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RESUMO 
 

Este trabalho teve por objetivo a análise da alteração da natureza da ação penal nos               
crimes contra a liberdade sexual, proposta pela Lei. 13.718, de 24 de setembro de              
2018. Para isso, foi utilizada uma perspectiva analítica de cunho crítico-descritivo, que            
possibilitou a apresentação de conceitos relevantes para o assunto. Da discussão           
acerca da Lei. 13.718/2018, decorreu a necessidade de elucidação da lei           
12.015/2009, anterior a essa, bem como a problematização das consequências          
trazidas pela nova lei. Ainda, o uso de depoimentos de vítimas de crimes contra a               
liberdade sexual foi oportuno na medida em que possibilitou uma real concepção da             
conjuntura discutida neste trabalho. Por fim, discorreu-se sobre o possível conflito de            
interesses entre a prevalência da pretensão punitiva do Estado sobre a vontade da             
vítima. 
 
Palavras-chave: Lei. 13.718/2018. Crimes contra a liberdade sexual. Ação penal          
pública incondicionada.  
 
 

PUBLIC CRIMINAL ACTION ON CRIMES AGAINST SEXUAL FREEDOM: THE 
PROBLEMATIZATION ABOUT THE ALTERATION BROUGHT BY THE 13.718/2018 

LAW 
 

ABSTRACT 
 

This paper aimed to analyze the alteration of the kind of criminal action in the case of                 
crimes against the sexual freedom proposed by the law n. 13.718 , from September              
24th, 2018. To this end, a critical-descriptive and analytical perspective was used,            
which made the presentation of relevant concepts possible. From the discussion of the             
law n. 13.718/2018, there arose the need of clarifying certain aspects concerning the             
previous law (12.015/2009), as well as the problematization of the consequences           
brought by the current law. In addition, the use of depositions provided by victims that               
had their sexual liberty violated was opportune, since it enabled an authentic            
impression about the scenario discussed in this research. Finally, the matter regarding            
the hypothetical conflict of interests between the prevalence of the States’s ius            
puniend and the victim's will was also be taken into consideration.  
 
Keywords: 13.718/2018 Law. Crimes against sexual freedom. Public criminal action. 



 

              1 INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho seguiu uma perspectiva analítica de cunho         

crítico-descritivo e teve por objetivo a análise das alterações trazidas pela Lei 13.718             

de 24 de setembro de 2018, em especial a modificação da natureza da ação penal               

aplicável nos crimes contra a liberdade sexual. Conforme disposto no Capítulo I do             

Código Penal, considera-se crime contra a dignidade sexual: o estupro (art. 213, CP),             

a violação sexual mediante fraude (art. 215, CP), a importunação sexual (art. 215-A,             

CP) e o assédio sexual (art. 216-A, CP). A partir da vigência dessa lei, a ação penal                 

nos referidos crimes tornou-se pública incondicionada, não sendo mais necessária a           

representação da vítima para a propositura da ação penal ou instauração do inquérito             

policial.  

Ante o exposto, foram apresentados os motivos que levaram à tal alteração,            

bem como suas consequências, tendo em vista uma possível violação do direito à             

privacidade e intimidade das vítimas desses crimes. Posto isso, o acesso a            

depoimentos de vítimas dos crimes mencionados foi fundamental para o          

entendimento real de tal circunstância, já que proporcionou exemplos que sustentam           

a já mencionada hipotética violação da intimidade destas. A breve análise dos relatos             

será contemplada na seção concernente aos resultados deste trabalho.  

Nesse sentido, se fez indispensável a abordagem do conceito de ação penal,             

a qual pode ser classificada em ação penal pública (exclusiva do Ministério Público) e              

ação penal privada. No caso da ação penal pública, esta pode ser subdividida, ainda,              

em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada à           

representação do ofendido ou requisição do Ministro da Justiça (CAPEZ, 2005). Os            

conceitos mencionados terão melhor explanação na seção de desenvolvimento deste          

artigo. 

A abordagem das reformas implementadas pela Lei 12.015/2009 foi         

imprescindível, na medida em que esta trouxe mudanças relevantes na natureza da            

ação penal, conforme dispõem Marcão e Gentil (2011):  

Antes da Lei n. 12.015/2009, por força do mesmo art. 225, em sua redação anterior, era                
privativa do ofendido a ação penal por delitos contra a liberdade sexual, sendo, no              



 

entanto, pública em algumas circunstâncias específicas (pobreza da vítima ou de seus            
responsáveis e crime cometido com abuso de pátrio-poder, tutela ou curatela).           
(MARCÃO; GENTIL, 2011, p. 256) 

 

Sendo assim, após a Lei 12.015/2009, a ação penal nos crimes cometidos            

contra a liberdade sexual tornou-se pública condicionada à representação.  

Levar a alteração supracitada em consideração é totalmente necessário para          

que o entendimento das modificações da Lei 13.718/2018 seja contemplado. Além do            

mais, o foco deste trabalho promove visibilidade tanto à reforma da lei, quanto às              

especificidades relacionadas aos crimes contra a liberdade sexual. Por ser um tema            

recente – mas, não por isso, menos recorrente – a falta de material bibliográfico              

referente ao assunto pode ser tida como uma adversidade para a pesquisa. Mesmo             

assim, é de extrema importância abranger e perscrutar o objeto para que a             

discussão/problematização da nova lei seja instaurada, abrindo caminhos para novas          

pesquisas concernentes à questão.  

 

2 CONCEITO E ESPÉCIES DE AÇÃO PENAL 

Primeiramente, é indispensável que o conceito geral de ação penal seja           

elucidado, posto que este constitui um direito individual, assegurado pelo art. 5º,            

inciso XXXV da Constituição Federal. Tal entendimento parte do pressuposto de que            

qualquer indivíduo que com seu direito violado tenha a possibilidade de acionar o             

poder judiciário, que é, consoante Nucci (2010) “na esfera criminal [...] a existência da              

pretensão punitiva do Estado.” (NUCCI, 2010).  

Não obstante a conceituação geral de ação penal, é importante destacar que a             

esta pode ser seccionada em ação penal privada e ação penal pública e, ainda, pode               

ser fragmentada entre ação penal pública condicionada à representação do ofendido           

ou requisição do Ministro da Justiça, e ação penal pública incondicionada. 

Nucci (2010) ainda salienta a especificidade da ação penal condicionada à           

representação, que está, nessa perspectiva atrelada ao interesse da vítima na           

propositura da ação. A relevância da vontade da vítima nesses casos remonta à             

preservação de sua dignidade, que pode ser novamente violada, em decorrência do            



 

strepitus judicii, ocasionando consequentemente, uma possível vitimização       

secundária  (CAPEZ, 2005).  1

No tocante à ação penal pública incondicionada, conforme o entendimento de           

Luiz Regis Prado (2014), o titular da referida ação é o Ministério Público, o qual               

poderá propô-la independentemente da representação da vítima ou requisição do          

Ministro da Justiça, destacando a irrelevância da vontade contrária do ofendido.  

 

3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A LEI 12.015/2009 

Em 7 de agosto de 2009 entrou em vigor a lei 12.015/2009, alterando a ação               

penal nos crimes contra a dignidade sexual, que passou a ser, em regra,             

condicionada à representação da vítima, salvo no caso de crimes sexuais praticados            

contra vulnerável, conforme art. 217-A, CP, em que a ação é pública incondicionada.             

Ante o exposto, se faz necessário o estudo sobre a referida lei, já que trouxe               

mudanças fundamentais para a proteção do direito da mulher. (FERRAZ, 2013).  

De acordo com Amaury Santos Marinho Junior, por um longo período a            

doutrina discordava da ação penal de iniciativa privada nos crimes contra a dignidade             

sexual, de modo que sujeitava à vítima um processo contra seu interesse, causando,             

muitas vezes, desgastes psicológicos na revivescência de momentos traumáticos e o           

constrangimento perante a sociedade. No mesmo entendimento, Renato Brasileiro de          

Lima (2011) explica:  

Como se percebe, confirmando uma tendência dos últimos anos (vide exemplo da lei n              
12.033.2009, que transformou o crime de injúria racial em crime de ação pública condicionada à               
representação), a regra, em relação aos crimes sexuais, passa a ser a ação penal pública               
condicionada à representação. Essa espécie de ação penal tem grande vantagem de conjugar a              
manifestação da vontade da vítima num primeiro momento, por meio da representação,            
permitindo que o Estado, através do Ministério Público, promova a persecução criminal in             
judicio.” (LIMA, 2011, p. 356) 

 

Nessa perspectiva, e conforme Duarte e Passos (sem ano), foi afastada da            

vítima a propositura da ação penal, cabendo ao Ministério Público propô-la mediante            

1  É aquela provocada, direta ou indiretamente, pelo Poder Público, pelas chamadas 
“instâncias de controle social”, quando, na tentativa de punir o crime, acabam por provocar 
mais danos à vítima. SANTOS, D. (2018) In: Nova lei 13.718 e o estudo da vitimologia. 



 

a representação da mesma. Anteriormente a essa mudança, o entendimento mantido           

era o de preponderância da vontade da vítima, por meio de uma ação penal privada,               

já que a mesma, em diversas circunstâncias, não mantinha interesse em acionar o             

poder judiciário, tão pouco em dar continuidade à instrução criminal, visto que tal ação              

poderia ocasionar a denominada “vitimização secundária” ou “revitimização”.  

Por sua vez, Rogério Greco (2008, apud DUARTE; PASSOS, sem ano, p. 17),             

remonta ao argumento mencionado por Hassemer e Muñoz Conde, no qual explicitam            

a ideia de que: 

O efeito vitimizador que tem os órgãos encarregados da Administração da Justiça            
quanto em suas investigações e atuações policiais ou processuais expõem a vítima a             
novos danos ou a situações incômodas, uma vez desnecessárias, mas outras           
inevitáveis, para a investigação do delito e castigo do delinquente. (HASSEMER;           
CONDE apud GRECO, 2008, p. 556) 

 

Sendo assim, em face do exposto, o estudo acerca dos motivos que levaram a              

modificação da natureza da ação penal em relação aos crimes contra a dignidade             

sexual, trazidos pela Lei 12.015/2009, foi crucial, uma vez que trouxe mudanças            

essenciais para a preservação dos direitos das vítimas, embasados no respeito à            

privacidade, intimidade e autonomia da vontade dessas. 

 

4 AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA NOS CRIMES CONTRA A         

LIBERDADE SEXUAL (LEI 13.718/2018) 

Superados os conceitos de ação penal, bem como as ponderações          

necessárias sobre a Lei 12.015/2009, analisar-se-á a alteração da natureza da ação            

penal nos crimes contra a liberdade sexual, com redação trazida pela Lei 13.718, de              

24 de setembro de 2018, conforme disposto em seu art. 1º, caput:  

Art. 1º Esta Lei tipifica os crimes de importunação sexual e de divulgação de cena de                
estupro, torna pública incondicionada a natureza da ação penal dos crimes contra a             
liberdade sexual e dos crimes sexuais contra vulnerável, estabelece causas de           
aumento de pena para esses crimes e define como causas de aumento de pena o               
estupro coletivo e o estupro corretivo. (BRASIL, 2018) 

 



 

Anteriormente à Lei. 13.718/2018, a natureza da ação penal nos crimes contra            

a liberdade sexual era condicionada à representação da vítima ou requisição do            

Ministro da Justiça, com exceção aos casos de menores de 18 (dezoito) anos ou              

vulneráveis, em que a ação era pública incondicionada. A partir da vigência da lei em               

comento, nos crimes cometidos contra a liberdade sexual, sem exceção, a ação            

passou a ser pública incondicionada, sendo desnecessária a representação da vítima           

para o oferecimento da denúncia, bem como para a instauração de um inquérito             

policial.  

As alterações implementadas pela lei 13.718/2018, como ressalta Tierno         

(2018), tiveram como escopo abordar de forma mais rigorosa os delitos cometidos            

contra a liberdade sexual, de modo que foram tipificados novos crimes, estabelecidas            

causas de aumento de pena e, foi alterada a natureza da ação penal. Ainda, no               

tocante à ação penal, segundo Diemes Vieira Santos (2018), um dos pressupostos            

para a referida modificação, diz respeito ao prazo decadencial de 6 (seis) meses,             

contados do conhecimento da autoria, em que a ausência de representação no prazo             

descrito acarreta a extinção da punibilidade do acusado, todavia, tal justificativa           

poderia ser suprida pelo aumento do prazo de decadência do delito. 

Ante o exposto, se faz imperioso o estudo acerca das possíveis consequências            

da referida alteração, a qual é alvo de diversas críticas, consoante ao entendimento             

de Marcondes e Junior (2018), em que a alteração trazida pela nova lei afasta a               

autonomia da vontade da vítima de não se sujeitar a um processo criminal, cuja ação               

poderá acarretar em uma revitimização. Como assevera Almeida (2017): 

[...] o crime praticado, além de lesar interesses sociais, fere também interesses            
individuais como intensidade ou magnitude tais que, em determinados casos, a           
persecução penal destes delitos vulneraria mais sua própria vítima do que a punição do              
ofensor. [...] Como enfatizou Nélson Hungria, em certos casos a ofensa é como             
imundície de gato: quanto mais revolvida mais fétida, o que significa dizer que a              
intimidade devassada pelo crime novamente pode sê-lo, e até com a maior intensidade,             
por meio da persecução penal, causando novo e penoso sofrimento à vítima, de modo              
que, muitas vezes, ela pode preferir amargar a sua dor silenciosamente, em vez de              
sofrer um dano maior que a divulgação e a repercussão do fato podem causar-lhe,              
quando não seja o caso de o bem jurídico atingido com a conduta criminosa não               
acarretar expressiva violação aos interesses sociais. (ALMEIDA, 2017, p. 677)  

 



 

No mesmo entendimento, Cunha e Pinto (2015) ressaltam a dificuldade em           

defender o posicionamento de irrelevância da representação da vítima em alguns           

crimes, como nos casos de violência doméstica, uma vez que o desencadeamento de             

um processo penal sem o consentimento da vítima poderá acarretar dificuldades no            

prosseguimento do feito, podendo dificultar a produção de provas.  

 

5 ANÁLISE DE DEPOIMENTOS DE VÍTIMAS  

Nesta seção serão apresentados dois depoimentos em que figuram vítimas de           

crimes contra a liberdade sexual, relevantes para a realização desta pesquisa, em            

consonância à bibliografia previamente apresentada. Esses depoimentos foram        

obtidos mediante a autorização do Juiz de Direito do Juizado de Violência Doméstica             

e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos              

de Maringá, com o devido compromisso de manutenção do sigilo de identidade das             

partes envolvidas. Os mesmos correspondem aos relatos de mulheres que sofreram           

violências sexuais por parte de seus companheiros.  

Como discutido anteriormente, a alteração trazida pela lei 13.718/2018         

apresenta um conflito de interesses entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à               

privacidade da vítima. Os depoimentos que serão brevemente apresentados retratam          

duas situações específicas: a primeira, relata um crime de estupro (art. 213, CP),             

cometido pelo companheiro da vítima, que por sua vez não manifestou interesse em             

representar contra o acusado, já que ficou grávida e optou por dar uma nova chance               

ao mesmo, conforme depoimento adiante: 

[No ano de 2014] compareceu a Requerente, qualificada nos autos em epígrafe, na             
presença da Juíza de Direito e do Promotor de Justiça. A Requerente foi ouvida, por ela                
sendo informado que não deseja representar pela prática dos crimes narrados perante            
a Autoridade Policial, ficando, desde já, ciente do prazo de 06 (seis) meses, contados              
da data em que teve notícia da autoria dos fatos para fazê-lo. Por fim, esclareceu que                
não deseja as medidas protetivas de urgência solicitadas, eis que soube que está             
grávida do Requerido, tendo conversado com ele e resolvido dar uma nova chance.             
(Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes contra              
Crianças, Adolescentes e Idosos de Maringá, 2014, on-line) 

 



 

O segundo caso narra a ocorrência de um crime de estupro (art. 213, CP),              

também cometido pelo ex-companheiro da vítima. Ela declarou em seu depoimento,           

prestado em audiência preliminar, que não possuía interesse em representar contra o            

acusado, posto que se mudou de cidade e não desejava relembrar o ocorrido.             

Trata-se de uma circunstância em que o desejo da vítima de não representar             

sobrepõe-se a uma possibilidade de revitimização, isto é, o prosseguimento no feito            

poderá acarretar mais danos à vítima do que a impunidade do agente criminoso: 

[No ano de 2016], compareceu a vítima, na presença do MM. Juiz de Direito              
Substituto e do Promotor de Justiça. A vítima foi ouvida, ocasião em que, de              
livre e espontânea vontade, informou que não tem interesse em representar           
contra o indiciado pela prática dos fatos narrados perante a Autoridade           
Policial, tendo em vista que o indiciado não reside mais com ela e a mãe e                
atualmente ambas vivem bem, motivo pelo qual não quer reviver o ocorrido.            
Ainda, manifestou ter interesse em atendimento psicológico. A vítima foi          
orientada no sentido de que, caso sofra qualquer violência novamente, poderá           
requerer medidas protetivas, bem como proceder à novo boletim de ocorrência.           
(Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher e Vara de Crimes             
contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Maringá, 2016, on-line) 
 

Consoante o exposto acima, os relatos supracitados demonstram que a          

natureza da ação penal pública incondicionada, como regra, em crimes cometidos           

contra a liberdade sexual, pode ocasionar violações de direitos fundamentais, visto           

que, como restou demonstrado em alguns casos, a vítima não manifesta interesse na             

persecução criminal do acusado, a fim de evitar um streptus judicii e uma             

consequente vitimização secundária. Cumpre salientar, que a referida alteração teria          

de levar em consideração a vontade da vítima, que, por sua vez, não deveria ser               

suprimida pelo interesse do Estado no jus puniendi do autor do delito. 

Mesmo se tratando de casos que podem ser vislumbrados como excepcionais,           

o simples fato de existirem desencadeia o pressuposto para a problematização da lei             

13.718/2018, que leva em conta, partindo de uma generalização de maior escopo,            

situações bastante específicas, diversas e, com toda certeza, delicadas. 



 

 

6 CONCLUSÃO 

A Lei. 13.718/2018 alterou a natureza da ação penal nos crimes cometidos            

contra a liberdade sexual, na medida em que a ação, antes condicionada à             

representação da vítima ou requisição do Ministro da Justiça, tornou-se, agora,           

incondicionada. Como discutido anteriormente, a ação penal condicionada à         

representação é subordinada à vontade da vítima, enquanto a ação penal pública            

incondicionada subentende o Ministério Público como titular da ação. 

Destarte, foram explicitados os aspectos relevantes sobre a lei 12.015/2009,           

anterior à supracitada, no tocante à ação penal, tendo em vista que esta trouxe              

alterações substanciais para a garantia e proteção do direito da vítima, em especial a              

representação como requisito para a propositura da ação penal. Ainda, para sustentar            

a noção proposta acerca da problematização da alteração da ação penal nos crimes             

cometidos contra a liberdade sexual, foram utilizados os depoimentos de mulheres           

que figuram como vítimas desses crimes, as quais não representaram criminalmente           

contra os respectivos indiciados, devido a escolhas de ordem pessoal, entre elas, a             

manifestação do desejo de não relembrar o ocorrido. 

Trazer este assunto à tona é, portanto, muito significativo, especialmente se            

considerarmos a atualidade e a relevância dos aspectos relacionados à violência           

contra a mulher em todos os seus âmbitos, uma vez que essas são, em sua maioria,                

as vítimas dos crimes supracitados e historicamente oprimidas pelas relações de           

poder ensejadas pelo patriarcado. Qualquer discussão que promova o tratamento de           

tópicos relacionados ao direito da mulher, é, indiscutivelmente, muito proveitoso.          

Conforme demonstrado pelos depoimentos das vítimas, o impasse presente nessa          

conjuntura ocorre quando a parte mais interessada da situação – isto é, a mulher – se                

torna secundária nas decisões referentes a sua própria alçada, prevalecendo o           

interesse social na elucidação do caso.  

O enfoque dado por este trabalho à vontade da vítima como instância primeira,             

provê visibilidade à individualidade da mulher enquanto sujeito complexo, dotada de           



 

capacidade de decisão sobre a sua própria vida. Em maior escala, reconhecer a             

individualidade das mulheres, leva ao entendimento da diversidade de contextos          

sócio-históricos e econômicos, que por conseguinte, melhora o tratamento das          

circunstâncias tratadas nesta pesquisa.  
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