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A REPERCUSSÃO NA AÇÃO PENAL INCONDICIONADA NOS CRIMES 

CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

 

 

 

Amanda Karen Henrique, Gustavo Noronha de Ávila 

 
 

RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa busca não somente se exaurir ou se findar na discussão jurídica 

positivista, mas objetiva-se demonstrar as consequências nas hipóteses de aplicação da nova 

redação do artigo 225 do Código Penal, seria um progresso ou retrocesso a mudança na 

titularidade da ação penal. O método utilizado foi o hipotético-dedutível, atribui-se a pesquisa 

bibliográfica e comparativa. O resultado é a realização de análise minuciosa, confrontando o 

novo regramento com as disposições anteriores à reforma, tendo como consequência o strepitus 

iudicii, que seria o escândalo do processo relacionado aos fatos íntimos da vítima, devido a 

mudança da titularidade da ação penal. 

 

PALAVRAS CHAVES: Direitos da Personalidade. Direitos Fundamentais. Stripitus iudicii. 

 

 

 
THE REPERCUSSION OF UNCONDITIONAL CRIMINAL ACTION AGAINST 

SEXUAL DIGNITY 

 

ABSTRACT: 

 
The aim of this research is not only to exhaust or end the positivist legal discussion, but to 

demonstrate the consequences in the hypotheses of applying the new wording of article 225 of 

the Penal Code, would be a progress or backward change in the ownership of criminal action. 

. The method used was the hypothetical-deductible, is attributed to bibliographic and 

comparative research. The result is a thorough analysis, confronting the new rule with the 

provisions prior to the reform, resulting in strepitus iudicii, which would be the scandal of the 

process related to the intimate facts of the victim, due to the change of ownership of the criminal 

action. 

 

KEY WORDS: Fundamental Rights; Personality rights; Stripitus iudicii. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
No mundo jurídico é essencial o estudo sobre determinadas mudanças em nosso 

Código Penal Brasileiro, e a análise de progresso ou retrocesso da polêmica mudança ocorrida 

em Dezembro de 2018, a lei 13.718-18 deu nova redação ao artigo 225 do Código Penal. No 

quesito da titularidade da ação penal, destaca-se que todos os crimes sexuais do Capítulo I e II 

do Código Penal agora são de ação penal pública incondicionada. 

 

“Novas mudanças” no processo penal não diminuem a quantidade de vítimas no 

sistema criminoso. Retirar o direito de escolha da vítima em escolher dar início à ação penal, 

revitimizar a vítima durante todo o processo penal, sujeitá-la a um sofrimento psíquico, não 

diminuirá o número de estupros perante a sociedade. 

 

Durante o presente artigo irei expor a opinião, estudos e teses de grandes 

mestres/doutores do Direito Penal Brasileiro. Para tanto, procede-se à metodologia hipotético-

dedutível, atribui-se a pesquisa bibliográfica e comparativa. É muito importante, realizar uma 

análise dos novos tipos penais, de modo a esclarecer suas consequências e hipóteses de 

aplicação. 

 

 

 
2. DIREITOS DA PERSONALIDADE E A MUDANÇA NA TITULARIDADE DA 

AÇÃO PENAL NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL 

 

A tutela jurídica dos direitos da personalidade é de natureza constitucional, civil e penal. 

A República Federativa do Brasil tem como fundamento; com fulcro artigo 1º inciso III da 

Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa humana. 

 

A dignidade da pessoa humana engloba diversos direitos, como os direitos 

fundamentais, individuais. Os Direitos da personalidade são inatos a todo indivíduo, e fazem 

necessários para o desenvolvimento da dignidade da pessoa, nos aspectos físicos, psíquicos e 

morais. 
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Na concepção de Cleide Fermentão1, os direitos da personalidade são reconhecidos 

como direitos subjetivos - em razão de tal direito respeitar a incidência da vontade do sujeito 

sobre a tutela do seu interesse; protegidos pelo Estado, surgindo um encontro jurídico entre o 

direito privado, a liberdade pública e o direito constitucional. É inegável a importância dos 

direitos da personalidade para garantir o respeito à vida, à liberdade, à honra, à dignidade, à 

integridade física, ao nome, ao segredo, aos valores morais e intelectuais, todos necessários ao 

desenvolvimento da personalidade humana. 

 

Antes da mudança, em consequência da lei 13.718-18, os crimes contra a dignidade 

sexual eram crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido (maior e 

capaz) ou à requisição do Ministro da Justiça. 

Para Fernando Pedroso2, o strepitus iudicii, que seria a repercussão do fato ao caráter 

público da ação penal, o que poderá ser mais prejudicial à vítima do crime do que a persecução 

penal de seu autor. Por essas razões, o Estado pondera seu interesse ao do particular. Dada a 

intensidade do interesse particular, o Estado condiciona a persecução penal à iniciativa da 

vítima. 

 

A nova redação do artigo 225 do Código Penal, a ação penal tornou-se ação penal 

pública incondicionada. A mudança da titularidade da ação penal retirou a liberdade de escolha 

e conveniência da vítima da instauração da ação penal em decorrência aos crimes contra a 

dignidade sexual. Ferindo assim, a dignidade da vítima em todos os aspectos. 

 

No aspecto físico - decorrente da violência sexual, tendo a dignidade sexual corrompida, 

por consequência trazendo traumas de diversas naturezas. 

 

Aspecto psíquico - o escândalo provocado pelo ajuizamento da ação penal, pode a vir 

originar sérios problemas psíquicos, como a depressão (doença da alma). Muitas vezes vítimas 

casadas (os), que simplesmente não querem expor a violência que sofreram, 

 

 
 

1 FERMENTÃO, Cleide. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO DIREITOS ESSENCIAIS E A 

SUBJETIVIDADE DO DIREITO. 2006. Acesso em 11 agosto. 2019. Disponível: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172 

 

2 PEDROSO, Fernando de Almeida. Ação Penal Pública Condicionada. Revista do Ministério Público de São 

Paulo, 1978. Acesso em: 30 jul. 2019. Disponível em: http://www.revistajustitia.com.br/revistas/2acz6b.pdf 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172
http://www.revistajustitia.com.br/revistas/2acz6b.pdf
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frequentemente por vergonha, por medo de não serem aceitas por seus companheiros (as), de 

serem excluídas (os) do convívio social, do trabalho. 

 

Aspecto moral - Ferindo sua moral perante a sociedade, sua honra subjetiva (sentimento 

da própria dignidade) e honra objetiva (boa fama, reputação). 

Cleide Fermentão3, alega que os direitos da personalidade nascem e se extinguem com 

a pessoa. A natureza jurídica dos direitos da personalidade recebe o nome de direitos subjetivos 

privados. Privados, porque têm seu âmbito de atuação limitado às relações entre particulares. 

Qualquer lesão a um bem personalíssimo provinda do Estado atingiria um direito público 

subjetivo. São privados porque servem apenas aos particulares, interessa ao titular, e não ao 

Estado. 

 

Logo, com a mudança da titularidade da ação penal nos crimes contra a dignidade 

sexual, os direitos da personalidade foram completamente lesados pelo Estado, oprimindo 

assim, a dignidade da vítima nos aspectos físicos, psíquicos e morais. 

 

 

 
3. AÇÃO PENAL: CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA 

 
De acordo com Pacelli4, a definição de ação deveria anteceder a de processo, ao passo 

que a ação qualificaria os meios de provocação da jurisdição, e o processo seria o objeto 

administrado para tal fim. Com base no dispositivo constitucional artigo 129 inciso I e artigo 

100 do Código Penal a regra é a ação penal pública, a cargo do Estado. Admite-se também, 

salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, quando os interesses 

particulares forem violados. 

Na concepção de Luiz Regis Prado5, o direito de ação consiste, no direito subjetivo que 

resguarda ao particular de ingressar em juízo, para a solução de litígios. Destarte a 

 

3 FERMENTÃO, Cleide. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE COMO DIREITOS ESSENCIAIS E A 

SUBJETIVIDADE DO DIREITO. 2006. Acesso em 11 agosto. 2019. Disponível: 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172 

 

4 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 23. ed. rev. atual. e ampl.- Rio de Janeiro: Editora Atlas, 2019, 

p.542 

 

5 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 14. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Thomson 

Reuters Revista dos Tribunais Ltda, 2015, p.607 

http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/313/172
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proibição imposta pelo Estado de fazer justiça com as próprias mãos que reside o fundamento 

do direito de ação, (art5º XXXV da Constituição Federal), garantido como direito público, 

indeterminado, genérico e abstrato. 

Para Nicolitt6, a ação é um direito subjetivo público de exigir do Estado a tutela 

jurisdicional expondo um anseio/desejo determinado em juízo, a ação penal é uma pretensão 

punitiva ou de liberdade. Sua natureza jurídica é de direito subjetivo público. 

Já para Badaró7, o direito de ação não é só o direito de ingresso em juízo, mas também 

não é um direito que existe somente no caso de uma sentença de procedência. O direito de 

ação está presente em qualquer sentença de mérito, favorável ou desfavorável. 

 

 

 
3.1 INTERESSE DE AGIR 

 
O interesse de agir integra as condições da ação penal. Para a comprovação do interesse 

processual, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do 

processo, a pretensão não pode ser satisfeita. É muito óbvio, que os crimes contra a dignidade 

sexual preenchem tal requisito. 

Na concepção de Badaró8, o autor tem interesse na demanda quando esta possa lhe 

trazer alguma utilidade. O interesse de agir decorre da necessidade mais a adequação. A 

prestação jurisdicional é indispensável quando não se pode obter a satisfação por outro meio. 

Assim, o interesse de agir é sempre necessário, pois o Estado não pode impor a pena senão 

mediante o processo. 

 

 

 

 

 

 

 

6 NICOLITT, André. Manual do Processo Penal. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 

Ltda, 2014, p.225 

 
7 BADARÓ. Gustavo Henrique. Processo Penal. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2018, p.168 

 

8 BADARÓ. Gustavo Henrique. Processo Penal. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2018, p.171 
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Pacelli9, no processo penal é necessário mostrar-se a efetividade processual, desde a 

sua instauração, interesse-utilidade. Em algumas hipóteses o prazo prescricional art.109 do 

Código Penal pela pena em abstrato, seria reduzido após a sentença condenatória, outros casos 

antes mesmo do início da ação penal (condições pessoais do agente-circunstâncias objetivas 

do fato). Em consequência, é possível o requerimento de arquivamento do inquérito ou peças 

de investigação por ausência de interesse – utilidade – de agir. Porém, é fundamental estar 

atento a Lei nº 12.234/10, que vedou a contagem do prazo prescricional entre a data do fato e 

a data do recebimento da denúncia ou queixa (art. 110 § 1º do Código Penal), exclui a chamada 

prescrição retroativa. 

Para Tourinho Filho10, no Processo Penal sempre haverá o interesse processual, pois o 

Estado não consegue impor a pena senão através do processo, assim o titular da ação deverá 

ter um pedido idôneo, com argumentos que convençam o magistrado. Caso contrário, o 

acusado poderá impetrar habeas corpus, com fundamento no art. 648 I do CPP, por falta de 

“justa causa”, ante a ausência do interesse processual. O pedido é aceitável quando firmado 

em provas idôneas. 

Já para Nicolit11, o interesse de agir pode ser representado em necessidade, utilidade e 

adequação. A necessidade se deve ao fato de a satisfação do direito só pode ocorrer com a 

intervenção do Estado, por exigência legal ou porque a parte se nega a satisfazê-lo e a 

autotutela é vedada. A atividade jurisdicional deve representar um resultado útil, deve produzir 

alguma modificação no mundo ou na vida, resultado prático. 

 

 

 
3.2 LEGITIMIDADE DAS PARTES 

 
A legitimidade das partes faz parte das condições da ação. Refere-se à titularidade de 

um dos interesses em litígio, o de promover a ação penal (legitimidade ativa). Antes da mudança 

na titularidade da ação penal em crimes contra a dignidade sexual, a ação penal era 

 

9 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2018,  

p.102 

 
10 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 16 ed. rev e atual. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2013, p.247 

 
11 NICOLITT, André. Manual do Processo Penal. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 

Ltda, 2014, p.229 
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pública condicionada à representação do ofendido (maior e capaz) ou a requerimento do 

Ministro da Justiça. Com a nova redação do artigo 225 do Código Penal a legitimidade para 

promover a ação penal passou a ser apenas do Ministério Público (ação penal pública 

incondicionada). 

Para Badaró12, geralmente, vigora a regra de legitimação ordinária, direito próprio em 

nome próprio (artigo 18 caput, Código de Processo Penal, primeira parte). Já na legislação 

extraordinária, há substituição processual (artigo 18 caput Código de Processo Penal, parte 

final), pede-se direito alheio em nome próprio e na representação direito alheio em nome 

alheio. Autor e réu devem ser partes legítimas. Haverá ilegitimidade da parte ativa se o 

Ministério Público oferecer denúncia em crime de ação penal pública (salvo, ação penal 

privada subsidiária). Assim, o Ministério Público é o legitimado primário e o ofendido, o 

legitimado subsidiário. 

Pacelli13 como regra, a atividade é privativa do Estado - Ministério Público (ação penal 

pública condicionada ou incondicionada -artigo129 I Constituição Federal), e como exceções; 

atividades subsidiárias ocorre quando há inércia estatal e iniciativa do particular. A 

distribuição da competência do Ministério Público, ocorre segundo a matéria e segundo a 

prerrogativa de função do agente, de acordo com a Constituição Federal, logo ação penal 

perante a Justiça Federal a competência será do Ministério Público Federal e assim 

sucessivamente. Na concepção do autor, o Estado assume a condição de tutor da ação penal, 

tal como ocorre em relação à jurisdição, exercendo a sua função no interesse muito mais 

preventivo (função de prevenção, geral e especial, da pena) em favor de benefício próprio ou 

mesmo da vítima do fato delituoso (algumas vezes, em ações públicas, inexiste). 

Nicolit14 a legitimidade pode ser classificada em ativa (autor) quem se afirma titular  do 

direito e passiva (réu) quem é afirmado como obrigado na relação jurídica de direito material. 

Além, da legitimidade ordinária (quem se afirma titular de um direito e pleiteia em juízo, em 

nome próprio, direito que declara ser seu) e legitimidade extraordinária (a lei 

 

12 BADARÓ. Gustavo Henrique. Processo Penal. 6. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2018, p.173 
 

13 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2018, 

p.104 

14 NICOLITT, André. Manual do Processo Penal. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 

Ltda, 2014, p.228 
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autoriza que pessoa ou órgão diverso do titular de direito esteja em juízo em nome próprio 

pleiteando direito que afirma ser alheio). 

 

 

4 AÇÃO PENAL PÚBLICA 

 
4.1. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA 

 
Com o novo conteúdo do artigo 225 do Código Penal, os crimes contra a dignidade 

sexual passaram a ser de titularidade do Ministério Público (ação penal incondicionada). Basta 

que a autoridade tenha conhecimento dos fatos, independentemente do ofendido (maior e 

capaz), para iniciar a persecução penal, mesmo que tal ato venha a lesar ainda mais a vítima 

do crime. 

Para Nicolit15 a ação penal pública incondicionada, é a regra com fulcro artigo 100 

caput do Código Penal. Do dever estatal resulta como regra a obrigatoriedade do Ministério 

Público em promover a ação penal diante de um ato tipificado como crime (Princípio da 

Obrigatoriedade). Caso o Ministério Público perceba que no caso concreto existe prova 

evidente do fato, deverá realizar a denúncia, não se atribui ao Ministério Público a  autonomia 

de escolha acerca da oportunidade da iniciativa da ação penal, quando constatada a presença 

de conduta ilícita, e satisfeitas as condições da ação penal (possibilidade jurídica do pedido, 

interesse de agir e legitimidade). 

 

A peça inaugural é a denúncia e o titular exclusivo é o Ministério Público, depois de 

apresentada a denúncia o titular da ação não pode mais voltar atrás (Princípio da 

Indisponibilidade). O Ministério Público atua como substituto processual da vítima devendo 

representar os seus interesses até o final da ação. 

 

 

 
4.2 AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA 

 
A ação penal pública condicionada, refere-se a autorização da vítima ao titular exclusivo da 

ação, para que possa propor a ação penal. É uma condição para a procedibilidade. 

 

15 NICOLITT, André. Manual do Processo Penal. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 

Ltda, 2014, p.238 
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Antes da mudança do artigo 225 do Código Penal, os crimes contra a dignidade sexual, 

dependiam de representação. Que seria, a manifestação de vontade do ofendido (maior e 

capaz) ou de seu representante legal, para que fosse possível propor a ação penal. 

De acordo com Pacelli16, em consequência da denominação da doutrina de strepitus 

iudicii, (escândalo provocado pelo ajuizamento da ação penal), resguarda-se a vítima, a 

liberdade de escolha e conveniência da instauração da ação penal, com o propósito de abster a 

criação de novos danos em seu patrimônio – moral, social, psicológico etc. – diante de 

provável resultado negativo trazido pelo conhecimento divulgado do fato criminoso. 

 

O requerimento de instauração de inquérito é suficiente para caracterizar a 

representação do ofendido que será irretratável, depois de oferecida a denúncia, de acordo com 

o artigo 25 do Código de Processo Penal. 

 

A lei prevê prazo decadencial para o oferecimento da representação do ofendido (maior 

e capaz), previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, decairá no direito de queixa ou 

de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier 

a saber quem é o autor do crime. Diferentemente da requisição do Ministro da Justiça, prazo 

também previsto no artigo 38 do Código de Processo Penal, que não prevê prazo decadencial 

para o seu oferecimento. 

 

 

 
4.3 AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA 

 
Baseia-se na autorização constitucional (artigo 5º LIX), que possibilita à vítima ou ao 

seu representante ingressar diretamente com ação penal por meio de oferecimento da queixa- 

crime, em casos de ações públicas, quando o Ministério Público ficar inerte, deixar de oferecer 

a denúncia no prazo legal (artigo 46 Código de Processo Penal). A titularidade da ação penal 

não é da vítima. Está prevista no artigo 29 do Código de Processo Penal, art. 100 

§ 3º do Código Penal e no artigo 5º LIX da Constituição Federal. 
 

 

 
 

 

 
16 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 22. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Atlas, 2018, 

p.122 
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Pacelli17é totalmente contra a ação penal privada; Nicolitt18 segue a mesma opinião, 

para os autores em regra tal atividade é privativa do Estado, através do Ministério Público. 

Porém, em situações específicas reserva-se o direito à atividade subsidiária; isto é, quando o 

Ministério Público permanece inerte, assim caberá a iniciativa exclusiva do particular. 

 

 

 
5. CRIME DE ESTUPRO PERANTE A LEI 12.015-09 

 
A Lei 12.015/2009 acabou com o concurso material entre as condutas anteriormente 

previstas nos artigos 213 (estupro) e 214 (atentado violento ao pudor) ambos do Código Penal. 

Agora, a junção em um único tipo penal previstas no artigo 213 do Código Penal. As hipóteses 

de estupro de vulnerável (menor, incapaz, doente mental), antes tratadas de forma genérica 

pelos artigos 213 e 214 c/c o art. 224 do Código Penal, estão agora previstas no artigo 217-A 

do Código Penal (estupro de vulnerável), com outras incriminações e/ou aumento de penas. 

 

A Jurisprudência majoritária entende que é tipo misto alternativo. Pela nova Lei, tanto 

o estupro artigo 213 do Código Penal, quanto o estupro de vulnerável artigo 217-A do Código 

Penal são crimes hediondos, na forma simples ou qualificada. 

 

Com a nova legislação o sujeito ativo ou passivo do crime de estupro passou a ser tanto 

o homem quanto a mulher, o estupro passa a ser classificado como crime comum, 

prevalecendo o princípio da Isonomia. Antes da Lei 12.015/2009, o sujeito ativo do crime de 

estupro era apenas o homem, crime próprio, exigindo do agente uma especial qualidade de 

fato. Antigamente, na hipótese de uma mulher obrigar um homem a manter com ela conjunção 

carnal, não se aplicaria o artigo 213 do Código Penal, a mesma responderia por 

constrangimento ilegal, que é delito subsidiário. 

 

Conclui-se, que a nova Lei 12.015/2009, trouxe mais isonomia (exemplo: estupro, 

crime comum), mais especificação dos tipos penais (exemplo: 217-A do Código Penal) e 

 

 
 

17 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 23. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Atlas, 2019, 

p.124 

 
18 NICOLITT, André. Manual do Processo Penal. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais 

Ltda, 2014, p.240 
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senso de justiça aos crimes provocados contra a dignidade sexual, antes da nova lei 

denominados "crimes contra os costumes". 

 

A exclusão do estupro como ação penal privada pela Súmula 608 STF "No crime de 

estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada". Na 

realidade se caracteriza como uma típica súmula contra legem. 

 

Assim, ainda há divergência entre a doutrina e jurisprudência no sentido de que na 

violência ficta ou presumida a ação será sempre penal privada. Não fazendo sentido algum 

com o antigo conteúdo do artigo 225 do Código Penal (ação penal pública condicionada à 

representação – maior e capaz), muito menos com a nova redação do artigo 225 do Código 

Penal com a Lei 13.718-18 (todos os crimes contra a dignidade sexual-ação penal pública 

incondicionada). 

 

A Súmula 608 do STF foi aprovada em 17.10.1984, alterando a fórmula processual da 

ação penal no estupro. O estupro praticado com violência real seria crime complexo, tendo 

entre os elementos de formação o crime de constrangimento ilegal (artigo 146 do Código 

Penal) de ação penal pública incondicionada. Devido à incidência da regra do artigo 101 CP, 

que regula o crime complexo, no qual revela que se um dos delitos que o forma é de ação 

penal pública o crime complexo também o será, ainda que contenha regra específica 

relacionada a ele, proferindo que ação penal é privada. 

 

Logo, assim faz desaparecer o próprio conteúdo que dava suporte à Súmula nº 

608/STF, fazendo com que a mesma se torne totalmente inaplicável. 

 

A ação penal é pública incondicionada, (artigo 225 do Código Penal) em decorrência 

de crimes contra a dignidade sexual, logo nada justifica ainda o reconhecimento da Súmula nº 

608/STF, que por lógica não tem mais eficácia e atualmente ainda divide opiniões de juristas 

e doutrinadores. 

https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&amp;amp%3Bsrc=rl&amp;amp%3Bsrguid=i0ad6adc60000016b0f4080882e3b0c2e&amp;amp%3Bdocguid=I8a7d7ef0f25011dfab6f010000000000&amp;amp%3Bhitguid=I8a7d7ef0f25011dfab6f010000000000&amp;amp%3Bspos=1&amp;amp%3Bepos=1&amp;amp%3Btd=668&amp;amp%3Bcontext=214&amp;amp%3Bcrumb-action=append&amp;amp%3Bcrumb-label=Documento&amp;amp%3BisDocFG=true&amp;amp%3BisFromMultiSumm=true&amp;amp%3BstartChunk=1&amp;amp%3BendChunk=1
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6. DIREITOS FUNDAMENTAIS E DIREITOS DA PERSONALIDADE NOVA 

REDAÇÃO DO ARTIGO 225 DO CÓDIGO PENAL: PROGRESSO OU 

RETROCESSO? 

 

Todos os crimes sexuais do Capítulo I e II do Código Penal, agora são crimes de ação 

penal pública incondicionada, a titularidade pertence exclusivamente ao Ministério Público, 

independentemente se a vítima for maior e capaz. A mudança do artigo 225 do Código Penal 

em consequência da lei 13.718-18, seria um progresso ou retrocesso ao Direito Penal 

Brasileiro? 

 

Os direitos da personalidade têm por finalidade a proteção dos direitos indispensáveis 

à dignidade e integridade da pessoa (aspectos físicos, psíquicos e morais). Os direitos da 

personalidade foram firmemente criados após 1948 com a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, em que após a Segunda Guerra Mundial com o atentado à dignidade humana, houve 

a conscientização da importância dos direitos da personalidade no mundo jurídico. 

 

O legislador retirou completamente o direito de escolha da vítima, o Estado utilizando-

se de seu poder punitivo, a pune duplamente, triplamente. A mesma, será exposta a um sistema 

falho, será consequentemente revitimada inúmeras vezes no sistema de justiça criminal 

brasileiro, que é mal preparado no tratamento da violação sexual. Além da vítima ter de 

comparecer a um processo penal que não era de seu desejo, a expondo a constrangimentos, 

além do trauma já vivenciado; futuros problemas psíquicos e morais, ausência de 

acompanhamento psicológico, psiquiátrico por falta de recursos estatais, devido à perda do 

poder de escolha jurídica da mesma. 

 

O Direito à liberdade integra um dos direitos fundamentais, com fulcro art.5º da 

Constituição Federal. Os Direitos de 1º geração ou direitos de liberdades tem por titular o 

indivíduo, são oponíveis ao Estado, com a nova redação do artigo 225 do Código Penal, o 

Estado tornou-se totalmente responsável pela faculdade da vítima em optar ou não por uma 

ação penal em consequência a crimes contra a dignidade sexual. Antigamente, a regra geral 

era ação penal pública condicionada à representação da vítima e incondicionada nos casos de 

vulnerabilidade. Com a ampliação da proteção da vítima (maior e capaz), o direito individual 

de escolha, simplesmente foi usurpado pela proteção Estatal, com a mudança para ação penal 

pública incondicionada, titularidade apenas do Ministério Público. 
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O Sistema de Justiça Criminal no Brasil compromete a efetividade dos direitos 

fundamentais, o conjunto comprovativo nos processos de estupro, limita-se a prova pericial 

(laudo de exame de conjunção carnal), testemunhal, ou muitas vezes encerrando-se no 

depoimento da vítima. O Sistema é débil, vulnerável, muitas vezes no reconhecimento do autor 

do crime, as vítimas são “influenciadas” não apenas no sentido negativo, mas por falta de 

capacitação, treinamento dos agentes públicos que naquele momento representam o Estado, 

com “sede de justiça” cobrados pela sociedade ou pela influência midiática. Ao decorrer do 

inquérito policial e do processo penal, muitas vezes a vítima - em sua grande maioria mulher, 

é constrangida por agente públicos - grande maioria homens, em busca da verdadeira 

moral/decência da vítima, que podem ser transformadas em acusadas, “por não ter se dado ao 

respeito”, “por estar usando vestimentas curtas”, “por ter provocado”. 

Para Vera Regina Pereira19, o julgamento de um crime sexual, especialmente o estupro, 

tem como maior objetivo não o julgamento de ato criminoso contra a dignidade sexual em sua 

maioria vítima feminina, mas sim, um verdadeiro julgamento entre a “reputação sexual” ao 

lado do status familiar quanto a variável status social o é para a criminalização masculina. 

Além do que, no depoimento da vítima perde-se a confiabilidade se a vítima não for 

considerada “mulher honesta” - principalmente se forem prostitutas, de acordo com a moral 

sexual patriarcal ainda válida no Sistema de Justiça Criminal Brasileira  e não é diferente com 

vítimas crianças, cuja palavra também é “eivada” pela falta de confiabilidade, desqualificam 

suas versões dos fatos como fantasias lúdicas/infantis. 

Pacelli20,discorda de Vera Regina Pereira21, para o mesmo, a Lei nº 13.718/18 veio em 

momento propício, pois alterou a configuração das ações penais relativas a esses crimes, 

tornando-as, públicas incondicionadas, o que para ele sempre foi o mais correto e adequado à 

reprovação de condutas tão graves. 

 

 
19 ANDRADE, Vera Regina Pereira. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da 

violência sexual contra a mulher. 2007. Revista Direito Público. Acesso em 23 maio. 2019 Disponível em: 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1300. 
 

20 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 23. ed. rev. atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Editora Atlas, 

2019, p.166 

 

21 ANDRADE, Vera Regina Pereira. A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da 

violência sexual contra a mulher. 2007. Revista Direito Público. Acesso em 23 maio. 2019 Disponível em: 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1300. 

https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1300
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico/article/view/1300
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Conclui-se, que o processo de revitimização tem maior probabilidade de sucesso, 

devido à ampliação estatal da proteção da vítima (maior e capaz) e exclusão da liberdade 

jurídica de decisão. 

 

Mudanças na legislação do Direito Penal, no Processo Penal não diminuem a 

quantidade de crimes perante a sociedade, retirar a liberdade de escolha da vítima em escolher 

dar início à ação penal a um crime tão bárbaro, de fato não solucionará o problema. Ao 

contrário aumenta-se tal problema, principalmente relacionados à dignidade da pessoa 

(aspectos mental, social e moral) em consequência do stripitus iudicii, além de inúmeras vezes 

ser vítima de um sistema fragilizado. 

 

Logo, a alteração legislativa é um retrocesso. Seria necessária a evolução do sistema, 

e que tem como maior objetivo a punição no lugar da socialização. “In dubio pro reo” princípio 

jurídico da presunção da inocência, é desconhecido e desrespeitado. 

 

 

 
6.1. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO 

 
No Direito Processual Penal, a norma geral de direito intertemporal está prevista no 

artigo 2º do Código de Processo Penal: “A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem 

prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior.” Princípio regit actum- 

aplicação imediata, independentemente do tempo do crime. E no Direito Penal, há a garantia 

constitucional de que a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, artigo 5º XL da 

Constituição Federal (aplicação imediata) e também nos termos do artigo 2º parágrafo único 

do Código Penal. 

 

A doutrina reconhece a existência das normas mistas, ou normas processuais materiais. 

A lei 13.718/18 gerou novo conteúdo ao artigo 225 do Código Penal, alterando o seu caput e 

revogando o parágrafo único, todos os crimes tipificados nos capítulos I e II do título VI do 

Código Penal são de ação penal pública incondicionada, independentemente da 

idade/condição do ofendido. 

 

A nova redação do artigo 225 do Código Penal, refere-se a uma circunstância especial 

de procedibilidade, (direito processual penal), a representação submete-se a um prazo 

decadencial (seis meses), terminado o prazo, ocorrerá a extinção da punibilidade, 
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pela decadência, nos termos do artigo 107 inciso IV do Código Penal (direito material). Logo, 

é uma norma processual penal material e a irretroatividade impõe-se (ou a ultra atividade da 

lei revogada), pois, sendo determinação penal mais gravosa deve ser analisado o princípio da 

irretroatividade. 

Para Tourinho Filho22, quando há normas processuais com excessivo conteúdo  penal, 

devido à dupla natureza, admite-se a retroatividade. Assim, uma norma sobre representação 

(antes da lei 13.718/18, crimes sexuais eram em regra ação penal pública condicionada à 

representação- vítimas maiores e capazes), assim se a representação não for feita no prazo 

legal (prazo 6 meses, a partir do conhecimento da autoria do crime), haverá a decadência, que 

é causa extintiva de punibilidade, nos termos do artigo 107 IV do Código Penal (direito penal) 

logo, retroagem. Quando se trata de representação, o prazo para seu exercício é contado com 

fulcro artigo 10 do Código Penal. Tratando-se de normas processuais materiais (híbridas) sua 

ultra-atividade é manifesta. 

Badaró23, quanto ao processo intertemporal, o intérprete deverá verificar 

primeiramente se a norma, ainda de que natureza processual, representa garantia ou direito 

constitucionalmente assegurado ao infrator. A regra de direito intertemporal deverá ser a 

mesma aplicada a todas as normas penais de conteúdo material, vedada a retroatividade da lex 

gravior. Badaró, possui o mesmo raciocínio, uma vez iniciada a instrução sob a vigência de lei 

anterior, deverá ser ela ultra-ativa até a sentença. 

Já para Pacelli24 no âmbito do direito intertemporal, a nova regra primeiramente, 

somente se aplicará aos fatos ainda não ajuizados, evidentemente. Quando proposta a ação 

penal (privada ou pública) estará exercido o direito de ação. A questão referente à legitimidade 

de parte diz respeito ao direito de ação, do qual exercício se dá no momento da propositura da 

ação. Feito isso, não há como se pretender a alteração no polo ativo da demanda. 

 
 

22 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 16 ed. rev e atual. São Paulo: Editora 

Saraiva, 2013, p.87 

 
23 BADARÓ. Gustavo Henrique. Processo Penal. 6. ed. rev. atual. e ampl. São  Paulo: Thomson Reuters 

Brasil, 2018, p. 108 

 
24 PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 23. ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Atlas, 2019, 

p.120 
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Logo, conclui-se que os crimes contra a dignidade sexual, praticados antes da nova lei 

13.718/18, de acordo com o artigo 4º do Código Penal: “Considera-se praticado o crime no 

momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”; O início da ação 

penal continua a depender da representação da vítima maior e capaz, o novo artigo 225 do 

Código Penal não retroage, ultra atividade da disposição antiga. 

 

 

 
7. CONCLUSÃO 

 
Os direitos fundamentais e direitos da personalidade amplamente tutelados pela 

Constituição Federal, muito embora sejam consolidados em nossa legislação, ainda necessitam 

de amparo específico e de políticas públicas e sociais concretizados a partir da preparação 

técnica dos operadores do direito. 

 

Evidencia-se, assim, que o direito a autonomia jurídica da vítima foi usurpado pela 

proteção estatal, o indivíduo por sua vez sofrerá a posterior ridicularização pela exposição 

demasiada de sua imagem e de sua moral subjetiva, devido a mudança na titularidade da ação 

penal nos crimes contra a dignidade sexual. 

 

Demonstrando assim, as consequências nas hipóteses da aplicação da nova redação do 

artigo 225 do Código Penal, tendo como resultado o strepitus iudicii, que seria o escândalo do 

processo relacionado aos fatos íntimos da vítima. Além, da usurpação dos Direitos 

Fundamentais e Direitos da Personalidade da vítima do crime. 
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