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Tese 370 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – FAVORECIMENTO DA 

PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 

(ARTIGO 228 DO CÓDIGO PENAL) – VÍTIMAS JÁ PROSTITUÍDAS – 

IRRELEVÂNCIA – CONFIGURAÇÃO 

A circunstância anterior de a vítima ser pessoa já afeita à prostituição não 

impede a configuração do crime versado no artigo 228 do Código Penal.   

(D.O.E.,  p. )      
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA SEÇÃO 
CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO. 
 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da Apelação Criminal nº 0002569-48.2005.8.26.0050,  

Comarca de São Paulo,  em que figuram como apelantes a 

JUSTIÇA PÚBLICA e O.M.F., com fundamento no artigo 105, inciso III, 

alínea “a” da Constituição da República e na forma do 

preceituado pelos artigos 26 e seguintes da Lei nº 8.038/90, vem 

interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, contra o v. acórdão de fls. 6788/6813, pelos motivos 

adiante deduzidos. 

1.  RESUMO DOS AUTOS 

 

  O.M.F. foi condenado, nos termos da r.sentença 

de fls. 8301/8356,  como incurso no artigo 228 § 3º. (treze vezes) c.c. 

71 e artigo 229, ambos  c.c. 69, todos  do Código Penal a pena de 

onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado e 

pagamento de 4104 dias multa, fixados no valor unitário máximo e 
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absolvido da imputação da prática dos delitos versados no artigo 

288 ’caput’ e 231-A do Código Penal, com fundamento no artigo 

386, VII do Código de Processo Penal. 

 

 Os demais réus, por sua vez, foram absolvidos da 

prática dos crimes previstos pelos artigos 288 ‘caput,  228 § 3º, 229 e 

231-A do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII do 

Código Penal.  

 

  Inconformadas, acusação e defesa apelaram 

da r. sentença: a Justiça Pública buscou a procedência total da 

acusação, enquanto o réu invocou questão preliminar e, no mérito, 

pretendeu absolvição por atipicidade de sua conduta;  

subsidiariamente, o afastamento do concurso material de crimes, o 

reconhecimento do erro de proibição e o abrandamento da pena.  

 

  Contra-arrazoados os recursos, o parecer da 

Douta Procuradoria de Justiça foi pelo improvimento da apelação 

defensiva e o parcial provimento do recurso acusatório, apenas 

para se manter a absolvição no que se refere ao crime versado no 

artigo 231-A do Código Penal e provida, no mais, a apelação 

ministerial.  
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  Os integrantes da Quarta Câmara Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, por maioria de votos, “  

rejeitaram as preliminares arguidas, negaram provimento à apelação ministerial e, 

por fim, deram provimento à apelação do réu O.M.F., qualificado nos autos, para 

absolvê-lo dos crimes em que veio a ser condenado, o que ora se faz com fulcro 

no artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal, vencido o Exmos. Revisor, 

Des.Eduardo Braga, que também rejeitava as preliminares, negava provimento a 

todos os recursos e fará declaração de voto” . 

 

 

  Eis o voto do Desembargador Relator ,  transcrito 

por imagem: 
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  Decidindo dessa forma, a douta Quarta Câmara 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

negou  vigência à lei federal – artigo 228 e § 3º e artigo 229 do 

Código Penal --,  legitimando, dessarte, a interposição deste  

recurso especial,  com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 

“a” da Constituição Federal. 

 

    

 

2.  NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL- ARTIGO 229 DO CÓDIGO 

PENAL 

 

 

  Preceitua o artigo 229 do Código Penal ( com 

redação anterior à Lei 12.015/2009): 

 

  

Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de 

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso, 

haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente:  

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 
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 Ressalte-se, inicialmente, que a conduta do réu se 

deu anteriormente ao advento da Lei 12015/09 que, no entanto, 

não revogou, derrogou ou aboliu o crime em questão.     A nova 

redação, trazida pela Lei 12015/09,  apenas tratou de tornar mais 

abrangente a incidência da norma,  sem, contudo, alterar sua 

essência ou seu preceito secundário, que se manteve nos  mesmos 

patamares: pena prevista entre dois e cinco anos de reclusão.  

 

 Dessa forma, a conduta do agente há de ser 

examinada sob o enfoque da lei anterior, até porque a lei nova, 

mais abrangente, não deve retroagir, sob pena de prejudicá-lo.  

 

 A absolvição do réu se deu com fundamento no 

artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal – não constituir o 

fato infração penal- , motivo por que o objetivo deste Recurso 

Especial é tão só a discussão acerca da tipicidade, e não dos 

fatos.  

 

 A objetividade jurídica do delito  é a moralidade 

pública sexual e os bons costumes, buscando a lei impedir, ou 

dificultar, a instalação de locais destinados a todas as formas de 

prostituição. 
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 ALBERTO SILVA FRANCO ensina que “o consenso 

doutrinário é no sentido que aqui se tutela a moralidade sexual, 

tanto sob o prisma individual quanto social (por todos, cf. Vicente 

Sabino Júnior. Direito Penal, Parte Especial, São Paulo: Sugestões 

Literárias, v.3, p.229; Edgard de Magalhães Noronha, Código Penal 

Brasileiro Comentado, Saraiva, São Paulo, 1954, v.7, p.441).    Os 

autores ostentam pequenas divergências com respeito a outros 

bens que seriam objeto de proteção penal nesta figura típica: 

entende-se ora que bem jurídico tutelado é “ a disciplina da vida 

sexual, de acordo com os bons costumes, a moralidade pública e 

a organização da família” (Damásio E. de Jesus, Direito Penal, 

16ed, São Paulo, Saraiva, 2007, v.3,p.157), ora a “moralidade 

pública e os bons costumes, procurando dificultar o exercício da 

prostituição” (Paulo José da Costa Junior, Comentários ao Código 

Penal, Saraiva, São Paulo, 2000, p.745), fazendo-se igualmente 

ressalva ao entendimento que compreende a tutela da “liberdade 

sexual em sentido amplo” e a “evitação do fomento e proliferação 

de todas as formas de lenocínio” (Luiz Regis Prado, Curso de Direito 

Penal Brasileiro, 4, ed São Paulo, RT, 2006, p. 274” (Código Penal e 

Sua Interpretação Jurisprudencial, Ed.RT, S.Paulo, 8ª., ed., 2007, p. 

1130).  

 

 Casa de prostituição constitui elemento normativo 

do tipo e significa o local onde as prostitutas permanecem para o 

exercício do comércio carnal.   É o bordel, onde as prostitutas 

permanecem à espera de clientes, bem como a casa à qual a 
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prostituta apenas permanece em horário determinado para a 

prática de ato libidinoso, retirando-se a seguir.  

 

  Contudo, além da elementar casa de prostituição, a 

lei vai mais adiante e insere também no tipo penal qualquer lugar 

destinado a encontros para fim libidinoso.  

 

 Dessa forma, assevera NELSON HUNGRIA:  

 

 “A incriminação não se limita à 

manutenção de casa de prostituição: estende-se, de 

modo geral, à manutenção de qualquer lugar 

destinado a encontros para fim libidinoso. Não só o 

pensionato de meretrizes, o conventilho, o bordel, o 

prostíbulo, o lupanar, o alcoite, a cada de ‘rendez-

vouz’ ou de ‘passe’, o hotel de cômodos à hora, 

senão também todo e qualquer local destinado a 

encontros lascivos, sejam ou não com prostitutas, 

propriamente tais” (Comentários ao Código Penal, 

Forense, Rio, 1956, VIII/288).  

 

 No caso em estudo,  conforme constou no 

v.acórdão –  e não há qualquer controvérsia nos autos acerca 

dessa circunstância- “ assentou-se de forma acertada e unânime 
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que o estabelecimento em destaque é casa destinada ao 

encontro de pessoas adultas, que buscam diversão como beber, 

ouvir música, fazer sauna, nadar, dançar e, de possível, mediante 

consenso, fazer sexo pago” (verbis-fls. 6797), circunstâncias que, por 

óbvio, são aptas para preencher os requisitos do tipo penal. 

 

 A consumação do crime, por sua vez,  se dá com o 

funcionamento da casa de prostituição, mantida pelo agente para 

fins libidinosos. 

 

 Segundo CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “ consuma-

se com a manutenção de casa ou local destinado a encontros 

libidinosos” (Tratado de Direito Penal, Parte Especial, Saraiva, 3ª.  

2008,3ª.Ed.,  4/70).  

 

 Nesse sentido, também, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

 “ CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. CASA DE 
PROSTITUIÇÃO. TIPICIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

I- A simples manutenção de espaço destinado à 
prática de prostituição traduz-se em conduta penalmente 
reprovável, sendo que a possível  condescendência dos 
órgãos públicos e a localização da casa comecial não 
autoriza, por si só, a aplicação da figura do erro de proibição, 
com vistas a absolver o réu. 
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II- Precedentes do STJ 

III- Irresignação que deve ser acolhida para condenar 
o réu pelo delito de manutenção de casa de prostituição, 
remetendo-se os autos à instancia de origem para a fixação 
da reprimenda. 

IV- Recurso especial provido, nos termos do voto do 
Relator 

(grifei- STJ, Rel.Min, GILSON DIPP, REsp 870.055/SC, DJ 
30/4/2007).  

 

  

 Conquanto alguns autores exijam para a 

caracterização do tipo penal a habitualidade, outros, como 

ROGÉRIO GRECO, entendem que “ embora seja considerado um 

crime habitual, acreditamos que a consumação ocorra com, por 

exemplo, a inauguração da casa de prostituição.  A abertura de 

um bordel já configuraria a consumação do delito, 

independentemente, até mesmo, de que algum casal já tenha ali 

se relacionado sexualmente”.   Esclarece o autor que, nessa 

hipótese, a casa de prostituição já estava sendo mantida e já se 

encontrava aberta com a finalidade de acolher pessoas que  ali 

desejassem praticar atos libidinosos, caracterizando-se o crime, 

portanto, em razão de já haver, nesse caso,  a manutenção da 

casa de prostituição (Curso de Direito Penal, Ed. Impetus, Niterói, 

2006, III/639/640).  
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 No caso em estudo, os Desembargadores da 

Colenda 4ª. Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo, por 

maioria de votos, absolveram o réu da imputação criminosa 

mediante o entendimento de que “casa de prostituição requesta a 

característica irrefutável de que as prostitutas precisam residir ou 

possuir forte vínculo com o sítio dos fatos e alí permanecer sob o 

jugo tirânico do cáften, sob pena de desnaturar o crime”  (verbis-

fls. 6797).  

 

 Ora, como se viu, o tipo penal não exige, de 

nenhuma maneira, para sua tipificação,  ou para a consumação 

do delito,  que a prostituta tenha residência no local utilizado para 

encontros libidinosos, ou que seja explorada pelo caften.     Caso 

ocorressem também essas circunstâncias e estaríamos, além do 

crime versado no artigo 229 do Código Penal, diante de outros 

ilícitos, tais como constrangimento ilegal, cárcere privado, etc...  

 

 Também não há exigência da lei de que o local se 

preste única, exclusiva e especificamente para a prostituição.  

   

 Aliás, como bem constou da brilhante sentença 

proferida nestes autos:  
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 “... da mesma forma que um vendedor de cocaína 

que também oferece rapé a seus clientes comete ato 

típico de mercancia de drogas ilícitas, um proxeneta que 

instala em seu lupanar sauna, piscina, telão e mesa de 

sinuca, continua a manter local destinado precipuamente 

a encontros libidinosos. 

 É certo que ambos, cada qual traficando a ‘ 

mercadoria’ ou os serviços de sua especialidade, oferecem 

à sua clientela outras opções de ‘ divertimento’, mas tal 

circunstância não altera a redação dos tipos legais: nem o 

artigo 33 da Lei 11343/06 restringe como crime a conduta 

de ‘ vender exclusivamente substância entorpecente’, nem 

o artigo 229 do Código Penal exigia que o local fosse 

destinado exclusivamente a encontros para fins libidinosos 

(ou que alí residisse ou dormissem as meretrizes)” (grifei-

verbis-fls. 8329).  

 

  Também não fica afastada a ocorrência do delito 

em razão da possibilidade de o estabelecimento ter local 

destinado a consumo de bebidas alcoólicas e outras distrações 

com o nítido propósito de atrair e manter por maior tempo a 

permanência do cliente no estabelecimento a possibilitar 

encontros com prostitutas.  
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 Dessa forma, não há como se sustentar o 

entendimento adotado pelo ilustre Relator, no sentido de 

que o crime somente se tipificaria com a residência das 

mulheres no estabelecimento e, ainda, que o local se 

destine única e especificamente à prostituição.  

 

 Incabível o Des.Relator alterar o tipo penal 

descrito em nosso Código para nele incluir – para  a 

adequação típica do crime – que a prostituta tenha 

residência no local dos encontros libidinosos, quando a 

própria lei não exige tal circunstância.  

 

   

 Restou salientado, também, no v. acórdão, que o 

tipo penal estaria em desuso, alterado que foi pelos costumes dos 

dias atuais, com aceitação pela sociedade.   

 

 Nada mais errôneo.  

 

  Inicialmente cumpre salientar que o eventual 

desuso, a questionável tolerância ou, até mesmo, o costume, em 
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nosso sistema jurídico penal não ensejam a revogação da norma 

incriminadora (artigo 2º. ‘ caput’ da LICC).  

 

 Nesse sentido, as decisões do Colendo  Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

 RECURSO ESPECIAL. PENAL. APELAÇÃO. CASA DE 
PROSTITUIÇÃO. TOLERÂNCIA. 

ATIVIDADE POLICIAL. TIPICIDADE (ART. 229 DO CP). 
CONCURSO MATERIAL. 

CONDUTAS DELITUOSAS COM REPERCUSSÃO E CLAMOR 
PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 

“A eventual tolerância ou indiferença na repressão 
criminal, bem assim o pretenso desuso não se 
apresentam, em nosso sistema jurídico-penal, como 
causa de atipia. O enunciado legal (art. 229 e art. 230) 
é taxativo e não tolera incrementos jurisprudenciais.” 
“Os crimes em comento estão gerando grande 
comoção social, em face da repercussão, existindo 
uma mobilização nacional de proteção dos menores.” 
Recurso conhecido e provido. 

(destaque nosso-REsp 585750/RS, Rel. Ministro JOSÉ 
ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
10/02/2004, DJ 15/03/2004, p. 295) 

 

 

 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. 
TOLERÂNCIA. ATIVIDADE POLICIAL. TIPICIDADE (ART. 229 
DO CP). 
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I - A eventual tolerância ou a indiferença na repressão 
criminal, bem assim o pretenso desuso não se 
apresentam, em nosso sistema jurídico-penal, como 
causa de atipia (Precedentes). 

II - A norma incriminadora não pode ser neutralizada ou 
ser considerada revogada em decorrência de, v.g., 
desvirtuada atuação policial (art. 2º, caput da LICC). 

Recurso conhecido e provido. 

(destaque nosso-REsp 146360/PR, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/1999, DJ 
08/11/1999, p. 85) 

 

 

 RECURSO ESPECIAL. PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. 
TIPICIDADE. EVENTUAL LENIÊNCIA SOCIAL OU MESMO 
DAS AUTORIDADES PÚBLICAS E POLICIAIS NÃO 
DESCRIMINALIZA A CONDUTA DELITUOSA LEGALMENTE 
PREVISTA. PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO DO 
RECURSO. RECURSO PROVIDO PARA, RECONHECENDO 
COMO TÍPICA A CONDUTA PRATICADA PELOS 
RECORRIDOS, DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO 
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU PARA QUE ANALISE A 
ACUSAÇÃO, COMO ENTENDER DE DIREITO. 

1.   O art. 229 do CPB tipifica a conduta do recorrido, 
ora submetida a julgamento, como sendo penalmente 
ilícita e a eventual leniência social ou mesmo das 
autoridades públicas e policiais não descriminaliza a 
conduta delituosa. 

2.   A Lei Penal só perde sua força sancionadora pelo 
advento de outra Lei Penal que a revogue; a 
indiferença social não é excludente da ilicitude ou 
mesmo da culpabilidade, razão pela qual não pode 
ela elidir a disposição legal. 

3.   O MPF manifestou-se pelo provimento do recurso. 
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4.   Recurso provido para, reconhecendo como típica 
a conduta praticada pelos recorridos, determinar o 
retorno dos autos ao Juiz de primeiro grau para que 
analise a acusação, como entender de direito. 

(destaque nosso-REsp 820406/RS, Rel. Ministro ARNALDO 
ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 
05/03/2009, DJe 20/04/2009)  

 

 

 Além disso, é de se ter em mira não ser esta a 

intenção do legislador, na medida em que a recente alteração 

legislativa, promovida pela Lei 12.015, de 7 de agosto de 2009,  não 

revogou os artigos 228 e 229 do Código Penal, mas sim alargou a 

hipótese de abrangência de referidos tipos penais, para abarcar 

situações outras, substituindo as expressões  “casa de prostituição 

ou lugar destinado a encontro para  fim libidinoso”,  para  “ 

estabelecimento em que ocorra exploração sexual” .  

 

  Dessa forma, “o escopo do legislador foi o de 

ampliar o conceito legal. O conceito de estabelecimento de 

exploração sexual é mais amplo. Inclui, com certeza, a escravidão, 

o trabalho forçado, mas não se limita a essas hipóteses que é 

espécie. O gênero abrange qualquer comércio sexual em que o 

proprietário ou empresário lucra com a simples atividade sexual “ ( 

VALTER KENJI ISHIDA, Curso de Direito Penal, 2ª. Ed., Ed.Atlas, 2010). 
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 Nesse sentido, também é a lição de FERNANDO 

CAPEZ: “ A Lei n. 12015/2009 acabou por ampliar a tutela jurídica 

dos crimes contemplados no Capítulo V, ao mencionar qualquer 

outra forma de exploração sexual, que não só a prostituição, em 

consonância, inclusive, com os documentos internacionais. Desse 

modo, o título do crime ‘ Casa de Prostituição’ é inadequado, por 

não revelar a atual amplitude do delito... Pune-se, portanto, o 

proprietário de qualquer estabelecimento, destinado ou não à 

prostituição, em cujo interior ocorra a exploração sexual.”  (Código 

Penal Comentado, Saraiva, 2012, 3ª. Ed., pág. 486).  

 

 Em assim sendo, caso o legislador preferisse extinguir 

tais tipos penais, bastaria promover uma abolitio criminis e não 

ampliar o sentido da norma e sua tutela jurídica, como fez.   

 

 Assim, não há como se aceitar ter havido a 

revogação da norma pelos costumes ou eventual desuso.  

 

 Dessa forma,  a mera manutenção do espaço 

destinado à prostituição traduz-se em conduta penalmente 

reprovável e o v.acórdão, ao afastar a tipificação do delito por não 

se tratar o local de ‘ residência’ das prostitutas ou em razão de o 

tipo penal encontrar-se revogado pelos ‘ costumes, ’ contrariou o 

disposto no artigo 229 do Código Penal.   
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3.  NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL- ARTIGO 228 e § 3º.  DO 

CÓDIGO PENAL 

 

 

  Preceitua o artigo 228 do Código Penal ( com 

redação anterior à Lei 12.015/2009): 

 

  

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou , 

impedir que alguém a abandone:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.   

 

§ 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também 

multa. 

 

 Ressalte-se, também com relação ao artigo 288 do 

Código Penal, que a conduta do réu se deu anteriormente ao 

advento da Lei 12015/09 que, no entanto, não revogou, derrogou 

ou aboliu o crime em questão.     A nova redação, trazida pela Lei 

12015/09, apenas tratou de tornar mais abrangente a incidência 

da norma, sem, contudo, alterar sua essência ou seu preceito 

secundário, que se manteve nos  mesmos patamares: pena 

prevista entre dois e cinco anos de reclusão.  
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 Dessa forma, a conduta do agente há de ser 

examinada sob o enfoque da lei anterior, até porque a lei nova, 

mais abrangente, não deve retroagir, sob pena de prejudicá-lo.  

 

 Assim como absolvição do réu pela prática do crime 

versado no artigo 229 do Código Penal se deu com fundamento no 

artigo 386 inciso III – não constituir o fato infração penal-,  a 

absolvição pelo delito previsto no artigo 228 e seu § 3º. ocorreu  

pelo mesmo fundamento, motivo por que a discussão se limitará à 

tipicidade, e não à prova dos autos. 

 

 

 O bem jurídico protegido é “a moralidade pública 

sexual, objetivando, particularmente, evitar o incremento e o 

desenvolvimento da prostituição” (CEZAR ROBERTO BITENCOURT, 

op.cit. pág. 64).  

 

 Para EDGARD MAGALHÃES NORONHA o bem 

jurídico tutelado é o “interesse social consistente em que a função 

sexual se exerça normalmente, de acordo com os bons costumes e 

a moralidade pública” (Código Penal Brasileiro Comentado, 

Saraiva, 1954, pág. 432).  
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 Mais modernamente, LUIZ RÉGIS PRADO destaca 

que a tutela da norma penal visa proteger a liberdade sexual em 

sentido amplo e o interesse em obstar o incentivo e o incremento 

da prostituição (op. cit. Pág. 266).  

 

 Trata-se à evidência de tipo penal de ação múltipla 

ou de conteúdo variado, em que a realização de apenas uma das 

condutas incriminadas pela norma dá ensejo à tipificação.  

 

 O delito versado no artigo 228 contém modalidades 

distintas: o induzimento, a atração, a facilitação e o impedimento 

ao abandono da prostituição.  

 

 Os Desembargadores da 4ª. Câmara do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, por maioria de votos, entenderam pela 

atipicidade da conduta do agente porque “ o tipo penal não 

alcança a pessoa maior de dezoito anos de idade que, ao tempo 

do fato, se encontrava prostituída, ou seja, que já exercia, ainda 

que esporadicamente, o sexo pago” (verbis-fls. 6801).  

 

 Não há razão, contudo, para esse entendimento 

diante do conteúdo variado da norma penal.  
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 Como ensina JULIO FABBRINI MIRABETE, “ pouco 

importa que a vítima seja pessoa de má reputação ou corrupta, 

quando se trata da conduta de induzir ou atrair.  Nas demais 

formas de conduta, pressupõe a lei que a vítima já seja prostituta” 

(grifei- Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 2005, pág. 2897). 

 

  De igual forma, o pensamento de JOSÉ HENRIQUE 

PIERANGELI, ao comentar o artigo 228 do Código Penal: “... tanto a 

mulher, como o pederasta, mesmo que corrompidos, não 

impedem a existência do delito em estudo, posto que o crime é de 

favorecimento à prostituição, induzindo alguém a dela participar, 

facilitando ou impedindo que alguém a abandone” (grifei- Manual 

de Direito Penal Brasileiro, Parte Especial, Ed.RT, 2ª. Ed., 2005, pág. 

862). 

  

 PAULO JOSÉ DA COSTA JR. refere que “a meretriz ou 

o homossexual poderão ser sujeitos passivos do crime. O fato de 

acharem-se eles já corrompidos não os impede, já que o tipo 

penal do art. 288 prevê o auxílio à prostituição, facilitando-a, bem 

como o impedimento de alguém abandoná-la, assim o 

desejando” (grifei- Código Penal Comentado, Ed.DPJ, 8ª. Ed., 2005, 

pág. 768).  

 

  Assim, ainda que  se afaste a incidência da 

norma penal nas modalidades “induzir ou atrair” alguém à 
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prostituição  nas hipóteses em que vítima já se encontre prostituída, 

não há como se concluir pela atipicidade nas modalidades de 

facilitação ou impedimento ao abandono da prostituição sob o 

pífio argumento – utilizado no acórdão-  de que as vítimas já se 

achavam na condição de ‘ garotas de programa’.  

 

 É que  “ o homossexual e a prostituta também 

poderão ser sujeitos passivos do crime de favorecimento à 

prostituição, pois o fato de já serem corrompidos não os impede de 

assumir essa condição, já que o tipo penal prevê o auxílio à 

prostituição, facilitando-a, bem como o impedimento de alguém 

abandoná-la, se desejar. Como se vê, a condição amoral da 

vítima é irrelevante para que ela receba a proteção penal da 

norma em exame. 

 (...) 

 É indiferente que se trate de vítima já 

desencaminhada para que se caracterize o crime, pois a lei tanto 

pune o induzimento ou aliciamento como a facilitação” (grifei- 

CEZAR ROBERTO BITENCOURT, op.cit. pág. 65).  

 

 E facilitar, no sentido da lei é “tornar mais fácil o 

comércio da prostituta, o que se dará, em regra, pela obtenção 

de clientes, não se excluindo, porém, qualquer outro benefício 

material que favoreça o exercício da prostituição” (HELENO 
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CLÁUDIO FRAGOSO, Lições de Direito Penal, Parte Especial, 

Forense, Rio, 1984, 2/59).  

 

 Aqui a conduta do agente “não é mais a de impelir 

a vítima ao exercício do meretrício, mas a de auxiliá-la na ignóbil 

profissão, obtendo-lhe clientes, encaminhando-a para lupanares 

elegantes, garantindo-lhe o melhor ponto onde possa operar, etc 

(grifei-PAULO JOSÉ DA COSTA JR., op.cit.pág. 228). 

 

 LUIZ REGIS PRADO, citado por Rogério Grecco,  

ressalta que incorre no delito aquele que facilita a prostituição.   A 

facilitação ocorre  na hipótese em que o agente, “ sem induzir ou 

atrair a vítima, proporciona-lhe meios eficazes de exercer a 

prostituição, arrumando-lhe clientes, colocando-a em lugares 

estratégicos, etc” (op.cit).   

 

 E prossegue GRECCO, no sentido de que a 

diferença da facilitação para as modalidades anteriores está no 

fato de que “no induzimento ou na atração de alguém à 

prostituição , a vítima ainda não se encontrava prostituída; ao 

contrário, na facilitação, o agente permite que a vítima, já 

entregue ao comércio carnal, nele se mantenha com o seu auxílio, 

com as facilidades por ele proporcionadas” (grifei-op.cit.pág. 628).  
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 Portanto, não há dúvida  acerca  da tipicidade da 

conduta do agente, ao menos na modalidade facilitar a 

prostituição, não havendo como se aceitar o raciocínio simplista do 

v.acórdão, no sentido da atipicidade em razão de as vítimas já se 

acharem prostituídas.   

 

 A jurisprudência também é no sentido de entender 

pela ocorrência do crime,  ainda que as vítimas já se encontrem  

corrompidas quando dos fatos: 

 

 “ FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. MENOR. 

CONFIGURAÇÃO DO CRIME.  

  Existe favorecimento quando a pessoa é levada 

à prostituição ou impedida de abandoná-la, não 

excluindo a facilitação o fato de a vitima (menor) já ser 

prostituta, revelando, inclusive, haver percorrido diversos 

lugares nas mesmas nas mesmas circunstâncias”  

(grifei-STF, Resp 118.181/MG, DJU 24/11/2007, p.61288-9). 

 

 

 FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO. VÍTIMAS QUE JÁ 

SE DEDICAVAM À PROSTITUIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. 
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 (...) A lei penal, em seu art. 288, não exclui de sua 

proteção nem mesma a pessoa já prostituída, pois visa a 

proteger a moralidade sexual pública. 

 (grifei-TJSP- RT 606/328).  

 

  

 FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO  

 (...) A anterior conduta desregrada de mulher não é 

óbice à configuração da mencionada infração 

 (grifei- TJSP- RT407/113) 

 

 

PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - 

FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO - VÍTIMAS JÁ 

PROSTITUÍDAS - IRRELEVÂNCIA - DELITO CONFIGURADO - 

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE 

COMPROVADAS.  

 Sendo o caderno probatório amplo e suficiente 

à constatação de que a ré facilitava a prostituição, 

prestando auxílio ao seu exercício, a condenação é 

medida que se impõe. - Não descaracteriza o ilícito do 

art. 228 do Código Penal o fato do sujeito passivo ser 

pessoa já desencaminhada, prostituída, porquanto o tipo 
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penal previu também a modalidade de facilitação à 

prostituição, caso este verificado nos autos. 

(TJMG-Apelação n. 1.0223.09.292977-5/001, 28/2/2012, 

publicada em 20/3/2012 Relator o Desembargador 

Furtado de Mendonça) 

  

 Vale salientar, por fim, que eventual intuito de lucro 

valerá apenas para qualificar o crime e nunca para excluir a 

tipicidade da infração penal, se preenchidos os elementos do 

artigo 228 do Código Penal. 

 

  O intuito de lucro é figura que qualifica o delito - 

artigo 288, § 3º.-; contudo, ocorrendo ou não,  não  resta afastada 

a  prática delitiva prevista na modalidade básica do crime.  

 

 Vale dizer, não é exigência para a caracterização 

do tipo o intuito de lucro.  Caso este não esteja presente, a figura 

delitiva é a da cabeça do artigo 288 do Código Penal, apenas 

excluída a circunstância qualificadora.  

 

 

 Dessa forma, ao afastar a tipicidade do delito em 

razão de os sujeitos passivos do crime já terem exercido, antes dos 

fatos, a condição de garotas de programa – circunstância não 
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exigida pela lei-   o v.acórdão  negou vigência ao artigo 228 do 

Código Penal.  

 

 

4.  PEDIDO 

 

  Em face de todo o exposto, demonstrada a 

contrariedade à lei federal, aguarda o Ministério Público do Estado 

de São Paulo seja deferido o processamento deste  recurso 

especial, a fim de que, submetido à elevada consideração do 

Colendo  Superior Tribunal de Justiça, mereça provimento, para ser 

mantida a condenação do réu, nos termos da sentença de 

primeiro grau.   

 

 

São Paulo, 02 de julho de 2013. 

 

MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 

Procurador Geral de Justiça  

 

MARIA APARECIDA PIERANGELI BORELLI THOMAZ 

Procuradora de Justiça 


