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-teleológico, é muito próxima da adequação social e pode servir de 
base para esta, pois uma conduta pode refletir um risco socialmente 
adequado.

Renato de Mello Jorge Silveira, professor titular da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, propõe a utilização da adequação 
social com concepção pré-típica, emprestando-lhe autonomia, nos 
seguintes termos:

“Ao se falar aqui em concepção pré-típica, está-se a mencionar 
uma visualização da conduta que, em vista da avaliação funcionalista, 
focando o bem jurídico, permite concluir pelo não firmamento do 
primeiro contorno de imputação, entendido este como ratio essendi 
da antijuridicidade. Além disso, poder-se-ia falar que a adequação 
social, ao avaliar o caráter de uma conduta vinculada a um tipo penal, 
em se considerando sua tolerabilidade no meio comum, acaba por se 
antepor à demarcação típica. Dentro dos limites desse meio comum, 
unicamente caberia, segundo uma consideração funcionalista, uma 
leitura quanto ao risco permitido/proibido, em lente de exclusão da 
tipicidade. Entretanto, isso se dá dentro de uma realidade típica. Já 
na adequação social, a consideração a se ter em conta, em esfera 
de legitimação do tipo, acaba por não autorizar a ultrapassagem da 
fronteira da tipicidade pelos próprios vínculos histórico-culturais 
daquela ação. Daí se mencionar o caráter de pré-tipicidade. Enfim, 
vale atentar para o fato de que não se trata de uma exclusão de 
tipicidade (verificada na imputação objetiva), mas sim de um não 
aperfeiçoamento desta”.(6)

Qualquer que seja a linha de pensamento funcionalista adotada 
é certo que há dificuldades para se destacar a utilidade autônoma do 
princípio da adequação social diante da similitude com a ideia de risco 
permitido.
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O crime de estupro no anteprojeto de  
Código Penal
Igor Pereira

O Projeto de Lei do Senado 236 de 2012 estabelece nove tipos 
penais que tutelam a dignidade sexual, incluindo o lenocínio e 
os crimes contra os vulneráveis. No Título IV há dois capítulos:  
I) crimes contra a liberdade sexual; II) crimes sexuais contra vulnerável.

O primeiro tipo penal versa sobre o estupro (art. 180). A principal 
diferença em relação ao Código Penal vigente é a substituição dos 
elementos conjunção carnal e outros atos libidinosos por ato sexual 
vaginal, anal ou oral. 

É de bom tom que a palavra “sexo” apareça mais vezes de modo 
mais explícito. Afinal, boa parte da vida se move pela desrazão dessa 
experiência. Os termos atos libidinosos e conjunção carnal escondiam 
a sexualidade do ato e, em derradeiro, suavizava a própria violência. 

Tornava o estupro asséptico, o que ele evidentemente não é. Por 
exemplo, a introdução do pênis do homem na vagina da mulher é 
sexo vaginal. Afinal, conjunção carnal só é prazer e dor, dor no prazer, 
violência pelo prazer, por pura convenção jurídica. Dogmatismo dos 
brabos. Conjunção carnal pode ser qualquer coisa sem a violência da 
pretensão de significado. É possível que se traduza em um abraço, um 
aperto de mão ou um beijo. Enfim, é uma associação das carnes, dos 
corpos, daquilo que nos faz levantar e seguir em frente, mesmo quando 
estamos desencantados.

Os integrantes da Comissão agiram bem em dar o nome explícito da 
coisa, o que nos leva à conclusão que até o Direito está se tornando menos 
démodé. O estupro é sexo não consentido, que comumente acarreta 
em consequências físicas e psicológicas negativas para o ser humano.  
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É a imposição da força física ou psicológica para ter prazer ou humilhar.
Privilegia-se o princípio da taxatividade ao substituir os termos 

conjunção carnal e outros atos libidinosos por ato sexual vaginal, 
anal ou oral, uma vez que assim o tipo contém elementos claros, que 
definem precisamente o que se está proibindo.

No Anteprojeto de Código Penal, portanto, somente haverá estupro 
quando houver sexo oral, vaginal ou anal. Por um lado essa limitação 
é positiva, pois o estupro no Direito estará em consonância com 
o que é imaginado na esfera do profano. Por outro lado, a ausência 
da generalidade dos atos libidinosos pode fazer com que atos de 
humilhação extrema resultem em penas menores, por serem próprios 
do molestamento sexual, que está previsto no art. 182, do Anteprojeto 
de Código Penal, como nos casos das parafilias sexuais. 

Molestar sexualmente é constranger alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, ou se aproveitando de situação que dificulte a defesa da 
vítima, à prática de ato libidinoso diverso do estupro vaginal, anal ou oral.

Verbi gratia, se a pessoa obrigar outrem à prática de fisting, emetofilia, 
coprofagia ou necrofilia praticará molestamento sexual, que tem a pena em 
abstrato de dois a seis anos, enquanto a do estupro é de seis a dez.

Parece-me desproporcional a diferenciação da pena nesses casos. 
Tanto o estupro quanto a obrigação da feitura de determinadas parafilias 
atingem substancialmente a dignidade do ser humano. Sabemos que o 
direito é pudico e a sua curiosidade é castrada. O excesso de pudor leva 
ao desconhecimento das perversões, que foram retiradas do Estupro 
pela Comissão e postas no Molestamento Sexual sem razão aparente. 
Possivelmente porque Chapeuzinho Vermelho não conhecia o Lobo Mau.

Outro problema do tipo penal do molestamento sexual é a incerteza. 
A ausência de taxatividade no Anteprojeto apenas foi deslocada do crime 
de estupro para o crime de molestamento sexual. Ato libidinoso é termo 
muito amplo, que pode inclusive nos levar à ideia do “molestamento 
sexual sem contato físico”. Por exemplo, no caso de alguém constranger 
outrem a praticar um striptease. Seria razoável que se trocasse o termo 
“outros atos libidinosos” por “outros atos que atinjam a dignidade 
sexual”. Desse modo, limita-se a abrangência da proibição penal à órbita 
dos direitos fundamentais, excluindo-se atos de mera perturbação moral, 
como o de colocar a mão em partes íntimas do corpo de outrem.

Essa sugestão parece ainda mais importante, se o novo  
Código Penal ou lei posterior revogar a Lei de Contravenções Penais, 
uma vez que lá estão as contravenções de importunar alguém, em lugar 
público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, cuja pena 
abstratamente cominada é de multa, e de molestar alguém ou perturbar-
lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável, que comina 
a pena em abstrato de prisão simples. Essas são as contravenções 
penais referentes à prática da “mão-boba” ou do “beijo forçado”. 
Caso as referidas proibições penais fossem extintas, essas práticas 
consubstanciariam, a princípio, o molestamento sexual, cuja pena é 
de dois a seis anos ou de um a dois anos, na ausência dos elementos 
violência ou grave ameaça. Em suma, a “mão-boba” sairia muito 
“cara”, ferindo o princípio da proporcionalidade.

O parágrafo único do art. 180, do Anteprojeto de Código Penal, diz 
o seguinte: “Se o agente pratica o crime mediante mais de uma das 

condutas descritas no caput, a pena será aumentada de um terço a dois 
terços, sem prejuízo da aplicação de outras causas de aumento previstas 
neste Título”.

Trata-se de inovação que pacifica a divergência acerca da natureza 
mista cumulativa ou alternativa do tipo penal do estupro. É evidente que 
a afetação à dignidade sexual é mais profunda, quando há a duplicidade 
ou a triplicidade dos atos e, sendo o bem jurídico complexo, há mais 
de uma afetação ao valor constitucional protegido. Parece-me que uma 
mulher que foi obrigada a realizar sexo vaginal e depois anal ou oral foi 
duplamente afetada em sua dignidade sexual, configurando dois estupros, 
ou seja, o tipo é misto cumulativo. A dignidade não é fungível. Se de fato 
dois núcleos foram praticados, haverá dois crimes. Infelizmente não é 
assim que a doutrina e a jurisprudência majoritária têm se posicionado.  
A Comissão foi prudente em, apesar de afirmar a natureza mista 
alternativa do estupro, prever uma causa de aumento de pena no caso da 
prática de mais de uma das condutas previstas no caput.

Em regra, nesse crime as vítimas são mulheres. A carga histórica do 
medo do estupro é carregada pela mulher. Raramente se encontrará um 
homem que não sai de casa sozinho à noite, por ter medo de ser estuprado 
ou sofrer qualquer outra violência sexual. Esse medo é principalmente 
da mulher, que, infelizmente, ainda hoje é confundida como objeto que 
pode ser possuído, gerido e direcionado. A violência sexual é um modo 
de violar os mistérios dela; a liberdade do seu corpo. É uma pretensão 
sexualmente degenerada de dominar a sua sensualidade. Coisa de quem 
odeia as mulheres. 

Assim, a título de lege ferenda, proponho uma nova causa de 
aumento de pena no caso de estupro, tendo em conta que a mulher é 
grupo de risco. A sua vitimização também é uma questão de gênero e 
representa um símbolo de dominação do masculino pelo feminino, 
que deve ser efetivamente combatido e simbolicamente marcado.  
As consequências sociais de um estupro transcendem a questão da pessoa 
no caso da mulher, afetando todo um espectro de luta de gênero, isto é, 
o conjunto feminino como um todo é violado em cada estupro cometido. 
As consequências sociais do delito são maiores, consubstanciando 
elevado desvalor do resultado. Como minoria política, a mulher deve 
ser especialmente protegida, a ensejar uma causa de aumento de pena no 
crime de estupro, quando ela for a vítima.
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