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DO CRIME DE ESTUPRO OCORRER POR MEIO DA INTERNET 

 
 
 
 
 

 
RESUMO 

 

 
O presente artigo tem como objeto de estudo o estupro virtual, que é entendido 

como aquele que ocorre por meio da internet e se caracteriza pela ausência de 

contato físico entre autor e vítima. A problemática discutida é a possibilidade 

jurídica da existência desse crime, partindo da análise do tipo penal. O objetivo do 

trabalho é compreender o conceito de estupro virtual, e de que forma ele pode 

ocorrer. A justificativa para a escolha do tema em questão reside na importância 

de aprimorar os conhecimentos sobre o assunto, por meio de pesquisa e 

exposição de ideias. Para tanto, esta pesquisa possui cunho bibliográfico, bem 

como uma abordagem qualitativa. Trata-se de uma pesquisa explicativa, cujo 

método de análise utilizado foi o dedutivo, que é um processo de análise de 

informação que nos leva a uma conclusão. 

 

 
Palavras-chave: Estupro. Virtual. Internet. Análise 

 

 
ABSTRACT 

 

 
This article has as its object of study the virtual rape, which is understood as the 

one that occurs through the internet characterized by the lack of physical contact 

between author and victim. The issue that is intended to discuss is the legal 

possibility of the existence of this crime, leaving gives analysis of the criminal type. 

The purpose of the paper is to understand virtual rape, and how it can occur. The 

justification for choosing the theme in question is the importance of improving the 

knowledge on the subject, which is in vogue through research and presentation of 

ideas. Therefore, entering the methodological procedures, as regards the 

approach, it is a research with qualitative approach. The search type is 

bibliographic. The method used will be deductive, which is an information analysis 

process that leads us to a conclusion. That way you use deduction to find the end 

result. The research is explanatory. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O crime de estupro encontra-se presente no Código Penal Brasileiro, mais 

especificamente em seu artigo 213. Ainda, a Lei 8.072/90 (art. 1.º, V) preceitua 

que o estupro é considerado um delito hediondo. O tipo penal busca a proteção 

do bem jurídico denominado liberdade sexual, que consiste na faculdade de 

disposição do próprio corpo. 

A questão a ser levantada é a possibilidade da ocorrência do estupro, por 

meio virtual. Desta forma, propõe-se um estudo mais detalhado a respeito da 

tipificação penal do estupro e suas principais elementares. 

A modernidade consubstanciada na evolução social, exige da lei 

constantes ajustes de suas regras a fim de proteger com eficiência as relações 

sociais. 

Inicialmente, na primeira sessão do presente artigo, foi realizado um 

estudo a respeito das principais alterações provocadas pela lei 12015/09, que 

conferiu nova redação ao art. 213, unificando o crime de estupro com o de 

atentado violento ao pudor, além de outras mudanças. 

Em seguida, realizou-se um estudo detalhado a respeito do crime de 

estupro e a objetividade do tipo penal, bem como os meios de execução, que 

são a violência e a grave ameaça. Posteriormente, propôs-se um estudo 

esclarecedor a respeito dos atos libidinosos, com vistas a compreender melhor 

o tipo penal. 

Em seguida, discorreu-se a respeito da ausência de contato físico no 

crime de estupro, com o objetivo de compreender e esclarecer o conceito estupro 

virtual. Assim, inicialmente fez-se necessário estabelecer uma compreensão a 

respeito dos crimes cibernéticos, e, em seguida, a compreensão, com 

fundamento doutrinário, a respeito da possibilidade jurídica do estupro virtual. 

De forma a complementar a ideia da existência do crime de estupro virtual, 

fez-se importante um breve estudo a respeito da palavra da vítima, e a sua 
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possível utilização como prova no processo penal, em casos de crime de estupro, 

podendo ser aplicado também no estupro virtual. 

Por fim, foi realizada uma análise a respeito de um caso concreto, 

conhecido como o primeiro caso de condenação por estupro virtual no Brasil, e 

a análise de um julgado que demonstra a desnecessidade do contato físico para 

a caracterização do crime. 

Assim, o trabalho seguiu a método dedutivo, e a metodologia de pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se de doutrinas e artigos para o embasamento do 

conteúdo. 

2. ALTERAÇÕES DO CRIME DE ESTUPRO ORIUNDAS DA LEI Nº12.015/09 

 

 
Inicialmente, cabe tratar a respeito da mudança provocada pela Lei 

12.015/09 no que se refere às disposições sobre o crime de estupro, e essa 

mudança, se deve, principalmente, à evolução da sociedade, e à necessidade 

existente de o direito acompanhar essa evolução. 

A evolução da sociedade, portanto, passou a exigir, conforme os ditames 

da Constituição Federal de 1988, a formulação de uma nova concepção do 

objeto jurídico do crime de estupro. 

A preocupação era de que não houvesse a valoração exacerbada de 

padrões ético-sociais, como os bons costumes. Assim, o objetivo era promover 

a valoração da dignidade do indivíduo que fosse colocado em risco.1
 

Portanto, a tutela da dignidade sexual decorre diretamente do princípio da 

dignidade humana, que é considerado fundamento da República Federativa do 

Brasil, e se irradia sobre todo o sistema jurídico e possui inúmeros significados 

e incidências. 

Esse princípio parte do valor da vida humana que, como pedra angular do 

ordenamento jurídico, deve nortear a atuação do intérprete e aplicador do Direito, 

 
 
 
 

1 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial. 16. Ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
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qualquer que seja o ramo da ciência em que se deva possibilitar a concretização 

desse ideal no processo judicial.2 

Assim, Nucci afirma que a sociedade evoluiu e houve uma autêntica 

mudança em relação aos costumes, de modo que o Código Penal necessitava 

de uma reforma que atendesse às novas demandas dessa sociedade em 

processo de modernização: 

 

 
Há muito tempo, defendíamos que não mais se concretizam no seio 
social tais sentimentos ou princípios denominados éticos no tocante à 
sexualidade. A sociedade evoluiu e houve uma autêntica liberação dos 
apregoados costumes, de modo que o Código Penal estava a merecer 
uma autêntica reforma nesse contexto. O que o legislador deve policiar, 
à luz da Constituição Federal de 1988, é a dignidade da pessoa 
humana, e não os hábitos sexuais que porventura os membros da 
sociedade resolvam adotar, livremente, sem qualquer constrangimento 
e sem ofender direito alheio, ainda que, para alguns, possam ser 
imorais ou inadequados. [...]O Código Penal estava a merecer, nesse 
contexto, reforma urgente, compreendendo-se a realidade do mundo 
moderno, sem que isso represente atentado à moralidade ou à ética, 
mesmo porque tais conceitos são mutáveis e acompanham a evolução 
social. Na atualidade, há nítida liberação saudável da sexualidade e 
não poderia o legislador ficar alheio ao mundo real. Portanto, merece 
aplauso o advento da Lei 12.105/2009, inserindo mudanças estruturais 
no Título VI da Parte Especial do Código Penal.3 

 

 
Na redação original conferida pelo Código Penal, estabelecida pelo 

Decreto-lei 2.848/1940, havia dois tipos de crimes sexuais cometidos com 

emprego de violência ou grave ameaça, definidos entre os “crimes contra os 

costumes”, quais sejam: estupro e atentado violento ao pudor.4
 

No crime de estupro (art. 213), a conduta típica consistia em “constranger 

mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”. Por sua vez, 

no crime de atentado violento ao pudor (art. 214) o tipo penal apresentava a 

seguinte redação: “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a 

praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal”.5 

 
2 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial. 16. Ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
3 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 
89. 
4  MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 88. 
5  MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 87. 
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Em ambos os delitos, o núcleo do conceito relaciona-se com o ato de 

“constranger”, mediante emprego de violência ou grave ameaça. No estupro, no 

entanto, o objetivo era a conjunção carnal, ao passo que no atentado violento ao 

pudor o objetivo desejado pelo agente era qualquer outro ato libidinoso. Nos dois 

crimes, a pena era de reclusão, de seis a dez anos, conforme as determinações 

das reformas promovidas pela Lei 8.072/1990 – Lei dos Crimes Hediondos.6 

Contudo, com a nova redação do art. 213, dada pela Lei n° 12.015, de 7 

de agosto de 2009, houve a unificação do crime de estupro com o crime de 

atentado violento ao pudor. 

Apesar da revogação formal do art. 214, inexistiu descontinuidade 

normativo-típica, ou seja, não ocorreu abolitio criminis, de modo que a conduta 

descrita como proibida no revogado art. 214 permanece íntegra no ordenamento 

jurídico, mas agora no art. 213, com nova denominação. 

A respeito dessa modificação, cabe destacar a seguinte crítica: 

 
 
 

Muito embora louvável a iniciativa da fusão dos arts. 213 e 214, do CP, 
tem-se que teria sido melhor se fosse escolhido um novo nomen iuris 
(v.g., agressão ou violação sexual), como observado em outras 
legislações, como a espanhola e a portuguesa, na medida em que se 
abrange não apenas a cópula vaginal, mas também o coito anal e a 
felação. Inegável é a carga simbólica que a expressão estupro 
continuará a produzir, ainda que sob novas elementares, visto que 
historicamente associada à conjunção vagínica. 7 

 
 

Com essas significativas alterações, houve também a inserção de todo 

um capítulo destinado a cuidar de vulneráveis, aqueles cujos direitos eram antes 

protegidos pela presunção de violência. 

Além disso, operou-se a incorporação da conduta do atentado violento ao 

pudor ao crime de estupro e, ao passo que a prática de atentado violento ao 

 
 
 
 
 

 
6 MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018. 
7 GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito penal volume único. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 820. 
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pudor mediante fraude foi incorporado ao crime de violação sexual mediante 

fraude.8 

Cabe destacar, ainda, que antes da alteração dada pela Lei n° 12.015/09, 

somente a mulher poderia figurar como vítima da conjunção carnal, de sorte que 

o sujeito ativo deveria ser um homem. Com a nova redação, o sujeito ativo pode 

ser qualquer pessoa (crime comum). 9
 

Igualmente, a partir dessa alteração, o sujeito passivo pode ser qualquer 

pessoa, já que o tipo se refere a "alguém". O delito pode ser praticado por um 

único agente (autor) ou em concorrência com outros agentes (coautoria e 

participação). Admite-se, ainda, a autoria mediata.10
 

Além do mais, a Lei 12.015/2009 revogou expressamente o art. 224 do 

Código Penal, anteriormente responsável pela presunção de violência nos 

crimes contra os costumes. Assim, a partir da lei 12.015/20019, o código de 

processo penal passou a designar esse tipo de crime como crimes sexuais 

efetuados contra vulnerável, destacando-se o estupro contra vulnerável, 

tipificado no art. 217-A do Código Penal.11
 

Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

 
 
 

Inicialmente, enfatizou-se que a Lei 12.015/2009, dentre outras 
alterações, criou o delito de estupro de vulnerável, que se caracteriza 
pela prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos ou com 
pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenha o 
necessário discernimento ou não possa oferecer resistência. Frisou-se 
que o novel diploma também revogara o art. 224 do CP, que cuidava 
das hipóteses de violência presumida, as quais passaram a constituir 
elementos do estupro de vulnerável, com pena mais severa, 
abandonando-se, desse modo, o sistema da presunção, sendo inserido 
tipo penal específico para tais situações. 12

 

 
 
 
 
 

8 GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito penal volume único. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 820. 
9 SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito penal parte especial. 6. Ed. Bahia: 
Editora JusPodivm, 2017. 
10 SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito penal parte especial. 6. Ed. Bahia: 
Editora JusPodivm, 2017. 
11 MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018. 
12 BRASIL, STF. HC 99.993/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.ª Turma, j. 24.11.2009, noticiado 
no Informativo 569. 
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Destarte, não houve abolitio criminis das figuras penais que tinham a 

violência presumida como meio de execução. 

3. O CRIME DE ESTUPRO À LUZ DO ART. 213, DO CÓDIGO PENAL 

BRASILEIRO, OBJETIVIDADE JURÍDICA DO TIPO PENAL 

 
Para a compreensão da problemática estabelecida no presente estudo, é 

importante adentrar nos principais aspectos a respeito do crime de estupro. O 

crime de estupro encontra-se presente no Código Penal Brasileiro, mais 

especificamente em seu artigo 213. O tipo penal do estupro é o seguinte: 

 

 
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. § 1º 
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. § 2º Se da conduta resulta morte: 
Pena — reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.13

 

 

 
Ainda, a Lei 8.072/90 (art. 1.º, V) preceitua que o estupro é considerado 

um delito hediondo e, por consequência, prevê todas as privações impostas pela 

referida lei, entre as quais: o cumprimento da pena inicialmente em regime 

fechado (há decisão do STF proclamando a inconstitucionalidade da 

obrigatoriedade do início em regime fechado; (vide HC 111.840/ES); a 

impossibilidade de obtenção de liberdade provisória, com fiança; o considerável 

aumento de prazo para a obtenção do livramento condicional, bem como para a 

progressão de regime; a impossibilidade de concessão de indulto, graça ou 

anistia, entre outros.14
 

O estupro é crime pluriofensivo. O art. 213 do Código Penal tutela dois 

bens jurídicos: a dignidade sexual e, mais especificamente, a liberdade sexual, 

bem como a integridade corporal e a liberdade individual, pois o delito tem como 

meio de execução a violência à pessoa ou a grave ameaça.15
 

 
13 BRASIL, Código Penal. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto- 
lei/del2848compilado.htm>. Acesso em 13 jun. 2019. 
14 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, 
p. 89. 
15 MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 89. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm
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O tipo penal busca a proteção do bem jurídico da liberdade sexual, que 

consiste no direito de disposição do próprio corpo (a pessoa possui liberdade de 

escolha dos parceiros sexuais). Em uma dimensão mais ampla, tutela-se a 

própria dignidade do ser humano. 

Cabe destacar o seguinte entendimento a espeito do crime de estupro: 

 
 
 

A propósito, cumpre registrar que a expressão estupro provém de 
stuprum que, no direito romano, significava qualquer ato impudico, 
indevido, compreendendo, inclusive, o adultério. Possuiu várias 
significações, tendo, na atualidade, a noção de ato sexual violento. 
Cuida-se de delito classificado como hediondo e que atinge bens 
jurídicos diversos, tais como a dignidade e liberdade sexual, 
integridade física e psíquica, a honra, a saúde individual e, nos casos 
mais graves, a própria vida da vítima. Em última instância, objetiva-se 
proteger a dignidade da pessoa humana – homem ou mulher –, 
respeitando se o direito a manter relações sexuais se, quando e com 
quem desejar. 16

 

 

 
O verbo nuclear do delito em questão é constranger, o que significa 

compelir, obrigar, impor contra a vontade da vítima, a conjunção carnal ou outro 

ato libidinoso de igual gravidade. 

É possível afirmar que cuida-se de estrutura normativa semelhante ao art. 

146 (constrangimento ilegal), com a ressalva de que, no art. 213, do CP, a 

finalidade tem natureza sexual.17
 

Além do constrangimento, os elementares do crime do art. 213, do CP, 

abrangem a conjunção carnal ou a prática de outro ato libidinoso. Para fins 

penais, conjunção carnal é a introdução do pênis na vagina. A introdução pode 

ser completa ou incompleta, de maneira que o crime não inclui outros atos 

libidinosos autônomos ou relações sexuais em que não haja penetração, como 

a cópula vestibular (na entrada da vagina).18
 

 
 
 
 
 

16 GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito penal volume único. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 820. 
17 GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito penal volume único. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 820. 
18 GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito penal volume único. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 821. 
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4. MEIOS DE EXECUÇÃO 

 
 

Para que configure crime de estupro deve haver dissenso do ofendido em 

relação ao ato sexual, ou seja, é necessário que não haja adesão da vítima à prática 

do ato sexual. 

Essa resistência deve ser sincera e positiva. Um não querer sem maior 

rebeldia (negativas tímidas) não denota discordância. Em face do dissenso, o 

agente executa a prática do ato sexual mediante violência ou grave ameaça. 

 
4.1. Da violência 

 

 
Violência (vis absoluta ou vis corporalis) é o emprego de força física sobre 

a vítima, que resulta em lesões corporais ou vias de fato. Pode ser direta ou 

imediata, quando dirigida contra o ofendido, ou indireta ou mediata, se voltada 

contra pessoa ou coisa ligada à vítima por laços de parentesco ou afeto, nesse 

sentido: 

 
O termo violência empregado no texto legal significa a força física, 
material, a vis corporalis, com a finalidade de vencer a resistência da 
vítima. Essa violência pode ser produzida pela própria energia corporal 
do agente que, no entanto, poderá preferir utilizar outros meios, como 
fogo, água, energia elétrica (choque), gases etc. A violência poderá ser 
imediata, quando empregada diretamente contra o próprio ofendido, e 
mediata, quando utilizada contra terceiro ou coisa a que a vítima esteja 
diretamente vinculada. Não é necessário que a força empregada seja 
irresistível: basta que seja idônea para coagir a vítima a permitir que o 
sujeito ativo realize seu intento.19

 

 

As lesões leves (CP, art. 129, caput) e as vias de fato (Decreto-lei 

3.688/1941 – Lei das Contravenções Penais, art. 21) eventualmente causadas 

na vítima são absorvidas pelo estupro, pois a violência funciona como meio de 

execução do crime contra a liberdade sexual. 20
 

 
 
 
 
 
 
 

19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol 4. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 104. 
20 MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 90. 
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Por seu turno, as lesões graves ou gravíssimas autorizam o 

reconhecimento da forma qualificada do estupro, definida no art. 213, § 1.º, 1.ª 

parte, do Código Penal. 21
 

 

 
4.2. Da grave ameaça 

 
 

Grave ameaça diz respeito à forma típica da “violência moral”; é a vis 

compulsiva, que exerce uma força intimidativa, inibitória, anulando ou minando a 

vontade e o querer da ofendida, cujo objetivo é inviabilizar qualquer resistência 

que a vítima venha a ter. 

A grave ameaça deve consistir em intimidação, na ameaça de um mal 

grave e sério, capaz de impor medo à vítima. “O desvalor da ação, nestes casos, 

é “juridicamente” superior, tanto que a violência é presumida”. 22
 

Assim, Bitencourt compreende que, para que se configure como crime de 

estupro não é necessário que o mal prometido seja injusto, sendo suficiente que 

injusta seja a pretensão ou a forma de obtê-la: 

 
Ao contrário do que ocorre com o crime de ameaça, no crime de estupro 
não é necessário que o mal prometido seja injusto, sendo suficiente que 
injusta seja a pretensão ou a forma de obtê-la. A injustiça do mal não se 
encerra em si mesma, mas deverá relacionar-se ao fim pretendido e à 
forma de consegui-lo. O mal pode ser justo, mas o fundamento que 
leva o agente a prometê-lo ou o método utilizado podem não sê-lo. É 
irrelevante, enfim, que a ameaça para obter os “favores sexuais” seja 
justa ou legal.23

 

 

Na visão de Nucci, é importante avaliar a ameaça efetuada contra um 

indivíduo, de maneira objetiva e subjetiva, sob a ótica da suficiência: 

 
A ameaça deve ser analisada objetiva e subjetivamente, sob o aspecto 
da suficiência. “Há certos tipos de ameaça que, por si sós, nos dão a 
certeza de provocarem, no espírito da vítima, séria perturbação. Nessa 
ordem, as ameaças de morte, expressas de forma real ou simbólica, 
como enviar uma coroa de flores, fazer uma cruz à porta etc. Nesses 
casos, presente o requisito da seriedade, nenhuma dúvida haverá 
sobre o poder inibidor de tal promessa. Nos outros casos vários 

 
21 MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 90. 
22 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol 4. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 106 
23 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol 4. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 106. 
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cuidados são exigidos. Muita vez o exame puramente objetivo da 
ameaça não será suficiente. Faz-se imprescindível uma valoração, 
senão perfeita, ao menos aproximada da impressão causada à 
paciente.24

 

 
 

5. ATOS LIBIDINOSOS 

 

 
O ato libidinoso é um elemento normativo do tipo que exige juízo valorativo 

para a compreensão de seu significado. Para Hungria, citado por Salim e 

Azevedo, o ato libidinoso "é todo aquele que se apresenta como desafogo 

(completo ou incompleto) à concupiscência". Libidinoso é o ato que atenta contra 

o sentimento médio de moralidade sexual.25
 

No entendimento do ilustre Bitencourt: 

 
 
 

Libidinoso é ato lascivo, voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, 
libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem que envolve 
também a conjunção carnal. Embora a cópula vagínica também seja 
ato libidinoso, não é, juridicamente, concebida como ato libidinoso 
diverso, sendo abrangida pela primeira figura antes examinada. Aliás, 
as duas figuras — conjunção carnal e ato libidinoso diverso — são 
espécies do gênero atos de libidinagem.26

 

 

 
O ato deve ser libidinoso em relação ao padrão do homem médio. Adota- 

se, com isso, um critério objetivo, ou seja, mesmo que o agente se sinta realizado 

ao passar a mão no braço da vítima para satisfazer a sua lascívia, não será 

considerado ato libidinoso, uma vez que passar as mãos no braço de outrem não 

ofende a moral sexual média. Atenção: para configurar o delito, dispensa-se que 

a vítima entenda que o ato é libidinoso, bastando que ela se recuse a praticá- 

lo.27
 

 
 
 

 
24 NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de Direito Penal. 3. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019 p. 
89. 
25 SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito penal parte especial. 6. Ed. Bahia: 
Editora JusPodivm, 2017, p. 462. 
26 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Vol 4. 6. Ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 102. 
27 SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito penal parte especial. 6. Ed. Bahia: 
Editora JusPodivm, 2017, p. 462. 
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Luiz Regis Prado, citado por Greco, elenca alguns atos que podem ser 

considerados libidinosos, tais como: 

 

 
“Fellatio ou irrumatio in ore, o cunnilingus, o pennilingus, o annilingus 

(espécies de sexo oral ou bucal); o coito anal, o coito inter femora; a 
masturbação; os toques ou apalpadelas com significação sexual no 
corpo ou diretamente na região pudica (genitália, seios ou membros 
inferiores etc.) da vítima; a contemplação lasciva; os contatos 
voluptuosos, uso de objetos ou instrumentos corporais (dedo, mão), 
mecânicos ou artificiais, por via vaginal, anal ou bucal, entre outros.28

 

 

 
A respeito do ato libidinoso ser de menor importância, Gueiros e Japiassu 

destacam: 

 

 
Por outro giro, caso se trate de ato libidinoso de menor gravidade, isto 
é, de pouca relevância, poderá haver a atipicidade do estupro, 
caracterizando-se a contravenção penal da importunação ofensiva ao 
pudor (art. 61, da LCP). É o que ocorre, por exemplo, com a esfregada 
intencional do órgão genital masculino em uma mulher dentro de um 
transporte público lotado. Nesse sentido, Guilherme Nucci considera 
que atos de pouca importância, ainda que ofensivos ao pudor, não 
devem ser classificados como estupro (ou tentativa de estupro), 
comportando tipificação no cenário da contravenção. 29

 

 

 
Antigamente, era difícil na prática verificar se o crime ocorrido seria o 

atentado violento ao pudor consumado ou a tentativa de estupro. Desse modo, 

caso não fosse comprovada a intenção de estuprar, o agente respondia pelo 

revogado delito do art. 214 do CP.30
 

6. DA AUSÊNCIA DO CONTATO FÍSICO 

 
 

6.1. Crimes cibernéticos 
 
 
 
 
 
 
 

28 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 14 ed. v. 3. Niterói: Impetus, 2017, 
p. 76. 
29 GUEIROS, Artur; JAPIASSU, Carlos Eduardo. Direito penal volume único. São Paulo: Atlas, 
2018, p. 822. 
30 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial. 16. Ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2018. 
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Realizar uma delimitação conceitual a respeito dessa espécie de crime é 

algo deveras complicado, e isso se deve às diversas características que 

acompanham a tecnologia na atualidade, de maneira que há diversos crimes que 

envolvem o ciberespaço. 

Além do mais, cabe salientar que essa temática refere-se à uma questão 

que se encontra em desenvolvimento, ou seja, os entendimentos a respeito do 

conceito de cibercriminalidade não são pacificado. A respeito da nomenclatura e 

definição desse tipo de crime, é importante compreender a conceituação traçada 

pela autora Patrícia Santos Silva: 

 

 
[...]que não há uma nomenclatura sedimentada pelos doutrinadores 
acerca do conceito de crime cibernético. De uma forma ou de outra o 
que muda é só o nome atribuído a esses crimes, posto que devem ser 
observados o uso de dispositivos informáticos, a rede de transmissão 
de dados para delinquir, o bem jurídico lesado, e ainda deve a conduta 
ser típica, antijurídica e culpável.31

 

 
 
 

A maioria dos crimes cometidos na rede ocorrem também no mundo real, 

como, por exemplo, os crimes sexuais, que são objeto de estudo do presente 

artigo. Ou seja, a internet surge apenas como um facilitador para o cometimento 

de determinados crimes, principalmente pelo anonimato que ela proporciona ao 

sujeito ativo. 

O ato de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 

divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 

telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo 

explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente acarreta no crime 

definido no art. 241-A da Lei 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente. 

As condutas praticadas por meio da informática não devem ser 

relacionadas ao “computador”, pelo fato de que é possível encontrar diversos 

delitos cometidos com o uso das telecomunicações, da telemática. Apesar disso, 

 
 

 
31 SILVA, Patrícia Santos. Direito e crime cibernético: análise da competência em razão do 
lugar no julgamento de ações penais. Brasília: Vestnik, 2015, p. 39. 
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porque a telecomunicação depende da informática, não se julga equivocado o 

uso de expressão “delitos informáticos” em vez de “delitos telemáticos”.32
 

 

 
6.2. Estupro virtual 

 

 
Embora o estupro virtual seja novidade no ordenamento jurídico brasileiro, 

nos Estados Unidos o crime já chama atenção há mais tempo e é denominado 

como sextortion ou sextorsão, conforme definição do Dicionário Cambridge33. 

O tipo penal não exige o contato físico entre a vítima e o agente, ou entre 

a vítima e um terceiro, mas é necessário que o corpo da vítima seja envolvido no 

ato libidinoso, como ocorre na hipótese de ela ser obrigada a praticar o ato 

libidinoso em si mesma.34
 

 

 
A propósito: "A maior parte da doutrina penalista pátria orienta no 
sentido de que a contemplação lasciva configura o ato libidinoso 
constitutivo dos tipos dos arts. 213 e 217-A do Código Penal - CP, 
sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja contato 
físico entre ofensor e ofendido.35

 

 

 
Assim, essa desnecessidade do contato físico abre espaço para o estupro 

de virtual, conforme assevera Masson: 

 

 
Abre-se espaço, dessa forma, ao estupro virtual, praticado à distância, 
mediante a utilização de algum meio eletrônico de comunicação 
(Skype, Whatsapp, Facetime etc.). Pensemos na situação em que o 
sujeito, apontando uma arma de fogo para a cabeça do filho de uma 
mulher, exige que esta, em outra cidade, se automasturbe à frente da 
câmera do celular. Estão presentes as elementares típicas do art. 213, 
caput, do Código Penal: houve constrangimento da mulher, mediante 

 

32 CRESPO, Marcelo Xavier de Freitas. Crimes Digitais: do que estamos falando?. Disponível 
em: <http://canalcienciascriminais.com.br/ artigo/crimes-digitais-do-que-estamos-falando/>. 
Acesso em: 09 mai. 2019. 

33 “The practice of forcing someone to do something, particularly to perform sexual acts, by 
threatening to publish naked pictures of them or sexual information about them”. Disponível em: 
<http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/sextortion>. 
34 SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito penal parte especial. 6. Ed. Bahia: 
Editora JusPodivm, 2017, p. 462. 
35 SALIM, Alexandre; AZEVEDO, Marcelo André de. Direito penal parte especial. 6. Ed. Bahia: 
Editora JusPodivm, 2017, p. 462. p. 465. 

http://canalcienciascriminais.com.br/
http://dictionary.cambridge.org/pt/dicionario/ingles/sextortion
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grave ameaça, a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, 
razão pela qual ao agente deverá ser imputado o crime de estupro. 36

 

 
 

Por sua vez, Greco também compreende desnecessária a existência de 

contato físico entre o autor do crime e a vítima, para que se qualifique o ato como 

estupro: 

 

 
Entendemos não ser necessário o contato físico entre o agente e a 
vítima para efeitos de reconhecimento do delito de estupro, quando a 
conduta do agente for dirigida no sentido de fazer com que a própria 
vítima pratique o ato libidinoso, a exemplo do que ocorre quando o 
agente, mediante grave ameaça, a obriga a se masturbar.37

 

 

 
Por outro lado, existem doutrinadores que são contra a existência do 

chamado estupro virtual. Israel Domingos Joria é um desses doutrinadores, o 

autor entende que para que haja o crime de estupro, deve haver o contato entre 

autor e vítima. No mais, percebe-se que se trata da doutrina minoritária. 

 
 

7. PALAVRA DA VÍTIMA 

 

 
O artigo 155, caput, do Código de Processo Penal prevê a forma como o 

juiz deverá formar a sua convicção, assegurando ao juiz a liberdade na 

apreciação da prova produzida. 

 
Art. 155 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova 
produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua 
decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na 
investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e 
antecipadas (BRASIL, 1941)38

 

 
 
 
 
 

 
36 MASSON, Cleber. Direito penal. Vol. 3. 8. Ed. São Paulo: Forense, 2018, p. 92. 
37 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. 14 ed. v. 3. Niterói: Impetus, 2017, 
p. 76. 
38 BRASIL. Código de Processo Penal, Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em 06 
jun. 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm
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Nesse sentido, Mirabete assinala que o parecer do juiz deve restringir-se 

e depender das provas constantes nos autos, excluindo-se as provas que ali não 

se encontrem, ao afirmar que o que não consta nos autos não pode servir de 

base para julgamento: 

 
O Juiz está adstrito às provas carreadas aos autos, não podendo 
fundamentar qualquer decisão em elementos estranhos a eles: o que 
não está nos autos não está no mundo (quod non est in actis non est in 
mundo). Seus domínios são exclusivamente os das provas no 
processo, porém, na eleição ou avaliação delas, ele é livre, guiando-se 
pela crítica sã e racional: a lógica, o raciocínio, a experiência etc. o 
conduzirão nesse exame a apreciação. (MIRABETE, 2011, p. 266) 

 

 
O crime de estupro, na maioria das vezes não deixa vestígios, nesses 

casos, a palavra da vítima deve ser considerada, desde que o crime tenha sido 

praticado sem a presença de testemunhas, e que seu depoimento esteja em 

consonância com as demais provas que eventualmente foram produzidas.39
 

A vítima geralmente é abordada por meio da utilização de violência e 

ameaça, o que dificulta a defesa da mesma, ressalta-se que na maior parte dos 

casos, as vítimas são mulheres, e os autores, homens, que utilizam de sua força 

para subjugar a vítima. 

Com relação à necessidade de as provas estarem relacionadas com as 

demais provas do processo, destaca-se que isso se deve ao fato de que a vítima 

e o acusado, como sujeitos da relação processual, sentem necessidade de 

darem suas versões sobre o fato ocorrido, logo, para que se tenha força, é 

necessária a relação com as demais provas já realizadas/colhidas. 

O que se deve destacar, é que em casos de crimes contra a liberdade 

sexual, a palavra da vítima, desde que dotada de coerência, clareza e firmeza, 

pode ser utilizada como fundamento para uma eventual condenação, tendo em 

vista que a sua importância é considerada ao ponto de mudar a direção do 

processo.40
 

 
 

 
39 CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal, volume 3, parte especial. 16. Ed. São Paulo: 
Saraiva Educação, 2019. 
40 GOULART, Valéria Diez Scarance Fernandes. Tortura e Prova no Processo Penal. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
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Nesse sentido, Muccio entende que a palavra da vítima é suficiente para 

uma condenação. O autor destaca que, em crimes como o estupro, à palavra da 

vítima deve ser dado o valor merecido, mesmo quando não existir outras provas. 

Assim sendo, o juiz poderá proferir sentença condenatória ao criminoso 

reconhecido pela vítima, pois, caso contrário, os culpados por esses crimes, 

jamais seriam punidos.41
 

No entanto, mesmo que possa servir de base para uma sentença 

condenatória, a palavra da vítima precisa ser analisada com cuidado, pelo fato 

de que a vítima, eivada de sentimentos como raiva, ódio, ou paixão pode realizar 

a narração dos fatos de forma errônea. Deve haver uma correta atenção à 

palavra da vítima, e o juiz deve analisá-la em conjunto com as demais provas 

dos autos, para então, aceitá-la. 

 

8. ANÁLISE CONCRETA DE CASOS 

 
 

Em uma decisão pioneira no Brasil, o juiz Luiz de Moura Correia, da 

Central de Inquéritos de Teresina, determinou a prisão de um acusado pelo crime 

de “estupro virtual”. Juntamente com a Delegacia de Repressão aos Crimes de 

Informática, o magistrado iniciou a investigação acerca da prática criminosa: 

 

 
Essa rápida e massiva capacidade de difusão tecnológica e a 
popularização da internet trazem consigo, inevitavelmente, uma nova 
seara para o cometimento de abusos e excessos. Tais condutas podem 
se caracterizar por ataques a bens jurídicos das mais diversas 
naturezas como honra, patrimônio, inviolabilidade de segredos, 
propriedade imaterial, entre outros. Em decorrência de uma conduta 
desta natureza, por intervenção do Dr Luiz de Moura Correia, da 
Central de Inquéritos de Teresina/PI, a Delegacia de Repressão aos 
Crimes de Informática-D.R.C.I. iniciou há cerca de alguns meses atrás 
uma investigação acerca da prática de um estupro virtual. No caso, o 
investigado, utilizando um perfil fake da rede social Facebook 
ameaçava exibir imagens íntimas da vítima, exigindo desta o envio de 
novas fotografias desnuda e até mesmo introduzindo objetos na vagina 
e/ou se masturbando. 42

 

 
 
 
 
 

41 MUCCIO, Hidejalma. Curso de Processo Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Método, 2011. 
42 BRASIL, Tribunal de Justiça do Piaui. Primeira prisão por estupro virtual no Brasil é 
decretada no Piauí. Disponível em: <http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/noticias/primeira-prisao-por- 
estupro-virtual-no-brasil-e-decretada-no-piaui/>. Acesso em 14 jun. 2019. 

http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/noticias/primeira-prisao-por-
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Como pode ser observado, a ação do agente foi considerada estupro 

virtual, pois o mesmo utilizou-se de um perfil em uma rede social para ameaçar 

a vítima, ele afirmava ter em sua posse fotos íntimas da vítima, e para que tais 

fotos não fossem divulgadas, a vítima deveria enviar mais fotos íntimas. 

 
 

A fim de identificar o acusado, o Dr Luiz de Moura Correia, da Central 
de Inquéritos de Teresina/PI determinou ao Facebook que fornecesse 
as informações acerca do usuário do computador utilizado para a 
prática do crime. A empresa prontamente atendeu a ordem emanada 
da Justiça e após identificado o acusado, foi determinada sua prisão. 
Ressalta-se que esse tipo de conduta é denominada pela doutrina 
moderna como “sextorsão”, a palavra é uma aglutinação da palavra 
“sexo” com a palavra “extorsão”. Esse neologismo, ainda quase 
desconhecido no Brasil, que pode ser caracterizada como uma forma 
de exploração sexual que se dá pelo constrangimento de uma pessoa 
à prática sexual ou pornográfica, em troca da preservação em sigilo de 
imagem ou vídeo da vítima em nudez total ou parcial, ou durante 
relações sexuais, previamente guardadas. [...] Embora no caso não 
ocorresse contato físico entre a vítima e o agente, esta foi constrangida 
a praticar o ato libidinoso em si mesma. Nessa situação, o juiz Luiz de 
Moura, em sintonia com a doutrina, entendeu que houve a prática do 
crime de “estupro virtual” perpretado em autoria mediata ou indireta, 
pois a ofendida, mediante coação moral irresistível, foi obrigada a 
realizar o ato executório como longa manus do agente. A decisão é 
inédita no país e vem para consolidar a ideia de que a internet não é 
terra de ninguém, visando acabar com as práticas daqueles que se 
escondem no anonimato da internet para o cometimento de crimes, 
além de servir de alerta para que novas vítimas, sofrendo abusos 
parecidos, compareçam às Delegacias de Polícia para denunciar. 43

 

 

 
O juiz considerou esse caso como crime de estupro pelo fato de que a 

vítima foi obrigada a praticar ato libidinoso em si mesma, mediante grave 

ameaça, o que constituiu coação moral irresistível. Como já ressaltado, o tipo 

penal de estupro busca a proteção do bem jurídico denominado liberdade sexual, 

o qual consiste na faculdade de disposição do próprio corpo, e no caso em 

questão, a vítima não teve essa liberdade. 

O verbo nuclear do delito é constranger, que significa compelir, obrigar, 

impor contra a vontade, a conjunção carnal ou outro ato libidinoso de igual 

gravidade. Mesmo não estando o autor em contato com a vítima, o mesmo a 

 
 
 

 
43 BRASIL, Tribunal de Justiça do Piaui. Primeira prisão por estupro virtual no Brasil é 
decretada no Piauí. Disponível em: <http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/noticias/primeira-prisao-por- 
estupro-virtual-no-brasil-e-decretada-no-piaui/>. Acesso em 14 jun. 2019. 

http://www.tjpi.jus.br/portaltjpi/noticias/primeira-prisao-por-
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constrangeu a realizar atos sexuais contra a sua real vontade, sob ameaça 

moral. 

Ainda a respeito dessa questão, é interessante trazer à baila uma decisão 

proferida pelo STF em 17/08/2017, no julgamento do Recurso Extraordinário com 

Agravo nº 1066864 RS, cuja relatoria é do Ministro Dias Toffoli: 

 

 
(...) a maior parte da doutrina penalista pátria orienta no sentido de que 
a contemplação lasciva configura o ato libidinoso constitutivo dos tipos 
dos arts. 213 e 217-A do Código Penal - CP, sendo irrelevante, para a 
consumação dos delitos, que haja contato físico entre ofensor e 
ofendido. (...) Com efeito, a dignidade sexual não se ofende somente 
com lesões de natureza física. A maior ou menor gravidade do ato 
libidinoso praticado, em decorrência a adição de lesões físicas ao 
transtorno psíquico que a conduta supostamente praticada enseja na 
vítima, constitui matéria afeta à dosimetria da pena, na hipótese de 
eventual procedência da ação penal.44

 

 

 
Conforme pode ser verificado, nesse caso, o entendimento foi de que a 

caracterização do crime de estupro prescinde da existência de contato físico 

entre o agente e a vítima. 

9. CONCLUSÃO 

 
 

Conforme fora estudado no desenvolvimento do presente artigo, o estupro 

é um crime cuja conduta típica é constranger alguém, mediante violência ou 

grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso. 

É possível notar que na tipificação do crime, não há menção à 

necessidade de contato físico entre vítima e autor. De acordo com essa ideia é 

que se iniciou uma discussão jurídica a respeito do crime de estupro virtual. 

Nos dias atuais, em virtude do advento da globalização e do fácil acesso 

à informação, a internet passou a ser um ambiente propício ao cometimento de 

 
 
 

 
44 BRASIL. Recurso Extraordinário com Agravo nº 1066864 RS. Site Jusbrasil: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/492489613/recurso-extraordinario-comagravo-are- 
1066864-rs-rio-grande-do-sul-0370400-3920128217000> Acesso: em 04 jun. 2019. 
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diversos tipos de crimes, de maneira que os crimes sexuais não se excluem 

dessa nova conjuntura. 

O estupro virtual pode ocorrer mediante o constrangimento, mediante 

grave ameaça (violência moral) à praticar atos libidinosos, mesmo que não haja 

o contato físico entre os envolvidos, ou seja, tudo ocorre pela internet. 

Há autores que entendem não ser possível a ocorrência do estupro virtual, 

devido à necessidade da ocorrência da conjunção carnal, como é o caso do autor 

Domingos Joria, mas a maioria da doutrina corrobora a possibilidade de 

validação do crime de estupro virtual, como é o caso de Greco e Masson, por 

exemplo. 

Ademais, já existem precedentes jurisprudenciais e casos já julgados, cujo 

resultado foi a condenação, de pessoas que praticaram o chamado estupro 

virtual, ou cometeram o crime de estupro sem contato físico com a vítima. 

Desta forma, conclui-se pela possibilidade jurídica da ocorrência do crime 

de estupro virtual, tendo em vista a crescente modernização e a necessidade de 

proteção à vítima no ambiente virtual, bem como pela reiteração da ausência de 

necessidade de contato físico entre vítima e autor, no tipo legal desse crime. 
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