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AULA 5 A 8 – Parte 2 
 

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL 
1 
 

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente 
 

Embasamento Legal 

 
Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção 

carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer a lascívia própria ou de outrem: 

Pena — reclusão, de dois a quatro anos. 

 
1. Objetividade jurídica 

A dignidade sexual da pessoa menor de 14 anos. Pretende-se, outrossim, preservar a 

formação sexual natural dos menores, na medida em que o fato de presenciar o ato faz com 

que tomem conhecimento precoce de certas condutas sexuais ou até mesmo que passem a ter 

curiosidade no sentido de se envolverem pessoalmente em atos libidinosos. 

 
2. Tipo objetivo 

Fazer com que pessoa menor de 14 anos assista a ato sexual envolvendo o próprio 

agente ou outras pessoas. O ato sexual pode ser a penetração do pênis na vagina (conjunção 

carnal) ou qualquer outro ato de conotação sexual (presenciar o agente se masturbar, a manter 

sexo oral ou anal com terceiro etc.). 

Premissa do crime é a intenção de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro pelo fato 

de o ato sexual estar sendo presenciado por pessoa menor de 14 anos. Outra premissa é de 

que o menor não se envolva sexualmente no ato, pois, se o fizer, o crime será o de estupro de 

vulnerável. 

 
3. Sujeito ativo 

Qualquer pessoa, homem ou mulher. Cuida-se de crime comum. Se o ato sexual for 

praticado por duas pessoas na presença do menor, a fim de satisfazer a lascívia de ambos, os 

dois respondem pelo crime. 

 
4. Sujeito passivo 

Crianças ou adolescentes, do sexo masculino ou feminino, menores de 14 anos. 

 
5. Consumação 

No instante em que é realizado o ato sexual na presença do menor. 

 
6. Tentativa 



É possível. Ex.: menor é convencido a presenciar o ato sexual, mas, quando o agente 

começa a tirar a roupa, o menor sai correndo e não presencia concretamente qualquer ato 

libidinoso. 

 
7. Ação penal 

É pública incondicionada. 

 
8. Segredo de justiça 

Nos termos do art. 234-B do Código Penal, os processos que apuram essa modalidade 

de infração penal correm em segredo de justiça. 

 

 

 

............................................................................................................... 

 

 

 

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual 

do vulnerável 
 

Embasamento Legal 

 
Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 

menor de 18 anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: 

Pena — reclusão, de quatro a dez anos. 

 

 
1. Objetividade jurídica 

A dignidade e a moralidade sexual do vulnerável. A lei visa ainda evitar danos à sua 

saúde e outros riscos ligados ao exercício da prostituição. 

 
2. Tipo objetivo 

O crime consiste em convencer alguém, com palavras ou promessas de boa vida, a se 

prostituir ou se submeter a outras formas de exploração sexual, colaborar para que alguém 

exerça a prostituição ou, de algum modo, impedir ou dificultar que a vítima abandone as 

referidas atividades. Em suma, constitui crime introduzir alguém no mundo da prostituição, 

apoiá-lo materialmente enquanto a exerce ou de, qualquer modo, impedir ou dificultar o 

abandono das atividades por parte de quem deseja fazê-lo. 

Na figura em análise, a vítima deve ser pessoa com idade entre 14 e 18 anos, ou com 

deficiência mental que lhe retire a capacidade de entender o caráter do ato. Se a vítima for 

pessoa maior de idade e sã, o induzimento à prostituição configura o crime do art. 228 do 

Código Penal, que tem pena menor.  

Prostituição é o comércio do próprio corpo, em caráter habitual, visando à satisfação 

sexual de qualquer pessoa que se disponha a pagar para tanto. A prostituição a que se refere a 

lei pode ser a masculina ou a feminina.  

Pune-se também nesse tipo penal quem submete o menor ou o enfermo mental a 

qualquer outra forma de exploração sexual. Esta, tal qual a prostituição, deve ter caráter 

habitual. Ex.: induzir uma menor a ser dançarina de striptease, a dedicar-se a fazer sexo por 



telefone ou via internet por meio de webcams (sem que haja efetivo contato físico com o 

cliente) etc. 

Por sua vez, nos termos dos arts. 240 e 241 da Lei n. 8.069/90, com a redação que lhes 

foi dada pela Lei n. 11.829/2008, constitui crime específico produzir, reproduzir, dirigir, 

fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica 

envolvendo criança ou adolescente, bem como oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, 

distribuir ou divulgar, por qualquer meio, referidas imagens.  

São também punidos aqueles que agenciarem ou recrutarem o menor para participar 

dessas cenas e aqueles que adquirirem, armazenarem ou possuírem tais fotografias, imagens 

ou registros. A pessoa que não tenha se envolvido em um caso concreto, mas que, 

genericamente, tenha convencido um menor a se tornar modelo habitual de fotos 

pornográficas, poderá incorrer no crime do art. 218-B porque o induziu a submeter-se à 

exploração sexual. 

O art. 218-B, por tratar do mesmo tema, revogou tacitamente o crime do art. 244-A da 

Lei n. 8.069/90. 

 
3. Sujeito ativo 

Pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher. 

 
4. Sujeito passivo 

Homem ou mulher menor de idade (entre 14 e 18 anos) ou que, em razão de 

enfermidade mental, não tenha discernimento necessário para compreender a prostituição ou 

a exploração sexual. 

 
5. Consumação 

Quando a vítima assume uma vida de prostituição, colocando-se à disposição para o 

comércio carnal, ou quando passa a ser explorada sexualmente. Na modalidade de 

impedimento, consuma-se no momento em que a vítima não abandona as atividades. 

Nesta última figura, o crime é permanente. Na modalidade dificultar, consuma-se 

quando o agente cria o óbice. 

 
6. Tentativa 

É possível. 

 
7. Intenção de lucro 

 

§ 1º — Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa. 
 
 

A intenção de lucro a que o texto se refere como condição para a incidência 

cumulativa de multa é por parte do agente e não da vítima. O crime de favorecimento à 

prostituição, evidentemente, pode ser cometido sem intenção de lucro por parte  do agente, 

que, por exemplo, aconselha uma moça a entrar na prostituição para que ela possa se 

sustentar. Caso ele o faça, todavia, a fim de obter alguma vantagem financeira, incorrerá 

também na pena de multa. Se o agente visar reiteradamente participação nos lucros de quem 

exerce a prostituição, incorrerá em crime de rufianismo (art. 229), que tem a pena agravada 

quando a vítima for menor de 18 anos e maior de 14. 

 

 

 



8. Figuras equiparadas 

 

§ 2º — Incorre nas mesmas penas: 

I — quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

e maior de 14 anos na situação descrita no caput deste artigo; 

II — o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 

práticas referidas no caput deste artigo. 
 
 

 

Na hipótese do inc. I, pune-se quem faz o programa com a prostituta menor de idade. 

Note-se que, em nossa legislação, normalmente não se pune quem mantém relação sexual 

com a prostituta, desde que ela seja maior de idade. Inovou, portanto, a Lei n. 12.015/2009 ao 

tipificar como crime o relacionamento sexual com pessoa com idade entre 14 e 18 anos, que 

esteja se prostituindo ou sendo vítima de exploração sexual. Premissa para que o agente seja 

punido é que ele não tenha sido enganado, pois, se mentiram a ele a respeito da idade da 

prostituta ou se as circunstâncias o levaram a acreditar que ela era maior de idade, não haverá 

crime em razão do erro de tipo. Lembre-se de que, se a vítima tiver menos de 14 anos, a 

prática de ato sexual constitui crime de estupro de vulnerável. 

Na hipótese do inc. II, o legislador criou uma espécie de figura qualificada do crime 

de casa de prostituição (art. 229). Assim, o dono, gerente ou responsável por local onde haja 

prostituição ou exploração sexual de pessoa com idade entre 14 ou 18 anos, ou com 

enfermidade mental, incorrerá no crime em análise, para o qual a pena é maior em relação 

àqueles que mantém lupanar apenas com prostitutas maiores de idade. Pressupõe, contudo, 

que o agente tenha conhecimento de que há prostitutas menores de idade trabalhando no 

local. Haverá crime também por parte do dono de motel ou outra espécie de estabelecimento 

que permita que prostituta em referida faixa etária faça programa com clientes em suas 

dependências.  

 

 

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

cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.  

 

O § 3º do art. 218-B estabelece ainda que constitui efeito obrigatório da condenação a 

cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Interessante notar 

que, se no local houver apenas prostitutas maiores de idade, o agente incorrerá no crime do 

art. 229, mas a condenação não trará como consequência o fechamento do estabelecimento, 

que deverá ser determinado administrativamente. A tipificação no Código Penal do crime em 

análise revogou delito semelhante previsto no art. 244-A, § 1º, da Lei n. 8.069/90. 

 
9. Ação penal 

É pública incondicionada. 
 
10. Segredo de justiça 

Nos termos do art. 234-B do Código Penal, os processos que apuram essa modalidade 

de infração penal correm em segredo de justiça. 

 
 

 
 
 
 



Dispositivos revogados 

 

Diversas leis alteraram o tratamento dos crimes de natureza sexual, revogando 

infrações penais que, no passado, tiveram grande relevância, mas que, em face da alteração 

dos costumes, haviam perdido o seu sentido. 

A Lei n. 11.106/2005 revogou os crimes de sedução e rapto consensual. 

A sedução (art. 217) consistia em ter conjunção carnal com mulher virgem, maior de 

14 e menor de 18 anos, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável confiança. 

O rapto consensual (art. 220) consistia em uma espécie de fuga da mulher menor de 

idade da casa dos pais, para fim libidinoso. 

O crime de corrupção de menores (antigo art. 218) foi revogado pela Lei n. 

12.015/2009. Consistia em corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 e menor 

de 18 anos, com ela praticando ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-

lo. 

O delito de rapto violento (art. 219) sofreu alterações e passou a compor uma das 

figuras qualificadas do crime de sequestro (art. 148, § 1º, V), desde o advento da Lei n. 

11.106/2005. Não houve abolitio criminis porque o fato continuou a ser previsto como crime, 

contudo, em outro Título do Código Penal e sob nova denominação. 

O Capítulo III do Título dos crimes contra os costumes (atuais crimes contra a 

dignidade sexual) tratava dos crimes de rapto e encontra-se totalmente revogado. 

O Capítulo IV, que trata das Disposições Gerais, teve dois dispositivos revogados pela 

Lei n. 12.015/2009: 

a) o art. 223, que tratava das qualificadoras dos crimes de estupro e atentado violento 

ao pudor, e que foram deslocadas para o art. 213, §§ 1º e 2º; 

b) o art. 224, que tratava das hipóteses de presunção de violência. 

 

No Capítulo das Disposições Gerais ainda vigoram os arts. 225, que regulamenta a 

ação penal, e 226, que prevê algumas causas de aumento de pena. Tais dispositivos, todavia, 

já foram abordados durante o estudo do crime de estupro. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS: A LEI NOVA MODIFICA O REGIME 

ANTERIOR, BENEFICIANDO O SUJEITO. (...) 

A lei nova inclui condições de procedibilidade não exigidas anteriormente. É possível 

que a lei posterior transforme um crime de ação pública em crime de ação privada; que 

converta um crime de ação penal pública incondicionada em crime de ação penal pública 

condicionada à requisição ministerial ou representação. Nestes casos, são necessárias 

distinções: 

a) se a ação penal ainda não se iniciou, quando da entrada em vigor da lei nova, não 

pode ser intentada sem as referidas condições; 

b) se a ação penal já foi intentada pelo órgão do Ministério Público através da 

denúncia e a lei nova exigir a queixa, só pode prosseguir se o ofendido, ou seu representante 

legal, assumir a posição acusatória; 

c) se a ação penal já foi iniciada pelo órgão do Ministério Público, através da denúncia 

e a lei nova exigir representação, o processo só pode prosseguir em face da anuência do 

ofendido, que deverá ser notificado a fim de manifestar-se, sob pena, de ocorrer decadência. 

(DAMÁSIO, 2009. p. 88) 
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