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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A dignidade sexual está tutelada pelo título VI (Dos Crimes Contra a 

Dignidade Sexual) no Código Penal (CP). A Lei n° 12.015 de 07/08/2009 alterou o 

título, no sentido de proteger ainda mais a dignidade da pessoa humana. A 

preocupação do legislador ultrapassou os limites dos costumes da sociedade 

brasileira, e alterou os artigos referentes ao estupro entre outros. 

O que ocorria no CP anterior a referida Lei no capítulo I, era que a 

previsão de crime de estupro atingia somente a pessoa que o cometesse contra as 

mulheres, tanto que expressamente no artigo substituído 213, usava-se somente o 

termo “mulher”. O artigo 213 sofreu grandes alterações, e uma delas, talvez a 

principal, é que o termo “mulher” foi substituído por “alguém”. Desta maneira, o crime 

de estupro passou a abranger a todos, consequentemente proteger também o 

homem.  

As alterações inseridas pela Lei 12.015 são muitas, e uma delas foi do 

capítulo II do mesmo título, que anteriormente era denominado de: Da Sedução e da 

Corrupção de Menores, passando a ser nomeado: Dos Crimes Sexuais Contra 

vulnerável. Foi incluído o artigo 217-A que traz a previsão do estupro de vulnerável, 

não especificando o gênero, atingindo pessoas que o cometam contra a mulher e 

contra o homem, ambos menores de 14 anos, diferentemente do antigo artigo 217. 

O artigo 217 foi revogado pela Lei 11.106/2005, nele havia a previsão do crime de 

sedução, crime este que só podia ser praticado contra a mulher virgem, menor de 18 

anos e maior de 14.  

O indivíduo menor de 14 anos é considerado vulnerável, tanto o homem 

quanto a mulher. Assim, um adolescente do sexo masculino que tenha 13 anos não 

pode ser vítima de conjunção carnal. Trata-se do crime de estupro de vulnerável, 

tipificado no artigo 217-A do CP. Entretanto, as condições da situação deve ser 

avaliada caso a caso, tomando por partida os elementos envolvidos no caso 

concreto. 

 Mesmo estando expressamente no Código Penal que estupro de 

vulnerável é praticar sexo ou ato libidinoso com menor de 14 anos, algumas turmas 

dos Tribunais de Justiça (TJ) entendem que a idade não basta para a condenação 
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do agente. Dizem ainda que é preciso a análise do contexto dos fatos para verificar 

a vulnerabilidade do(a) menor. Vários julgados deixam de condenar, enquanto 

outros punem o agente. Outros tribunais superiores se posicionam no sentido de que 

o passado sexual da vítima não deve ser analisado, bastando apenas que a mesma, 

tenha objetivamente menos de 14 anos de idade. 

 Portanto, essas são as hipóteses levantadas para conduzir a presente 

proposta de iniciação à pesquisa científica, cuja base metodológica consiste no 

estudo da legislação jurisprudência e doutrina, mediante aplicação desses 

conhecimentos na exploração e análise crítica do desenvolvimento e crescimento da 

legislação rente a necessidade dos indivíduos, de modo a mostrar e comparar o 

entendimento e aplicação das normas pertinentes com as práticas atuais no que 

refere a problemática do estupro de vulnerável, focalizando na contribuição dos 

estudos para o crescimento e desenvolvimento de legislações.  
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2. PROBLEMATIZAÇÃO 

 

 

 Será desenvolvida a problemática da interpretação da legislação e, 

consequentemente, a decisão pelos tribunais superiores, bem como uma 

comparação e estudo com a doutrina sobre o crime de estupro de vulnerável. É 

necessário um maior avanço nos estudos sobre o estupro de vulnerável, no que 

envolve a idade da vítima, bem como sua capacidade de discernimento para a 

prática da vida sexual, uma vez que, a legislação é clara e objetiva fixando uma 

idade mínima, e que por vezes, vem sendo quebrada pelo judiciário.  

para que se possa, chegar ao entendimento do que realmente é o crime de estupro 

de vulnerável,  

A pergunta que este projeto de pesquisa apresenta, em síntese, é por 

base: O crime estupro de vulnerável pode deixar de ser crime, mesmo tendo vítima 

menos de 14 anos de idade? 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

Com as alterações no Código Penal, especificadamente no título VI  - Dos 

Crimes Contra a Dignidade Sexual, o Estado passou a tutelar ainda mais a liberdade 

sexual das crianças e adolescentes, bem como abranger  a proteção ao sexo 

masculino.  

 A inclusão do artigo 217-A no CP pela Lei 12.015 em 2009 transformou 

muito a ideia do estupro da criança e adolescente. Anteriormente, não havia uma 

idade fixada pela lei para caracterizar o estupro de vulnerável na pratica com menor 

de 14 anos de idade. As decisões, na maioria das vezes, se ocorriam ou não o 

estupro da criança e adolescente era baseado através do passado da vida sexual da 

vítima. 

 Outro marco é que antes a alteração do título pela mencionada Lei, 

somente a mulher poderia ser a vítima no estupro. O homem não era citado como 

vítima na codificação, não podendo, portanto, recorrer ao judiciário, caso fosse 

abusado sexualmente. A lei penal não exige mais, para efeitos de caracterização do 

estupro, que a conduta do agressor seja dirigida somente contra uma mulher. Agora, 

tanto a mulher como o homem podem ser vítimas no crime de estupro. 

 Percebe-se que o CP criminaliza quem comete ato libidinoso a crianças e 

adolescentes do sexo masculino. Porém em um país onde é tradição o varão iniciar 

sua vida sexual cedo com consentimento e orgulho dos pais, passou a surgir várias 

discussões em torno do assunto.  

 Outro ponto de discussão é que muitas vezes uma menina, que por 

costume da família, casa-se antes de ter 14 anos completos. Muitas vezes os pais, 

os familiares e também os noivos estão felizes com a situação, mas para o Direito 

Penal o que está ocorrendo nada mais é do que um crime de estupro de vulnerável, 

sendo a vítima uma criança que, talvez, ainda não tenha capacidade de discernir se 

quer ou não se casar e se já pode iniciar sua vida sexual. 

 A sociedade a todo o momento entra em contradição com a legislação 

brasileira, seja por seus velhos ou novos costumes, tradição, cultura, localização, etc. 

Os Egrégios Tribunais buscam solucionar tais conflitos de forma a não ferir o direito 

positivado, porém algumas vezes, surgem questões como as levantadas neste 
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projeto de pesquisa. É necessário o aprofundamento nos estudos sobre este 

assunto, com levantamentos das questões dos crimes da liberdade sexual, 

especificadamente no que toca a criança e o adolescente menor de 14 anos de 

idade, seja do sexo feminino ou masculino, para que assim tenham-se, futuramente, 

registros que poderão ser utilizados em estudos. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. Geral  

 

 Estudar o crime de estupro, artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, 

cometido contra crianças e adolescentes menores de 14 anos de idade, expondo os 

entendimentos e a interpretação dos julgados pelos tribunais se de criminalização ou 

não. 

 

4.2. Específicos 

 

 4.2.1.  Revelar as polêmicas conexas dos tribunais com a variação da 

matéria de abuso sexual da criança e do adolescente vulnerável.     

 4.2.2. Analisar a decorrência da tutela da dignidade sexual e o efeito da 

legislação pertinente com relação à liberdade sexual do menor de 14 anos. 

 4.2.3.  Discutir os diferentes reflexos da tipificação do artigo 217-A no 

Direito Penal Brasileiro e os progressos para a sociedade. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

É preciso estudar as alterações realizadas pela legislação nos crimes 

contra a dignidade sexual. Por muito tempo o crime de estupro poderia ser cometido 

somente contra pessoa do sexo feminino, e não tinha uma idade fixada para 

caracterizar a violência sexual contra o adolescente e a criança.  

Diz o Código Penal, no artigo 213: “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”. (BRASIL, CP). Esta é a redação dado 

para o crime de estupro. 

O estupro de vulnerável está tipificado no CP artigo 217-A:  

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos:       
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas 
no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, 
por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 
§ 2o  (VETADO)   
§ 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o  Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
 

Para o Código Penal o adolesceste que ainda não tem 14 anos de idade 

completos não tem capacidade para decidir se pode ou não ter uma vida sexual 

ativa. Portanto, mesmo que o indivíduo menor de 14 anos tenha consentido a 

relação sexual, trata-se de crime de estupro. 

O Estatuo da Criança e do Adolescente, no artigo 2º faz relação à criança 

somente aquele indivíduo menor de 12 anos de idade: “Art. 2º Considera-se criança, 

para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.” Assim, neste referido 

Estatuto, os adolescentes de maiores de 12 anos são tratados igualmente aos de 14. 

Outros artigos e demais leis serão utilizadas no andamento dos estudos, 

que, serão de enorme ajuda para ampliar a redação e consequentemente o 

entendimento do resultado final da pesquisa. 

Para continuidade deste projeto de pesquisa, precisa-se a participação 

dos textos de alguns doutrinadores do direito brasileiro, para incitá-lo. Faz-se aqui 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
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referências de alguns dos autores que colaborarão para a construção da pesquisa 

científica, sendo, Cézar Roberto Bitencourt, Damásio de Jesus, Fernando Capez, 

Guilherme de Souza Nucci, Julio Fabbrini Mirabete, Pedro Lenza, Rogério Greco, 

entre outros que surgirão no decorrer da pesquisa.  

O jurista Rogério Greco comenta a alteração do artigo 213 do CP: 

A nova redação do art. 213 do Código Penal considera ainda como 
estupro o constrangimento levado a efeito pelo agente no sentido de 
fazer com que a vítima, seja do sexo feminino ou mesmo do sexo 
masculino, pratique ou permita que com ela se pratique outro ato 
libidinoso. GRECO (2017, p. 1125). 

Aqui uma das mudanças trazidas pela Lei 12.015/2009, que não só mais 

a mulher pode ser vítima de estupro, mas qualquer pessoa, de qualquer sexo.  

Professor Fernando Capez também faz menção à alteração feita em 2009 

no artigo 213 do CP: “Passou-se a tipificar a ação de constranger qualquer pessoa 

(homem ou mulher) a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se 

pratique outro ato libidinoso”. (CAPEZ, 2012, p. 30). 

No que tange o estupro da criança e adolescente menor de 14 anos, os 

doutrinadores esclarecem. 

“Vulnerável é qualquer pessoa em situação de fragilidade ou perigo. 
A lei não se refere aqui à capacidade para consentir ou à maturidade 
sexual da vítima, mas ao fato de se encontrar em situação de maior 
fraqueza moral, social, cultural, fisiológica, biológica etc. Uma jovem 
menor, sexualmente experimentada e envolvida em prostituição, 
pode atingir à custa desse prematuro envolvimento um 
amadurecimento precoce. Não se pode afirmar que seja incapaz de 
compreender o que faz. No entanto, é considerada vulnerável, dada 
a sua condição de menor sujeita à exploração sexual. (CAPEZ, 2012, 
P. 99) 

Ao estabelecer o crime de estupro de vulnerável, o legislador pensou na 

fragilidade do indivíduo menor de 14 anos pertinente à exploração sexual visando 

proteger a sua debilidade e a maturação ainda não totalmente completa.  A 

penalização do agente é indiferente se a criança ou adolescente é de sexo 

masculino ou feminino. 

A conduta típica consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. De acordo com o § 1º, 
incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não pode oferecer resistência. (CAPEZ, 2012, p. 100). 
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Na classificação doutrinária de acordo com Guilherme Nucci, o elemento 

objetivo do tipo é “conseguir alcançar a conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com menor de 14 anos”. O elemento subjetivo do tipo específico é “a 

busca da satisfação da lascívia, implícito no tipo” ainda segundo Nucci. O elemento 

subjetivo do crime é o dolo, trata-se de crime material onde há a necessidade de 

produzir o resultado, crime comissivo, instantâneo, unissubjetivo, plurissubsistente. 

A tentativa é admissível, e o momento consumativo é com a conjunção carnal ou 

com a prática de qualquer ato libidinoso, independente de ejaculação ou efetiva do 

prazer sexual. 

Conforme entendimento Cezar Roberto Bitencourt, a proteção é da 

dignidade da vítima e sua incapacidade absoluta de decisão: 

Na realidade, na hipótese de crime sexual contra vulnerável, não se 
pode falar em liberdade sexual como bem jurídico protegido, pois se 
reconhece que não há plena disponibilidade do exercício dessa 
liberdade, que é exatamente o que caracteriza sua vulnerabilidade. 
Na verdade, a criminalização da conduta descrita no art. 217-A 
procura proteger a evolução e o desenvolvimento normal da 
personalidade do menor, para que, na sua fase adulta, possa decidir 
livremente, e sem traumas psicológicos, seu comportamento sexual. 
(BITENCOURT, 2013: p. 93) 

Victor Eduardo Riso Gonçalves diz “Assim, pouco importa que uma moça 

de 12 anos seja prostituta e já tenha se relacionado com outros homens. Aquele que 

for flagrado com ela mantendo relação sexual, ciente de sua idade, responderá pelo 

crime”. (GONÇALVES, 2011: p. 536). Entende-se aqui, que o fato da vítima já ter a 

vida sexual iniciada anteriormente, não faz diferença para a penalização do agente. 

Súmula 593 - O crime de estupro de vulnerável se configura com a 
conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, 
sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do 
ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento 
amoroso com o agente. (BRASIL, 2017) 

Confirma-se que o consentimento da vítima, sendo ela menor de 14 anos, 

não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, pois o legislador entende que o 

indivíduo menor de 14 anos não tem discernimento para permitir o ato sexual. 

Além das doutrinas, necessita-se de referencial da Lei e também de 

Jurisprudências dos Egrégios Tribunais do Brasil. 

Mesmo diante de lei específica e clara, juntamente com Súmula, alguns 

tribunais ainda excluem a condenação do agente no crime sexual contra a vítima 

http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0
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menor de 14 anos, na maioria das vezes por entender que a vítima tem total 

consciência para tomar decisão de praticar sexo. 

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. 
RELATIVIZAÇÃO. RELACIONAMENTO DURADOURO ENTRE RÉU E 
VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. Mostra-se possível a relativização da presunção 
de violência nos delitos sexuais, com a absolvição do acusado, diante das 
peculiaridades do caso concreto. Consentimento da vítima. Na hipótese 
dos autos, antes das relações sexuais, réu e vítima namoraram durante 
meses. Fato público reconhecido pelas testemunhas. APELAÇÃO 
PROVIDA, POR UNANIMIDADE. (Apelação Crime Nº 70044878270, 
Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos...  
(TJ-RS - ACR: 70044878270 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data 
de Julgamento: 24/05/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 
Diário da Justiça do dia 30/05/2012) 

Alguns Tribunais ainda questionam a questão da proteção a vítima do 

sexo masculino menor de 14 anos. A questão é estabelecido com relação a 

masculinidade do varão, relativamente com questões culturais e de tradição do 

brasileiro. Assim, tem-se o julgado do STJ-RS: 

Para a Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o 

entendimento é que a idade não basta para aplicação do crime de estupro, para o 

colegiado, é preciso analisar o contexto dos fatos para se verificar a vulnerabilidade 

da vítima. Assim, os Desembargadores negaram provimento ao apelo, e mantiveram 

a decisão de absolvição do acusado, reconhecendo a atipicidade do crime da 

rejeitada denuncia, argumentando que mesmo que pese a pouca idade da vítima 

com 13 anos de idade, houve a demonstração de plena consciência dos seus atos e 

que a conjunção carnal deu-se com consentimento e ainda com ciência dos 

familiares.  

Inviável o prosseguimento do feito pela prática do delito previsto no artigo 
217-A do Código Penal, devendo ser mantida a decisão que rejeitou a 
denúncia, diante da realidade social em que vivem denunciados e vítima, 

devendo ser relativizada a presunção de violência. DES.ª BERNADETE 
COUTINHO FRIEDRICH (PRESIDENTE E REVISORA) 

Ainda existe outra corrente doutrinária que questiona a idade do indivíduo 

de 12 a 14 anos ser vulnerável. É o posicionamento autor Nucci, para ele o indivíduo 

de 14 anos de idade já tem como tomar decisão com relação a vida sexual, e a Lei 

12.015/2009 poderia ter ido mais adiante e ter fixado a idade em 12 anos ao invés 

de 14, para reduzir os embates nos tribunais: 

Portanto, tendo ocorrido simples inovação de redação do tipo, não há força 
suficiente para alterar a realidade, nem tampouco os debates havidos, há 
anos, nas cortes brasileiras, ao menos em relação à presunção de violência 
ser absoluta ou relativa quanto ao menor de 14 anos. Partindo do seguinte 
ponto básico; o legislador, na área penal, continua retrógrado e incapaz de 
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acompanhar as mudanças de comportamento reais na sociedade brasileira, 
inclusive no campo da definição de criança ou adolescente. (NUCCI, 2012: 
p. 967) 

Luis Augusto Sanzo Brodt também é adepto a essa corrente e diz: 

Entretanto, entendemos que à constatação da vulnerabilidade não 
bastam a mera comprovação da idade cronológica ou diagnóstico de 
doença mental. Caso contrário, ficaríamos atrelados a uma 
interpretação puramente literal da lei. É preciso proceder a uma 
interpretação sistemática, em homenagem ao princípio constitucional 
penal da culpabilidade (art. 5.º, LVII, da CF). A exigência da 
responsabilidade penal subjetiva, requisito imprescindível à 
observância do princípio da culpabilidade entendido lato sensu, 
afasta, na hipótese, o emprego manifesto da presunção jure et de 
jure. Assim, ainda que se pratique conjunção carnal ou qualquer 
outro ato libidinoso de gravidade equivalente com pessoa menor de 
14 anos ou doente mental, é possível que não reste caracterizado o 
crime do art. 217-A. 

Portanto, as obras e documentos usados têm o intuito de elucidar o 

assunto deste projeto de pesquisa, sendo que os autores, as leis e os julgados serão 

de imensa importância, que ajudarão na exploração do assunto para o trabalho. 
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6. METODOLOGIA 

 

O tipo de pesquisa a ser utilizado no presente estudo de será o 

bibliográfico, através da legislação brasileira em vigor, sendo principalmente o 

Código Penal (Lei nº 2.848 de 07/12/1940) com suas diversas alterações, 

principalmente a Lei nº 12.015, além de diversos materiais como livros e artigos 

jurídicos e a jurisprudência correspondente ao tema. Será feita coleta de dados em 

livros, artigos publicados em revistas especializadas, acórdãos de tribunais 

superiores e textos publicados na Internet com a devida fonte de autoria. 

 

Observados os limites da estabelecidos para a abordagem temática, a 

pesquisa será desenvolvida, dentre outros meios que se demonstrarem necessários, 

da seguinte forma: 

a) levantamento bibliográfico; 

b) estudo crítico de correntes teóricas e pronunciamentos judiciais; 

c) obtenção e análise da legislação; 

d) identificação de aspectos controvertidos; e 

e) identificação dos efeitos jurídicos e sociais. 
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7. CRONOGRAMA DE PESQUISA (previsão) 

 

Mês/Ano Descrição das Atividades 

08/2018 Levantamento bibliográfico. 

Início da pesquisa.  

09/2018 Estudo preliminar de aspectos cuja compreensão seja necessária ao 

entendimento da temática e da abordagem escolhida. 

Participação no encontro presencial do Grupo de Pesquisa Direitos 
Fundamentais e Políticas Públicas (GPDFPP). 

10/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

11/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

12/2018 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

01/2019 Elaboração do relatório parcial. 

02/2019 Entrega do relatório parcial. 

Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

03/2019 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

04/2019 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

05/2019 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

06/2019 Análise de legislação, doutrina ou jurisprudência. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

07/2019 Elaboração do relatório final. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

08/2019 Entrega do relatório final. 

Participação no encontro presencial do GPDFPP. 

Publicação de artigo científico. 
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8. ORÇAMENTO (estimativa) 

 

DESPESAS VALORES (R$) 

Resma de papel 250,00 

Cartuchos de tinta de impressora 300,00 

Fotocópias 200,00 

Aquisição de livros 1.100,00 

Impressão de banner para apresentação 200,00 

Gastos com transporte 600,00 

Internet e outros meios de comunicação 500,00 

Aquisição de mídias para armazenamento de dados 80,00 

Total ............................................................................ 3.230,00 
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9. RESULTADOS ESPERADOS 

 

 

O presente projeto de iniciação científica, espera contribuir para o assunto 

despertando interesse na discussão relevante, que é a idade fixada para o indivíduo 

vulnerável no crime de estupro. 

O Código Penal traz a tipificação: 

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos:       
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas 
no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, 
por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. 
§ 2o  (VETADO)   
§ 3o  Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o  Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 

 

Entretanto o desenvolvimento e o aumento da maturidade do ser humano 

atualmente remetem a pensamentos de mudança, gerando novas relações, 

implicando em alternatividades diferenciadas de tempo atrás. As pessoas estão 

iniciando as responsabilidades com idade menor, e tendo acesso a tomadas de 

decisões bem mais cedo do que anteriormente. Isso devido ao mundo globalizado e 

repleto de informações frequentemente. 

Diante disso, surge o questionamento de qual a idade que uma criança ou 

adolescente pode tomar decisão para consentir uma relação sexual, podendo ser 

possível a penalização de um agente e livrar outro mesmo que estejam em 

situações semelhantes. Espera-se a solução e conclusão da abordagem elaborada 

em cima das questões mencionadas anteriormente. 

 

 
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
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