
Uma escolha entre punir mal e não punir (*) 

Tramita no Congresso Nacional projeto de lei que altera o Código Penal no 

capítulo relativo aos crimes contra a dignidade sexual. Algumas propostas são 

aplaudidas pela população, como a criação do crime de divulgação de cena de 

estupro, sexo explícito ou pornografia (revenge porn) e o agravamento das 

penas do estupro coletivo. Encontra, porém, resistência – provavelmente por 

desconhecimento dos termos e da justificativa do projeto – a intenção de 

estabelecer penas mais adequadas e proporcionais para o crime de estupro 

cometido contra adolescente e criança, sem violência física ou grave ameaça.  

Atualmente, o Código Penal prevê pena mínima de 8 anos de reclusão (ou de 12 

anos, também no mínimo, se o autor do delito for ascendente da vítima) tanto 

para quem abusa de uma criança de modo violento, praticando com ela coito 

vaginal, oral ou anal, quanto para quem, por exemplo, passa a mão na sua 

genitália, ou lhe apalpa os seios, sem empregar violência física.  

Com experiência de quase três décadas atuando na jurisdição criminal, quer 

como magistrado, quer como membro do Ministério Público, posso dizer, sem 

medo de errar, que nunca vi no foro dilema tão dramático quanto o que 

enfrentam juízes e tribunais deste país, ao terem de julgar esses casos que 

reproduzem cena não rara em muitos lares brasileiros: o abuso sexual de uma 

criança, que foge do padrão do estupro com violência e se esconde, 

covardemente, por trás do ato sorrateiro, dissimulado, que não deixa marcas 

aparentes na pequena e indefesa vítima. 

O que fazem os juízes? Ou impõem, seguindo os estritos ditames da lei, a pena 

mínima de 12 anos de prisão para um avô que, por exemplo, tocou, 

lascivamente, os seios de sua neta, ou dizem que o fato não foi assim tão grave 

a ponto de merecer tão elevada punição e o absolvem da acusação de estupro. 

O Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal a quem cabe dar a última 

palavra na interpretação das leis, tem sido rígido no trato dessa questão e 

mantido condenações como a desse avô que viola a dignidade e a liberdade 

sexual de sua neta. 

Sabemos, porém, que há um sem-número de casos em que os agressores 

sexuais não são punidos. Basta, para tanto, que um promotor de justiça não 

apresente a acusação contra o agressor sexual ou que não recorra da sentença 

absolutória de um juiz ou tribunal. 



O resultado então é: centenas, senão milhares, de pessoas que abusam de 

filhos, netos, sobrinhos, vizinhos etc e não sofrem qualquer punição, porque se 

entendeu excessivamente severa a punição prevista em lei; e, por outro lado, 

centenas de pessoas que cometeram esse crime e que cumprem pena mínima 

de 12 anos de prisão, em uma penitenciária. 

A doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente é preocupação 

constante de nosso Estado e não permite que se deixe impune ato atentatório à 

dignidade sexual e ao amadurecimento psíquico desses pequenos seres ainda 

em formação, que certamente estarão perenemente abalados por essa vilania 

de que são vítimas justamente no ambiente doméstico, onde deveriam estar a 

salvo de toda e qualquer agressão. Mas essa proteção acaba se enfraquecendo 

e até se anulando quando agentes do Estado, pelas razões expostas, deixam de 

responsabilizar o agressor. 

O projeto propõe o ajuste necessário a conferir racionalidade e 

proporcionalidade à punição de quem, sem violência, praticar ato que não 

importe em grave invasão da intimidade da vítima ou sua humilhação, 

requisitos a serem observados para permitir pena menor do que a atualmente 

prevista. 

Somente nessas condições a pena mínima cominada para a figura do estupro de 

vulnerável – que permaneceria inalterada para a generalidade dos casos – 

poderia ser reduzida de 1/6 a 2/3, de sorte que, no caso de ser o autor da 

conduta ascendente da vítima, a reprimenda oscilaria entre 4 anos e 10 anos de 

reclusão, permitindo ao juiz, de modo prudente, impor a pena correta para as 

diversas situações fáticas possíveis. 

Há 250 anos, vaticinou o precursor do Direito Penal moderno, Cesare Beccaria: 

“A certeza de um castigo, mesmo moderado, sempre causará mais intensa 

impressão do que o temor de outro mais severo, unido à esperança da 

impunidade”. É de se ponderar, então, se estamos prontos para aceitar essa 

lição.  

Rogerio Schietti Cruz 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Doutor e Mestre em Direito Processual pela USP 
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