ao Ministério Público agir.  

Art. 225. Nos crimes definidos no Capítulos I e II deste Título, procede-se 

mediante ação penal pública condicionada à representação. 

Parágrafo Único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa 
vulnerável. (ANGHER, 2016, p. 379) 

 

No caso do artigo 226 cabe destacar que anteriormente trazia o aumento 

genérico de “quarta parte” e não trazia a expressão “padrasto ou madrasta”, “tio”, 

“cônjuge”, “companheiro”. Deixando assim claro que mesmo que no âmbito do 

casamento ou da união estável podem ocorrer crimes sexuais e sendo os agentes 

passíveis de punição aumentada de metade. Além de tirar a expressão “pai adotivo” 

que remetia somente a figura paterna, e incluir o “tio” que anteriormente talvez 

pudesse ser enquadrado na expressão “por qualquer outro título tem autoridade 

sobre ela”, mas para comprovar tal autoridade não era algo certo e muitas vezes não 

teria a causa de aumento de pena. E finalmente a revogação da causa de aumento 

de pena do agente ser casado.  

Art. 226. A pena é aumentada: 

I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais 

pessoas; 

II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, 
cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou 
por qualquer outro título tem autoridade sobre ela; 

III - Revogado. (ANGHER, 2016, p. 379) 

 

Tais mudanças refletiram o pensamento atual, principalmente no caso da 

mudança da ação penal privada para pública condicionada à representação, 

ademais a inclusão de cônjuges e companheiros como agentes com causa de 

aumento de pena, demonstra um grande avanço de entendimentos retrocessos que 

era a possibilidade do marido forçar a esposa a ter relações sexuais por conta do 

débito conjugal, tal inclusão demonstra que este pensamento não mais persevera no 
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ordenamento jurídico e traz uma segurança maior para todos, principalmente para 

mulheres.  

 

4.2.5. CASAMENTO NÃO MAIS COMO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  

 

O artigo 107 em seus incisos VII e VIII trazia a possibilidade do agente não 

ser punido por conta da vítima se casar com ele ou com terceiro, o importante no 

caso seria o casamento de uma mulher já deflorada. A Lei n.° 11.106/05 revogou 

tais incisos, vista que não mais aplicáveis à atualidade e a nova realidade da 

legislação penal onde o protegido é a liberdade sexual da pessoa e não mais a 

moral da sociedade como um todo.  

“Na esfera da tutela da liberdade sexual, Von LISZT critica a incorporação da 

moral sexual como âmbito de proteção visado pela pena. Para o autor, o bem 

jurídico digno de tutela seria a liberdade sexual e o sentimento moral.” (GRECO; 

RASSI, 2010, p. 46) 

Atualmente o casamento mesmo que ocorra entre a vítima e o agente não 

exclui a punibilidade, só é uma escolha da vítima e a mesma verá seu então marido 

ser julgado e processado pelo delito cometido do mesmo jeito que aconteceria se a 

mulher não casasse com o agente. Por óbvio, nos casos em que houve 

representação prévia.  

Impunha-se a extinção da punibilidade em razão da reparação pelo 
casamento. Entendia-se que o matrimônio limpava a honra da 
vítima manchada pelo crime, constituindo, em tese, razão suficiente para a 
terminação dos questionamentos judiciais acerca dos fatos. (MARCÃO, 
2006, p. 1) 

 

 

Conforme Corrêa (2017) a sociedade daquela época necessitava ter seu 

modelo moral preservado, por isto o bem jurídico tutelado era somente isto. Uma 

sociedade que mal falava de sexo, tinha os bens jurídicos que importavam 

protegidos, coisas como sexo antes do casamento; casar com mulher já grávida ou 

já deflorada era moralmente errado, e em nenhum momento tais aspectos estão 
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ligados à vontade da mulher ou seu consentimento para o ato, e sim para a 

consequência moral que aquilo traria a sociedade.  

Ademais, a moral da sociedade e o casamento de todas as mulheres não é 

mais atualmente o bem jurídico maior a ser protegido, não fazendo sentido que 

estas previsões tivessem continuado vigorando. Na época que o Código Penal foi 

elaborado existia a concepção que o fim do casamento era a procriação e que 

mulheres deviam casar e criar os filhos, sendo recatadas e totalmente alienadas 

sexualmente. Com o passar do tempo, não mais as pessoas entendem que o 

casamento tem como fim a procriação, e a sexualidade de um modo geral passou a 

ser menos um tabu e mais comentada mesmo entre mulheres. Portanto, a realidade 

contemporânea não abarcaria o casamento mesmo com terceiro como extinção da 

punibilidade para o sujeito ativo dos crimes sexuais.  

 

4.2.6. TRÁFICO DE PESSOAS  

 

A redação original do Código Penal de 1940 trazia a tipificação do crime de 

tráfico internacional para fins de exploração sexual (artigo 231) e somente nos casos 

das vítimas serem mulheres, porém com a Lei n.° 11.106/05 além de incluir a 

expressão “alguém” no lugar de “mulher”, adicionou a tipificação do tráfico interno de 

pessoas para fins de exploração sexual (artigo 231-A), ademais com a Lei n.° 

12.015/09 tais artigos vieram a sofrer novas alterações. Anteriormente a 2009 a 

redação era a seguinte:  

Art. 231. Promover, intermediar ou facilitar a entrada, no território nacional, 
de pessoa que venha exercer a prostituição ou a saída de pessoa para 
exercê-la no estrangeiro: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

§ 1°. Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1° do art. 227.  

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 

§ 2
o
. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de 

reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231§1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231§2
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Art. 231-A. Promover, intermediar ou facilitar, no território nacional, o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 
da pessoa que venha exercer a prostituição: 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa. 

Parágrafo único. Aplica-se ao crime de que trata este artigo o disposto nos 

§§ 1
o
 e 2

o
 do art. 231 deste Decreto-Lei. (PLANALTO, 2005) 

 

Depois de 2009, as redações passaram ser as seguintes:  

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém 
que nele venha a exercer a prostituição outra forma de exploração sexual, 
ou a saída de alguém que vá exercê-la no estrangeiro.  

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

§ 1°. Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a 
pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, 
transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 

§ 2°. A pena é aumentada da metade se:  

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

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato; 

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se 
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; ou 

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3°. Se o crime é cometido com fim de obter vantagem econômica, aplica-
se também multa. 

 

Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do 
território para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração 
sexual: 

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

§ 1°. Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou 
comprar a pessoa traficada, assim como, tendo conhecimento dessa 
condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la. 

§ 2°. A pena é aumentada da metade se:  

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

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato;  

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art231a
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assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância; ou 

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.  

§ 3°. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, 

aplica-se também multa.  (ANGHER, 2016, p. 380) 

 

Nota-se que apesar de em 2005 ter sido retirado o termo “mulher” como 

requisito para ser vítima deste crime, as mudanças de 2009 vieram para melhorar a 

abrangência do delito ainda mais, além de punir mais severamente determinadas 

condutas ou os agentes por conta de sua subjetividade. O fato de homens também 

poderem ser vítimas deste delito e a existência da punição para o tráfico interno é 

um grande avanço que protege principalmente menores de idade de uma realidade 

abrasiva, que são retirados de suas famílias e não são encontrados mais.  

O art. 231, antigo crime de “tráfico de mulheres”, ganhou nova redação e 
passou a ser chamado de “tráfico internacional de pessoas”, estabelecendo-
se um novo tipo penal no art. 231-A, consistente no “tráfico interno de 
pessoas”. A prostituição masculina já era uma realidade nítida na sociedade 
brasileira, sem falar nos conhecidos travestis que, por serem homens, não 
se adequavam ao objeto material da antiga conduta descrita no art. 231, 
que só punia o tráfico de mulheres para exercer a prostituição. Observe que 
referio dispositivo veio a sofrer nova alteração com a Lei n.° 12.015, para se 
adequar ao disposto na Convenção de Palermo. (GRECO; RASSI, 2010, p. 
134) 

 

Segundo Eluf (1999), é grande o número de pessoas que desaparecem no 

âmbito nacional e interno. Crianças e adolescentes que são retirados das famílias e 

estas nunca mais os localizam, pois a exploração sexual no Brasil tem um aliado 

imbatível que é a miséria.  

Nota-se que o relato da autora se deu anteriormente a mudança do Código 

para abranger o tráfico interno e mudar a tipificação do sujeito passivo. Portanto, as 

mudanças nada mais que bem-vindas e aclamadas pela doutrina, vista ser algo já 

criticado, são outras alterações que visam um avanço e deixam pra trás anos de 

retrocesso e machismo ao não admitir que homens pudessem ser sujeitos passivos 

deste delito somente estes viam a perder e não as mulheres. Ademais, beneficiavam 

os sujeitos ativos vista que se traficassem homens, não teriam tipificação adequada 

podendo até passar impunes.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa visou demonstrar as mudanças sofridas, especialmente, com 

a Lei n.° 11.106 de 28 de março de 2005 e Lei n.° 12.015 de 07 de agosto de 2009, 

onde houve revogações e alterações nos textos de lei que deixaram a legislação 

penal pátria menos discriminatória em relação aos gêneros. O enfoque foi como a 

sociedade patriarcal historicamente influencia as relações entre as pessoas e como 

influenciou a promulgação e vigência de artigos de lei e muito com cunho machista e 

retrógrados.  

Demonstrando, no segundo capítulo especificamente, que o patriarcalismo 

não é algo que sempre esteve presente, e que em muitas sociedades se exaltavam 

as mulheres e as tratavam com mais respeito do que foi feito ao longo dos anos 

pelas sociedades patriarcais. As religiões, principalmente a católica na realidade 

pátria, influenciaram de um jeito nada positivo as relações entre as pessoas e o 

tratamento das mulheres como pessoas e não só como seres reprodutores e 

assexuadas. Com o passar do tempo até mesmo a igreja foi perdendo o cunho 

totalmente discriminatório que existia antigamente e atualmente reconhece erros do 

passado como a Inquisição entre outros.  

A sexualidade e sua repressão também foram enfoques dados no começo 

deste trabalho, ligando a sociedade e seu ideal basicamente patriarcal à como esta 

lidaria com a repressão e as formas de punição. Até onde a moral da sociedade 

reprime a sexualidade e de que maneira isso é refletido nas leis que visam coibir 

determinados atos? A resposta foi dada no terceiro capítulo.  

As peculiaridades mostradas no trabalho refletem a moral da sociedade 

quando da elaboração do Código Penal de 1940, demonstrando que a repressão 

sexual naquela época era algo bem mais voltado para os “bons costumes” e um 

sentimento moralista existente, principalmente entre os homens. A tipificação de 

crimes que foram feitos para proteger uma moral e não a liberdade sexual da vítima 

são o maior demonstrativo do que realmente importava para a sociedade naquela 

época. Crimes como o rapto consensual, sedução existiam para proteger a moral do 

pátrio poder, vista que existia o consentimento da “vítima” em um e no outro devia 
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ser comprovado à inexperiência da mulher e caso esta não fosse podia se presumir 

que ela não merecia a proteção do Estado.  

A presença das expressões “mulher virgem” e “mulher honesta” mostram 

que critérios para definir a passividade do sujeito previsto no crime eram totalmente 

discriminatórias, pois caso, por exemplo, se a mulher fosse prostituta e vítima de um 

rapto com violência, a mesma não teria a proteção do Estado, pois sua 

“honestidade” estaria em abalo por conta de ser uma mulher sexualmente ativa. 

Outra previsão sem sentido prático nenhum para a vítima era o casamento como 

extinção da punibilidade, onde até o casamento com terceiro que não fosse o 

agente do delito extinguia a punibilidade de um crime sexual caso a vítima não 

desse procedibilidade. O casamento com o agente extinguia até os casos cometidos 

com violência, ou seja, o estuprador teria extinta a punibilidade de seu ato, pois 

salvou a vítima de ficar manchada pela sociedade e não conseguir o tão almejado 

casamento. Há de se ter claro que a mulher ao concordar com isso também tem seu 

grau de culpa, porém é eximível vista que foi criada numa sociedade onde não se 

casar era algo complemente mal quisto e que ser desvirginada era sem dúvida algo 

pior que doença.  

As reformas de 2005 e 2009, abordadas no quarto capítulo, tiraram da 

legislação penal nacional tais conceitos de moral e em muitos casos machistas, 

admitir somente mulheres como passíveis de ser traficadas para exploração sexual 

era um caso em que somente os homens saiam perdendo e ao abrir o sujeito 

passivo para qualquer pessoa independente do gênero trouxe uma segurança maior 

para os homens também. As revogações dos crimes de sedução e as formas 

diversas do rapto acabaram com as diferenciações de cunho discriminatório 

utilizadas no Código.  

A unificação dos delitos de estupro com atentando violento ao pudor, e os de 

posse sexual mediante fraude e atentado ao pudor mediante fraude, colocaram fim 

em tipificações onde somente mulheres poderiam ser os sujeitos passivos e 

amplificou o rol, vista que retiraram expressões que remetiam a “honestidade” e a 

“virgindade” das mulheres. Ademais, com a inclusão de cônjuges e companheiros no 

rol dos casos de aumento de pena, demonstra que finalmente o “débito conjugal” 
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onde o marido podia em outras palavras estuprar a esposa sem ser considerado 

estuprador foi extirpado da legislação de vez.  

Conclui-se que as alterações feitas por tais leis demonstraram que as 

pessoas estão gradativamente passando a mudar a realidade patriarcal que por 

muitos anos vigorou. Apesar disso, ainda se percebe resquícios de tais ideais no 

âmbito nacional, mas as melhorias trazidas em 2005 e 2009 foram sem dúvida, 

fundamentais. Não era de se imaginar que após a Constituição Federal de 1988 que 

claramente traz a igualdade entre todas as pessoas sem distinção, no caso aqui, de 

gênero, continuassem por muito mais tempo existindo referências à honestidade e 

virgindade das mulheres em uma legislação, porém apesar de relativamente 

demoradas às mudanças vieram e trazem com certeza um sentimento de segurança 

em todos, indistintamente. Finalmente.  
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