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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR 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 n. 0003862-29.2012.8.26.0302, da 

Comarca de Jaú, em que é apelante JOSÉ RODRIGUES NOVAIS, vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no artigo 105, III, alíneas 

“a” e “c”, da Constituição da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, e 

artigo 1.029, caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, do 

acórdão de fls. 283/291, da 1ª Câmara de Direito Criminal do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por negativa de vigência 

e contrariedade ao artigo 229 do Código Penal, pelos motivos 

adiante aduzidos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME  
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 JOSÉ RODRIGUES NOVAIS foi denunciado como 

incurso no artigo 229 do Código Penal porque no período de 2011 a 

fevereiro de 2012, às margens da rodovia Jaú - Brotas, município e 

Comarca de Jaú, manteve, por conta própria, estabelecimento 

comercial denominado “Bar e Lanchonete Tupan”, em que ocorria 

exploração sexual com o intuito de lucro. 

 Segundo a denúncia, convidou mulheres de cidades 

próximas para se prostituírem no local. Para tanto, fornecia 

hospedagem e alimentação em troca da realização de programas 

sexuais com clientes, nos quartos existentes no estabelecimento. As 

mulheres deveriam convencer os clientes a pagar-lhes bebida, cujos 

valores eram superiores ao de mercado. Pela utilização dos quartos, 

deveria ser pago um valor ao acusado, enquanto as mulheres 

ficariam com o dinheiro correspondente ao programa sexual. 

 Em diligências no local, a polícia encontrou várias 

mulheres que confirmaram que se prostituíam no local, há meses, 

forçando os clientes a consumirem bebidas e pagando pelo uso dos 

quartos. 

Concluído o sumário de culpa, a ação foi julgada 

procedente e o acusado condenado pelo Juízo de Direito a quo à 

pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas 

restrivas de direitos, além de 10 dias-multa (fls. 223/227). 
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 Inconformado, o acusado apelou tendo a Colenda 1ª 

Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo, por votação unânime, dado provimento ao recurso 

para absolver o réu por insuficiência de provas, ao argumento de que 

a modificação no tipo penal do artigo 229 do Código Penal, 

introduzida pela Lei n. 12.015/09, passou a exigir, para a 

caracterização do delito, que no local haja exploração sexual, que 

consiste em colocar as prostitutas em situação análoga à de 

escravidação, tutelando o tipo a liberdade sexual, o que não restou 

demonstrado nos autos, pois uma das mulheres que atuava no local 

afirmou que não era obrigada a sequer a fazer programas. (fls. 

290/291). 

 

 Assim entenderam os doutos Julgadores, em acórdão 

foi relatado pelo Des. MÁRCIO BÁRTOLI, ora transcrito:  

 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0003862-

29.2012.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante JOSE RODRIGUES NOVAIS, é 

apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Absolveram José Rodrigues Novais da imputação do art. 

229 do CP, nos termos do art. 387, inciso VII, do CPP. v.u.", de conformidade com o voto do 

Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

FIGUEIREDO GONÇALVES (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.  

São Paulo, 5 de setembro de 2016  

MÁRCIO BARTOLI  

RELATOR  

Assinatura Eletrônica  
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Apelação nº 0003862-29.2012.8.26.0302 Jaú  

Apelante: José Rodrigues Novais  

36.535  

 

1. JOSÉ RODRIGUES NOVAIS foi condenado como infrator do art. 229, 

caput, do Código Penal CP, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 

de dois anos de reclusão em regime inicial aberto, substituída por duas 

restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade ou 

à entidades públicas e ao pagamento de prestação pecuniária, e o pagamento 

de dez dias-multa, estabelecidos no valor unitário mínimo (fls. 223/7). 

Inconformado, apelou buscando a reforma dessa decisão. Afirma, em síntese, 

não ter sido tipificada a conduta do art. 229 do CP, pois o estabelecimento 

comercial não era utilizado especificamente para a exploração de casa de 

prostituição, mas prestava outros serviços como bar e boate. Acrescenta que a 

prática da prostituição não é criminosa, sendo amplamente aceita pela 

sociedade haja vista a disseminação de anúncios e propagandas de locais em 

que tal serviço é prestado. Pede, assim, a absolvição do imputado nos termos 

do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal CPP (cf. razões de fls. 

245/55).  

 

2. O recurso foi regularmente processado, sendo apresentada resposta pela 

acusação (fls. 257/8). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 265/76 propõe o não 

provimento do apelo. 2. Segundo a descrição fática constante da denúncia, nas condições de tempo 

e local mencionadas, o acusado, manteve, por conta própria, estabelecimento comercial em que 

ocorria exploração sexual, com intuito de lucro. Consta da inicial que o acusado era proprietário de 

um estabelecimento empresarial denominado Bar e Lanchonete Tupan. Ocorreu que, pretendendo 

aumentar a clientela e auferir maiores lucros, convidou mulheres de cidades próximas para se 

prostituírem no local. Para tanto, acertou com elas que forneceria hospedagem e alimentação em 

troca da realização de programas sexuais com clientes do estabelecimento. O combinado seria de 

que quando os clientes chegassem ao local elas os convenceriam a pagar bebidas, que eram 

vendidas por doses e em valores superiores ao de mercado. Em seguida, essas mulheres acertariam 

com os clientes a realização de programa sexual num dos quartos do local, mediante o pagamento 

de valor ao dono do estabelecimento. Ao fim, a mulher ficaria com o valor correspondente ao 

programa enquanto o acusado ganharia com a venda das bebidas e aluguel dos quartos. Registra a 

inicial que os fatos ocorriam com habitualidade, posto que uma das mulheres ouvidas narrou que 

se prostituía no local por mais de cinco meses.  

3. Em primeiro lugar é caso de afastar a tese da atipicidade do delito de casa 

de prostituição pela adequação social da conduta. Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal 

Federal: “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Casa de prostituição. Aplicação dos 

princípios da fragmentariedade e da adequação social: impossibilidade. Conduta típica. 

Constrangimento não configurado. No crime de manter casa de prostituição, imputado aos 

Pacientes, os bens jurídicos protegidos são a moralidade sexual e os bons costumes, valores de 

elevada importância social a serem resguardados pelo Direito Penal, não havendo que se falar em 

aplicação do princípio da fragmentariedade. 2. Quanto à aplicação do princípio da adequação 

social, esse, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais. Nos termos do art. 2º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (com alteração da Lei n. 12.376/2010), “não se 

destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”. Mesmo 

que a conduta imputada aos Pacientes fizesse parte dos costumes ou fosse socialmente aceita, isso 

não seria suficiente para revogar a lei penal em vigor. Habeas corpus denegado” (1ª T., HC 

104.467, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.02.2011, DJe 04.03.2011).  

No mesmo sentido os precedentes da 6ª: “Penal. Casa de prostituição. 

Tolerância ou desuso. Tipicidade. Esta Corte firmou compreensão de que a tolerância pela 

sociedade ou o desuso não geram a atipicidade da conduta relativa à pratica do crime do 



                                                           Página 6 de 34 

 

 

artigo 229 do Código Penal. Precedentes.” (STJ, 6ª T., AgRg no REsp 1167646 , rel. Des. 

Haroldo Rodrigues, j. 27.04.2010, DJe 07.06.2010 destacado); e da 5ª Turmas do Superior 

Tribunal de Justiça: “Criminal. Recurso especial. Casa de prostituição. Tipicidade. Recurso 

conhecido e provido. 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 comercial não autoriza, por si só, a aplicação da figura do erro de proibição, 

com vistas a absolver o réu. Precedentes do STJ.” (REsp 870055, rel. Min. Gilson Dipp, j. 

27.02.2007, DJ 30.04.2007, p. 341).  

4. É caso, contudo, de absolvição do acusado por ausência de provas da 

prática de exploração sexual pelo acusado.  

O investigador de polícia Wagner Sinval (mídia de fls. 130) confirmou a 

realização de diligência no estabelecimento comercial, onde havia um palco para shows e quartos 

no local. Narrou que conversou com algumas mulheres que estavam no local para a realização de 

programas. Disse que elas narraram que ficavam com o dinheiro dos programas, sendo orientadas 

a forçar os clientes a beber no estabelecimento para aumentar os lucros da casa. Acrescenta que 

elas recebiam a moradia e a alimentação para atuar no estabelecimento (cf. mídia de fls.130).  

A testemunha de acusação ouvida em juízo (cf. mídia de fls. 198) que atuava 

no local como garota de programa, afirmou que combinou com o acusado a realização de 

programas no local, devendo remunerá-lo pelo uso do quarto, ficando com o dinheiro relativo ao 

programa, recebendo ainda uma porcentagem sobre as bebidas consumidas pelos clientes. 

Acrescentou que na data da operação policial havia realizado um programa no local, sendo que lá 

havia outras mulheres na mesma situação. Ao final, esclareceu que não era obrigada a realizar 

programas.  

Embora devidamente intimado, o acusado não compareceu para ser 

interrogado em juízo.  

5. Diante da prova colhida nos autos não resta caracterizada a tipicidade da 

conduta imputada ao acusado. Com a modificação introduzida pela Lei nº 12.015/09, o tipo penal 

em questão passou a exigir, para a caracterização do delito, que no local haja a exploração sexual, 

não bastando a mera destinação a encontros para fim libidinoso.  

Muda, portanto, o bem jurídico tutelado pela norma penal. Deixa de se 

proteger meramente os bons costumes ou a moralidade, passando a ser alvo de tutela a própria 

liberdade sexual das pessoas. Como ressalta a doutrina1: “Crime é manter pessoa em condição de 

explorada, sacrificada, obrigada a fazer o que não quer. Explorar é colocar em situação análoga 

à de escravidão, impor a prática de sexo contra vontade ou, no mínimo, induzir a isso, sob as 

piores condições, sem remuneração nem liberdade de escolha. A prostituição forçada é 

exploração sexual, um delito escabroso, merecedor de punição severa, ainda mais se praticado 

contra crianças. O resto não merece a atenção do Direito Penal. (...) [O]s processos que se 

encontram em tramitação pelo crime de 'casa de prostituição', se não envolverem exploração 

sexual, deverão resultar em absolvição, pois a conduta de manter casa para fins libidinosos, por 

si só, não mais configura crime”.  

Desse modo, conclui-se que, em decorrência da modificação legislativa, a 

simples conduta de manter casa para fins libidinosos não mais constitui o fato típico descrito no 

artigo 229 do CP, exigindo-se, agora, elemento normativo diverso, decorrente na finalidade de 

exploração sexual pelo proprietário do estabelecimento. Nesse sentido, no caso dos autos, não só 

não se demonstrou a 1 Luiza Nagib Eluf apud Celso Delmanto et al. Código Penal comentado: 

acompanhado de comentários, jurisprudência, súmulas em matéria penal e legislação 

complementar. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 716. ocorrência da 

exploração, como uma das garotas que atuava no local, ouvida em juízo, afirmou claramente que 

sequer era obrigado prestar o serviço sexual, ressaltando que fazer ou não o programa era de sua 

total liberalidade. Assim são os precedentes deste Tribunal de Justiça: “Casa de prostituição - 

Condenação Absolvição Possibilidade Fato que restou atípico com a alteração feita pela Lei 

12.015/09 Necessidade de exploração sexual Programas sexuais realizados por livre e 

espontânea vontade Aplicação da Lei mais benéfica Recurso Provido.” (2ª Câmara Criminal 

Extraordinária, rel. Aguinaldo de Freitas Filho, j. 22.11.2013).  
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Dessa forma, não há outra solução que não decretar a absolvição do apelante 

com fundamento no art. 387, inciso VII, do Código de Processo Penal CPP, por insuficiência 

probatória.  

6. Ante o exposto, absolveram JOSÉ RODRIGUES NOVAIS da imputação 

do art. 229 do CP, nos termos do art. 387, inciso VII, do CPP.  

Márcio Bartoli  

      Relator  

 

 
 Ao decidir que o atual tipo do artigo 229 do Código 

Penal tem como objeto jurídico a liberdade sexual da mulher e que a 

conduta de “exploração sexual” consiste em submeter a mulher à 

condição análoga à de escravo, a douta Turma Julgadora, contrariou 

o disposto no referido tipo penal, bem como dissentiu de decisão 

proferida por outro Tribunal, autorizando, pois, a interposição deste 

recurso, com amparo na alínea “a” do permissivo constitucional, com 

a seguinte tese jurídica: 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTO 

EM QUE OCORRA EXPLORAÇÃO SEXUAL (ART. 229, CP). OFENSA À 

MORALIDADE PÚBLICA. PESSOAS QUE COMPARECEM VOLUNTARIAMENTE 

PARA SE PROSTITUIR. IRRELEVÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.  A circunstância de 

pessoas se dirigirem ou permanecerem voluntariamente no estabelecimento 

mantido por terceiros, para a prática de prostituição, não impede a 

configuração do crime tipificado no artigo 229 do Código Penal, eis que o 

mesmo atinge a moralidade pública e não a liberdade sexual da pessoa. 

2. DA REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O que se almeja no presente Recurso Especial é o 

reconhecimento da tipicidade da conduta imputada ao acusado, com 
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a revaloração da prova expressamente analisada e constante do v. 

acórdão recorrido. 

Com  efeito, no tocante à conduta do recorrido, 

constou expressamente do v. acórdão: 

“Segundo a descrição fática constante da denúncia, nas 

condições de tempo e local mencionadas, o acusado, manteve, por conta própria, 

estabelecimento comercial em que ocorria exploração sexual, com intuito de 

lucro. Consta da inicial que o acusado era proprietário de um estabelecimento 

empresarial denominado Bar e Lanchonete Tupan. Ocorreu que, pretendendo 

aumentar a clientela e auferir maiores lucros, convidou mulheres de cidades 

próximas para se prostituírem no local. Para tanto, acertou com elas que 

forneceria hospedagem e alimentação em troca da realização de programas 

sexuais com clientes do estabelecimento. O combinado seria de que quando os 

clientes chegassem ao local elas os convenceriam a pagar bebidas, que eram 

vendidas por doses e em valores superiores ao de mercado. Em seguida, essas 

mulheres acertariam com os clientes a realização de programa sexual num dos 

quartos do local, mediante o pagamento de valor ao dono do estabelecimento. 

Ao fim, a mulher ficaria com o valor correspondente ao programa enquanto o 

acusado ganharia com a venda das bebidas e aluguel dos quartos. Registra a 

inicial que os fatos ocorriam com habitualidade, posto que uma das mulheres 

ouvidas narrou que se prostituía no local por mais de cinco meses. 

(...) 

“É caso, contudo, de absolvição do acusado por ausência de 

provas da prática de exploração sexual pelo acusado.  

O investigador de polícia Wagner Sinval (mídia de fls. 130) 

confirmou a realização de diligência no estabelecimento comercial, onde havia 

um palco para shows e quartos no local. Narrou que conversou com algumas 

mulheres que estavam no local para a realização de programas. Disse que elas 

narraram que ficavam com o dinheiro dos programas, sendo orientadas a forçar 

os clientes a beber no estabelecimento para aumentar os lucros da casa. 

Acrescenta que elas recebiam a moradia e a alimentação para atuar no 

estabelecimento (cf. mídia de fls.130).  

A testemunha de acusação ouvida em juízo (cf. mídia de fls. 

198) que atuava no local como garota de programa, afirmou que combinou com 
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o acusado a realização de programas no local, devendo remunerá-lo pelo uso do 

quarto, ficando com o dinheiro relativo ao programa, recebendo ainda uma 

porcentagem sobre as bebidas consumidas pelos clientes. Acrescentou que na 

data da operação policial havia realizado um programa no local, sendo que lá 

havia outras mulheres na mesma situação. Ao final, esclareceu que não era 

obrigada a realizar programas”.  

Embora devidamente intimado, o acusado não compareceu 
para ser interrogado em juízo.  

5. Diante da prova colhida nos autos não resta caracterizada a 
tipicidade da conduta imputada ao acusado. Com a modificação introduzida pela 
Lei nº 12.015/09, o tipo penal em questão passou a exigir, para a caracterização 
do delito, que no local haja a exploração sexual, não bastando a mera destinação 
a encontros para fim libidinoso.  

Muda, portanto, o bem jurídico tutelado pela norma penal. 
Deixa de se proteger meramente os bons costumes ou a moralidade, passando a 
ser alvo de tutela a própria liberdade sexual das pessoas. Como ressalta a 
doutrina1: “Crime é manter pessoa em condição de explorada, sacrificada, 
obrigada a fazer o que não quer. Explorar é colocar em situação análoga à de 
escravidão, impor a prática de sexo contra vontade ou, no mínimo, induzir a isso, 
sob as piores condições, sem remuneração nem liberdade de escolha. A 
prostituição forçada é exploração sexual, um delito escabroso, merecedor de 
punição severa, ainda mais se praticado contra crianças. O resto não merece a 
atenção do Direito Penal. (...) [O]s processos que se encontram em tramitação 
pelo crime de 'casa de prostituição', se não envolverem exploração sexual, 
deverão resultar em absolvição, pois a conduta de manter casa para fins 
libidinosos, por si só, não mais configura crime”.  

Desse modo, conclui-se que, em decorrência da modificação 

legislativa, a simples conduta de manter casa para fins libidinosos não mais 

constitui o fato típico descrito no artigo 229 do CP, exigindo-se, agora, elemento 

normativo diverso, decorrente na finalidade de exploração sexual pelo 

proprietário do estabelecimento”. 

 

Em síntese, o v. acórdão reconheceu a prática da 

conduta imputada ao acusado, qual seja, mantinha estabelecimento 

onde recebia mulheres para se prostituir. Estas faziam com que os 

clientes consumissem bebidas a preços superfaturados e faziam os 
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programas sexuais nos quartos existentes, mediante pagamento de 

valor ao réu. 

Assim, não se busca o revolvimento do conjunto 

probatório mas a adequação jurídica dos fatos expressamente 

reconhecidos no v. acórdão recorrido. 

Com isso, não incide a Súmula 07 do Superior Tribunal 

de Justiça, conforme precedentes da mesma Corte:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 
ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE DA RES FURTIVA. FATO 
INCONTROVERSO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. 
REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. 1. A revaloração dos 
critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tido por 
incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu 
reexame de provas, sendo perfeitamente admitida na via do 
recurso especial. 2. Tendo o acusado, ainda que por um breve 
instante, obtido a disponibilidade da coisa alheia móvel 
mediante grave ameaça, dever ser reconhecida a consumação 
do crime de roubo. 3. Agravo regimental a que se nega 
provimento (AgRg no REsp 1422494 / RS, Relator Ministro 
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgamento 05/08/2014, DJe 
14/08/2014). 

 

Em recente decisão, o C. Superior Tribunal de Justiça 

deixou clara a distinção entre reexame e revaloração da prova: 

“...Atento à constante aplicação do aludido enunciado 
sumular nas hipóteses em que o recurso especial ataca 
acórdão que descreve os fatos para desclassificar a conduta, 
no caso do delito em comento, todavia, considero ser caso de 
notória revaloração das conclusões jurídicas a que chegou o 
Tribunal, com base nas premissas fáticas que ele considerou 
provadas (...) A própria conclusão esposada no acórdão 
atacado, acima evidenciada, deixa claro e bem delimitado 
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todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado, não 
havendo, portanto, que se falar na necessidade de reexame do 
arcabouço fático-probatório acostado aos autos. Aplicar-se-ia a 
Súmula n. 7 desta Corte caso houvesse controvérsia em torno 
dos fatos ou se imperiosa fosse a revisão probatória, para a 
confirmação do que foi relatado pela Corte de origem. Trata-
se, portanto, de conferir outro enfoque, ou seja, outro valor à 
narrativa dos fatos (devidamente comprovada pelo Tribunal de 
origem), e não da efetiva necessidade de reexaminar as provas 
colacionadas, para entender que está, sim, configurada a 
vontade de agir do art. 214, c/c o art. 224, "a", ambos do 
Código Penal (AgRg no REsp 1575633 / SP, rel. Min. Rogério 
Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 03.05.2016, DJe 17.06.2016). 

 

 

Destarte, não se busca o reexame, mas apenas a 

revaloração da prova, com a adequação dos fatos – reconhecidos 

pelo v. acórdão recorrido, como devidamente provados - ao tipo do 

artigo 229 do Código Penal. 

 

 

 

3. CONTRARIEDADE E NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI 

FEDERAL (art. 229 do Código Penal). 

 

Dispõe o artigo 229 do Código Penal: 

Art. 229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, 
estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou 



                                                           Página 12 de 34 

 

 

não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 
gerente: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa. 

Até o ano de 2009, aludido preceito legal tinha a 

seguinte redação: 

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 2 (dois a 5 (cinco) anos, e multa. 

 

Pelo confronto entre a antiga e a atual redação, 

constata-se a seguinte modificação: substituiu-se “casa de 

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso” por 

“estabelecimento em que ocorra exploração sexual”. 

Como se vê, a nova redação, trazida pela Lei 

12.015/09,  apenas tratou de tornar mais abrangente a incidência da 

norma (de “prostituição” para “exploração sexual”) sem, contudo, 

alterar sua essência.  

Tanto é verdade que no artigo 228 do Código Penal, 

também alterado pela Lei n.12.015/09, tipificou-se a conduta de 

“induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração 

sexual...” 

Dessa forma:  

“o escopo do legislador foi o de ampliar o conceito legal.   O 

conceito de estabelecimento de exploração sexual é mais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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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). 

 

No mesmo sentido 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).  

 

Comentando o artigo 228 do Código Penal, que 

contém a mesma elementar, afirma CLEBER MASSON: 

“A exploração sexual não se confunde com a violência sexual, 

pois não há emprego de violência ou grave ameaça contra a 

vítima. De fato, uma pessoa é explorada sexualmente quando 

vem a ser enganada para manter uma relação sexual, ou então, 

em situações em que permite a obtenção de vantagem 

econômica por terceira pessoa, em consequência de sua 

atividade sexual”. (Direito Penal – Parte Especial, v. 3, Método: 

2014, p.104). 

 

Contrariando toda a doutrina, o v. acórdão recorrido 

deixou expresso que “Explorar é colocar em situação análoga à de 

escravidão, impor a prática de sexo contra vontade ou, no mínimo, 
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induzir a isso, sob as piores condições, sem remuneração nem 

liberdade de escolha. A prostituição forçada é exploração sexual, um 

delito escabroso, merecedor de punição severa, ainda mais se 

praticado contra crianças” (fls. 290). 

Contudo, essa não é a melhor exegese. 

No vernáculo, o verbo explorar tem vários 

significados, mas nenhum deles, no sentido de obrigar, submeter, 

reduzir alguém à condição análoga à de escravo. 

Confira-se: 

Explorar: 1. Procurar, descobrir. 2. Percorrer estudando, 

procurando. 3. Pesquisar, observar, estudar, especular. 4. Tirar 

partido ou proveito de; fazer produzir; desenvolver (um 

negócio ou indústria); empreender, cultivar, explorar uma 

fazenda, uma mina. 5. Tirar partido ou proveito ou proveito de 

parentesco, amizade, relações com; sugar. 6.  Tirar partido ou 

proveito de (um fato ou uma situação, etc.). 7. Abusar da boa-

fé de: enganar, ludibriar. 8. Sondar, perscrutar. 9. Examinar ou 

acompanhar o andamento de (Novo Dicionário Aurélio, p. 600). 

Com isso, a elementar “exploração sexual” inserida no 

tipo do artigo 229 do Código Penal (e em vários outros crimes contra 

a dignidade sexual – arts. 218-B e 228, ambos do Código Penal, art. 

244-A, da Lei n. 8.069/90), tem o significado de “tirar proveito da 

sexualidade alheia, mas não de subjugar, coagir, obrigar a pessoa a 

se prostituir ou praticar qualquer outro ato sexual, contra sua 

vontade, como decidiu o v. acórdão recorrido. 
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GUILHERME DE SOUZA NUCCI a comentar o artigo 

244-A, da Lei n. 8.069/90, afirma que “exploração sexual” significa 

tirar proveito do ato sexual (Leis Penais e Processuais Penais 

Comentadas, 4. Ed., RT, p. 275). 

Como se constata, em todos esses tipos houve a 

inserção da elementar “exploração sexual” como gênero, do qual a 

prostituição é espécie. 

Comentando o artigo 244-A, da Lei n. 8.069/90, ensina 

WILSON DONIZETE LIBERATI, citando Luiz Regis Prado: 

“a conduta de o agente que não só leva a vítima a submeter-se 

ao grau da corrupção moral sexual que é a prostituição, como 

também a praticar outros atos que, apesar de não serem típicos 

da prostituição, fomentam o desejo lúbrico de terceiro, como o 

despir-se sob a forma de ‘strip tease’, servir bebidas usando 

trajes provocantes, etc.” (Comentários ao Estatuto da Criança e 

do Adolescente, 7. Ed., Malheiros, p. 264). 

ROGÉRIO GRECCO aduz que “exploração sexual” é 

gênero, do qual a prostituição é espécie: 

“A partir do I Congresso Mundial contra a Exploração Sexual 

Comercial de Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, 

em 1996, foram definitdas quatro modalidades de exploração 

sexual, a saber: prostituição, turismo sexual, pornografia e 

tráfico para fins sexuais” (Curso de Direito Penal – Parte 

Especial, 9. Ed., Editora Ímpetus, 2012, p. 564). 

Ademais, quando o legislador quis tipificar a conduta a 

conduta de forçar alguém a se manter na prostituição, o fez 

expressamente, como nos artigos 218-B e 228, ambos do Código 
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Penal, com a inclusão dos verbos impedir ou dificultar que a pessoa 

abandone a prostituição. 

Por outro lado, comentando os vários verbos do artigo 

218-B, do Código Penal, afirma ROGÉRIO GRECCO: 

“Também incorre no delito em estudo aquele que facilita a 

prostituição ou outra forma de exploração sexual. Aqui é 

denominado de ‘lenocínio acessório’. Conforme salienta Luiz 

Regis Prado, ocorre a facilitação quando 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. (...) na facilitação, o agente permite que a 

vítima, já entregue ao comércio carnal ou outra forma de 

exploração sexual, nele se mantenha com o seu auxílio, com as 

facilidades por ele proporcionadas” (ob. cit., p. 566). 

Tanto é verdade que a “exploração sexual” não 

significa subjugar, coagir, obrigar forçar alguém à prostituição ou 

outro comportamento sexual que, embora o artigo 244-A, da Lei n. 

8.069/90 tenha como elemento nuclear o verbo “submeter”, o C. 

Superior Tribunal de Justiça entende configurado o delito, mesmo 

com a ida volutária do adolescente ao estabelecimento onde se 

pratica a prostituição: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME 
DO ART. 244-A, §  1.º, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. SUBMETER ADOLESCENTE À  PROSTITUIÇÃO EM 
CASA DE MERETRÍCIO. GERÊNCIA E PROPRIEDADE DO  
PROSTÍBULO. DELITO QUE NÃO EXIGE ATOS DE COERÇÃO 
CONTRA A VÍTIMA OU  O SEU CONSENTIMENTO. PRECEDENTES. 
DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS  PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
AGRAVO DESPROVIDO.  1. O crime previsto no art. 244-A da Lei 
n.º 8.069/90, relativo à  'submeter criança ou adolescente, 
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como tais definidos no caput do  art. 2.º desta Lei, à 
prostituição ou à exploração sexual', visa  tutelar a formação 
moral desse indivíduo, tendo em vista a peculiar  condição de 
pessoa em desenvolvimento.  2. No caso, apurou-se que os 
Agravados, na qualidade de proprietário  e de gerente de 
boate, submeteram à prostituição e à exploração  sexual duas 
adolescentes, que contavam com 15 (quinze) e 17  (dezessete) 
anos de idade à época dos fatos.  3. Para configurar esse delito, 
não se exige que o sujeito ativo  afronte a vítima com a 
possível utilização da força, tampouco é  relevante o seu 
consentimento, uma vez que a ofendida não tem  capacidade 
para assentir. Por essa razão, o argumento de que as  menores 
eram remuneradas pelos programas realizados e recebiam  
comissão pela venda de bebidas não tem o condão de afastar 
a  incidência do tipo.  4. Agravo regimental desprovido (AgRg 
no REsp 1075052 / RS 
Relator  Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgamento  
18/12/2012, DJe 01/02/2013 
RSDPPP vol. 82 p. 15 ).      

 

RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR. ART. 
244-A DA LEI N. 8.069/1990. REEXAME DE PROVAS. 
DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO.  
CRIANÇA E ADOLESCENTE. COMPORTAMENTO DE NATUREZA 
SEXUAL. VULNERABILIDADE E IMATURIDADE PRESUMIDAS. 
PROPRIETÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL UTILIZADO 
PARA A PRÁTICA DE PROSTITUIÇÃO DA MENOR. AUFERIMENTO 
DE LUCRO. CRIME CONFIGURADO. RESTABELECIMENTO DA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVOS REGIMENTAIS 
PROVIDOS.  Não há necessidade de reexame do arcabouço 
fático-probatório acostados aos autos quando a conclusão 
esposada no acórdão atacado deixa claro e bem  delimitado 
todo o contexto fático em que os delitos foram perpetrados - 
incluindo o de exploração sexual de menor. Aplicar-se-ia a 
Súmula n. 7 desta Corte caso houvesse controvérsia em torno 
dos fatos ou se imperiosa fosse a revisão probatória, para a 
confirmação do que foi relatado pela Corte de origem.  
Conforme já fartamente debatido e assentado em diversas 
oportunidades aqui neste órgão colegiado (REsp Repetitivo n. 
1.480.881/PI, de minha relatoria, 3ª S., DJe 10/9/2015; AgRg no 
REsp n. 1.347.038/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª 
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T., DJe 3/9/2015, REsp n. 1.312.620/MG, Rel. Ministra Maria 
Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 27/6/2014; AgRg no REsp n. 
1.075.052/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 1º/2/2013, 
REsp n. 1.104.802/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 5ª T., 
DJe 3/8/2009), atos ou comportamentos de natureza sexual 
perpetrados por crianças e adolescentes, ainda que 
aparentemente voluntários ou consentidos, não podem 
receber a mesma valoração que se conferiria a quem já atingiu 
a vida adulta; antes, devem ser tratados dentro da 
vulnerabilidade e da imaturidade que são (presumidamente) 
peculiares a uma fase do desenvolvimento humano ainda 
incompleta.  É desimportante e mesmo inconveniente a 
ênfase dada ao fato de que coube à adolescente a iniciativa de 
se dirigir ao estabelecimento pertencente à ora agravada, com 
o fim de, "espontaneamente", realizar programas sexuais. 
Essa "voluntariedade" da opção da adolescente - e, por ser 
jovem ainda em tal fase de desenvolvimento, ilide qualquer 
tentativa de se lhe atribuir plena disponibilidade sobre seu 
pensar e agir - não pode implicar ausência de 
responsabilidade penal da proprietária do estabelecimento 
comercial que assentiu na prática habitual de mercancia 
sexual do corpo da adolescente, e de tal atividade auferiu 
regular regular proveito e lucro.  No caso, o fato de haver a ré, 
deliberadamente, fornecido o espaço do seu estabelecimento 
para o fim descrito, auferindo vantagem econômica de tal 
mercancia ilícita - não somente vantagem direta, com a 
cobrança de percentual sobre o valor do programa sexual, 
mas também indireta, com o consumo de bebidas pelos 
"fregueses" da jovem - pode, sim, ser interpretado como 
ineludível participação na submissão da adolescente à 
exploração sexual. Isso porque, em virtude da dispensa de 
coação e da notória facilitação/favorecimento da ré para a 
prática da prostituição da menor, é perfeitamente possível a 
tipificação da conduta no tipo sob exame, seja no caput seja 
no § 1º do artigo.  Agravos regimentais providos, para dar 
provimento ao recurso especial, com o fim de restabelecer a 
sentença condenatória, no tocante ao crime do art. 244-A da 
Lei n. 8.069/1990  (AgRg no REsp 1508656 / GO 
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Relator(a) p/ Acórdão 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 
01/12/2015, DJe 01/02/2016 
RT vol. 966 p. 450). 
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Destarte, a inseção da elementar exploração sexual 

visou coibir que pessoas tirem proveito da sexualidade alheia (quer 

por meio da prostituição ou outra manifestação de caráter sexual, 

como despir-se sob a forma de ‘strip tease’, servir bebidas usando 

trajes provocantes, etc). Em momento algum, se pretendeu punir 

tão-somente a conduta de subjugar e obrigar a pessoa a se prostituir, 

mantendo-a contra sua vontade no estabelecimento. 

Por isso, não há qualquer semelhança, nem a mais 

remota, entre os tipos dos artigos 229 e 149 do Código Penal, como 

decidido no v. acórdão recorrido. 

Por outro lado, e ao contrário do decidido pelo v. 

acórdão recorrido, o objeto jurídico tutelado pelo tipo do artigo 229 

do Código Penal continua sendo a moralidade sexual e não a 

liberdade sexual da pessoa. 

“A moralidade pública sexual é o bem juridicamente protegido 

pelo tipo penal que pre vê o delito tipificado no artg. 229 do 

Código Penal e, num sentido mais amplo a dignidade sexual” 

(ROGÉRIO GRECCO, ob. cit., p. 605). 

“A tutela jurídica recai sobre a moralidade pública e os bons 

costumes sexuais procurando impedir, ou pelo menos dificultar, 

a instalação de locais destinados a todas as formas de 

prostituição” (JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI, Código Penal 

comentado artigo por artigo, atualizado e revisto por Maria 

Aparecida Pierangeli Borelli Thomaz, Ed. Verbatim, 2013, p. 

790). 
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“O bem jurídico penalmente tutelado é a moralidade pública, 

no campo sexual, bem como os valores de integridade da 

sociedade” (CLEBER MASSON, ob. cit., p 110). 

Até mesmo no tipo penal do artigo 218-B, do Código 

Penal, que tem como conduta nuclear o verbo submeter menor de 

18 anos à exploração sexual, a doutrina sustenta que o objeto 

tutelado continua sendo a moralidade sexual da pessoa e não sua 

liberdade (ROGÉRIO GRECCO, ob. cit., p. 568). 

Logo, ao decidir que a elementar “exploração sexual” 

significa reduzir a pessoa a condição análoga à de escravo, ou seja, 

que seja obrigada a se prostituir no estabelecimento, bem como que 

o objeto jurídico é a liberdade sexual da pessoa, o v. acórdão 

contrariou e negou vigência ao artigo 229 do Código Penal.  

 

4. DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NA 

INTERPRETAÇÃO AO ARTIGO 229 DO CÓDIGO PENAL 

No julgamento da Apelação Criminal n. 0125520-

75.2009.8.11.0000, a 2ª Câmara Criminal do E. Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, rel. Des. Teomar de Oliveira Correia, j. 01.06.2011,  

que ora se oferta como paradigma (cópia anexa extraída do site 

http://serviços.tjmt.jus.br/processos/tribunal/dadosProcesso.aspx, 

cuja autenticidade declaro nos termos do artigo 425, VI, do CPC ), 

assim decidiu: 

 

http://serviços.tjmt.jus.br/processos/tribunal/dadosProcesso.aspx
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                          SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL  

APELAÇÃO Nº 125520/2009 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CÁCERES  

 

APELANTE: ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO  

APELANTE: ZELINDA DOS SANTOS LOURENÇO  

APELANTE: ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA  

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO  

 

Número do Protocolo: 125520/2009  

Data de Julgamento: 1º-6-2011  

 

EMENTA  

RECURSOS DE APELAÇÃO - CRIME PREVISTO NO ART. 229 DO 

CÓDIGO PENAL - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM FACE DA NOVA 

REDAÇÃO DADA AO ART. 229, PELA LEI N. 12.015/09 E ANTE A 

ATIPICIDADE DA CONDUDA DIANTE DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - 

IMPROCEDÊNCIA - ALTERAÇÕES PRODUZIDAS NA REDAÇÃO DO 

ART. 229 DO CP, MANTENDO A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMO 

CONDUTA PUNÍVEL - TOLERÂNCIA POR PARTE DE SEGMENTOS 

DA SOCIEDADE, PERMISSÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA 

QUE NÃO EXCLUEM A ANTIJURICIDADE DO DELITO PREVISTO 

NO ART. 229 DO CP - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO 

ÀS AUTORIAS DELITIVAS - ALEGAÇÕES INSUBSISTENTES - 

AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RÉUS QUE 

MANTINHAM CASA DE PROSTITUIÇÃO COMO PROPRIETÁRIOS 

OU NA QUALIDADE DE GERENTE, ATUANDO NA EXPLORAÇÃO 

SEXUAL DE PROSTITUTAS, OBTENDO, TODOS, PORCENTAGEM DE 

LUCRO COM O COMÉRCIO SEXUAL - CONDENAÇÃO ESCORREITA 

- REDUÇÃO DAS PENAS - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS PRÓPRIAS DO TIPO QUE NÃO PERMITEM AFASTAR A 

PENA-BASE DO SEU MÍNIMO LEGAL - PENALIDADE REDUZIDA - 

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA REDUZIR AS PENAS 

AO SEU MÍNIMO LEGAL.  

 

A novel redação do art. 229 do CP conservou a conduta delitiva de manter 

estabelecimento, devendo ocorrer exploração sexual. A modificação do termo “casa de 

prostituição” não obsta a punição daqueles que lucram com o comércio sexual.  

A aquiescência da sociedade e a tolerância das autoridades públicas não 

excluem a antijuricidade do delito previsto no art. 229 do Código Penal.  

Não merece guarida a arguição de ausência de provas da autoria delitiva, 

quando demonstrado à saciedade que os apelantes obtinham lucro com o comércio sexual 

praticado em estabelecimento por eles mantido, seja na qualidade de proprietários ou gerente 

captador de clientes para o espúrio comércio.  

Cabe retificação na dosimetria penal por exacerbação da pena-base quando 

baseada exclusivamente em circunstâncias essenciais à tipicidade do fato.  

 

RELATÓRIO  

EXMO. SR. DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA  

Egrégia Câmara:  

ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO, ZELINDA DOS SANTOS 

LOURENÇO e ALEX FLAVIANO DA SILVA interpõem RECURSOS DE APELAÇÃO 

CRIMINAL contra a r. sentença oriunda do JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA 

DE CÁCERES/MT, a qual os condenou como incursos no art. 229 do Código Penal.  
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Aos dois primeiros, ANDRÉ E ZELINDA, foram estabelecidas sanções 

idênticas, quais sejam: de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão no regime inicial aberto e 

pagamento de 110 (cento e dez) dias-multa, fixando-se o valor do dia-multa em 1/10 (um décimo) 

do salário mínimo vigente ao tempo do fato.  

Ao réu ALEX FLAVIANO, a pena imposta foi de 03 (três) anos de reclusão 

no regime inicial aberto e pagamento de 90 (noventa) dias-multa, fixando-se o valor do dia-multa 

em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.  

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, as penas privativas de liberdade 

foram substituídas por duas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à 

comunidade e outra de prestação pecuniária. 

Inconformados, os réus recorrem a este Sodalício objetivando as suas 

absolvições.  

ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO e ZELINDA DOS SANTOS 

LOURENÇO sustentam, inicialmente, ser atípica a conduta de ambos, por força da retroatividade 

da Lei n. 12.015/09, a qual não pune o mantenedor de casa de prostituição, mas sim a exploração 

sexual, cuja circunstância não restou mencionada na sentença, posto não comprovada nos autos. 

Buscam, ainda, a absolvição com fundamento no princípio da adequação social, sustentando que, 

pelo fato de serem as casas de prostituição aceitas pela sociedade, resulta na impropriedade 

daquela norma incriminadora. Subsidiariamente, pugnam pela diminuição das penas impostas.  

ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA aduz ser mero funcionário da 

“boate”, não se adequando ao caso concreto as elementares do tipo penal, o qual tem por núcleo o 

termo “manter” casa ou estabelecimento. Busca a aplicação do princípio da adequação social, 

almejando, pois, a reforma da decisão para ver-se absolvido, haja vista não ter concorrido para a 

prática da infração penal prevista no art. 229 do CP; ou, ainda, pela atipicidade da conduta. Não 

sendo este o entendimento do deste órgão revisor, pleiteia a readequação da pena, reduzindo-a ao 

mínimo legal.  

Em contra-razões o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos 

apelos, mantendo-se na íntegra a r. sentença combatida.  

A Ilustrada Procuradoria de Justiça, através do culto Procurador Dr. JOSÉ 

DE MEDEIROS, opina pelo provimento do recurso de Alex Flaviano Leal da Silva, absolvendo-o 

da acusação de manter casa de prostituição. Em relação aos apelos de André e Zelinda, manifesta-

se pelo provimento parcial dos recursos, exclusivamente para redimensionar as penas aplicadas aos 

réus, inclusive a Alex Flaviano em caso de manutenção de sua condenação.  

É o relatório.  

PARECER (ORAL) O SR. DR. LEONIR COLOMBO  

Ratifico o parecer escrito.  

 

VOTO  

EXMO. SR. DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA (RELATOR)  

Egrégia Câmara:  

Conforme consta dos autos ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO e 

ZELINDA DOS SANTOS LOURENÇO, eram proprietários da “boate Whisqueria”, onde 

funcionava uma casa de prostituição, contendo em seu interior vários quartos destinados ao 

comércio sexual e moradia de prostitutas.  

Os apelantes ANDRÉ e ZELINDA auferiam lucros com a exploração sexual, 

recebendo entre R$25,00 e R$35,00 por programa realizado, a título de aluguel do quarto, além do 

ganho pela venda das bebidas.  

Por sua vez, ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA, conforme demonstrado 

na sentença condenatória, era o gerente e agenciador do estabelecimento, sendo responsável por 

angariar clientes, recebendo percentual de todo o lucro da casa.  

A redação pretérita do art. 229 do CP, na qual as condutas dos Apelantes se 

amoldaram, era a seguinte:  
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“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:” (g.n.)  

Após a redação dada pela Lei n. n. 12.015/09, o tipo penal em destaque 

sofreu alteração, in verbis:  

“Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que 

ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente:“ (g.n.)  

O tipo objetivo “manter” foi conservado, demonstrando o sentido de 

continuidade, permanência, reiteração, razão pela qual se torna imprescindível a habitualidade na 

conduta, não sendo suficiente o mero comportamento ocasional para se considerar a ação como 

criminosa.  

Nesse aspecto, a dinâmica dos fatos revelada pelos testemunhos colhidos 

tanto na fase extrajudicial como judicial do feito demonstram, de forma incontestável, a 

materialidade e autorias delitivas. Bem assim, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo 

específico de manter local em que ocorra exploração sexual, na medida em que restou provada a 

exploração sexual pelos apelantes ao agenciarem os relacionamentos, além locarem os quartos no 

próprio estabelecimento para o fim do comércio sexual.  

Portanto, a alteração do texto em nada beneficiou os réus e muito menos 

descaracterizou a conduta delitiva.  

Os réus mantinham, administravam ou gerenciavam a “boate Whisqueria”, 

local composto de vários quartos onde exploravam serviços de prostituição. Com efeito, resta 

evidenciada a prática do crime previsto no art. 229 do Código Penal, até porque, tal previsão, 

remanesce materialmente típica, após a alteração dada pela Lei n. nº 12.015, de 2009, da qual se 

extrai a reprovação da conduta prevista no referido artigo. Nesse sentido:  

“DIREITO PENAL - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 

JURISPRUDÊNCIA - INDEFERIMENTO - MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO - 

ART. 229 DO CÓDIGO PENAL - PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - 

INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. - O incidente de uniformização de 

jurisprudência é processado em observância aos pressupostos previstos no RITJMG, que exige em 

seu art. 446, § 2º, a certidão de trânsito em julgado das decisões que contém divergência. - A 

previsão contida no art. 229, do Código Penal, remanesce materialmente típica, notadamente após 

a reforma da redação do modelo incriminador, empreendida em 2009 pela Lei nº 12.015, que 

evidenciou a permanência da desaprovação sobre a conduta ali prevista e seu resultado. Eventual 

leniência social ou mesmo das autoridades públicas não autoriza juízo diverso.” (TJ-MG - Número 

do processo: 1.0525.05.079827-7/002(1) - Relator: Des. ADILSON LAMOUNIER - Data do 

Julgamento: 23-11-2010 - Data da Publicação: 14-12-2010).  

Do mesmo modo, mostra-se improsperável a pretendida aplicabilidade do 

princípio da adequação social.  

A eventual adequação social de determinada conduta, tipificada como crime, 

deve ser aferida pelo Poder Legislativo, sob pena de violação dos princípios constitucionais da 

reserva legal e da independência dos Poderes.  

Portanto, a conduta criminosa assim permanece até ser abolida pelo 

ordenamento jurídico em ações do legislador.  

O fato de o estabelecimento estar devidamente legalizado, assim como o 

costume social em fechar os olhos a tantas outras casas de prostituição, não suprimem as 

disposições legais, tampouco excluem a responsabilidade penal do agente. Basta, para a 

caracterização do tipo penal previsto no art. 229 do CP, a manutenção, por contra própria ou 

alheia, de lugar destinado à prática sexual mediante pagamento, presente a exploração sexual.  

A complacência social ou mesmo a tolerância das autoridades públicas não 

autoriza o juízo declarar a atipicidade da conduta.  

A jurisprudência caminha nesse sentido:  

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. 

TIPICIDADE. EVENTUAL LENIÊNCIA SOCIAL OU MESMO DAS AUTORIDADES 
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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. 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.” (STJ - REsp 820406/RS - RECURSO 

ESPECIAL 2006/0034045-5 – Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA - Relator p/ 

Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA 

- Julgamento: 05-3-2009 - Publicação/Fonte: DJe 20-4-2009 - RJTJRS vol. 273 - p. 35).  

“PENAL. HABEAS CORPUS. CASA DE PROSTITUIÇÃO. 

TOLERÂNCIA SOCIAL. TIPICIDADE (ART. 229 DO CP). 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 - Na hipótese, comprovado que a 

paciente mantinha e explorava, desde o ano de 2003, com habitualidade, estabelecimento 

destinado à prostituição, deve ser mantido o r. decisum que a condenou como incursa no art. 229 

do Código Penal. Ordem denegada.” (STJ - HC 108891/MG - HABEAS CORPUS 2008/0131993-

0 – Relator: Ministro FELIX FISCHER (1109) - Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA - 

Julgamento: 19-02-2009 - Publicação/Fonte: DJe 23-3- 2009).  

“PENAL - PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - TIPO PENAL 

DO ART. 229 DO CP - ELEMENTARES DO TIPO CARACTERIZADAS - CONDENAÇÃO 

MANTIDA - PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - APLICAÇÃO REJEITADA - APELO 

DESPROVIDO. Caracteriza as elementares do crime previsto no art. 229 do CP, o fato de o agente 

manter, com habitualidade, local destinado a encontros sexuais. Eventual adequação social de 

determinada conduta tipificada como delito deve ser aferida pelo Poder Legislativo, sob pena de 

violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da independência dos Poderes. Portanto, 

uma conduta tipificada como crime, assim permanece até ser abolida pelo ordenamento jurídico 

estabelecido pelo legislador.” (TJ-MG - Nº do processo: 1.0223.01.079257-8/001(1) - Relator: 

Des.(a) ELI LUCAS DE MENDONÇA - Julgamento: 24-9-2008 - Publicação: 09-10-2008).  

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME PREVISTO NO ARTIGO 229 DO 

CPB - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - CASA DE PROSTITUIÇÃO - DELITO 

CARACTERIZADO NOS AUTOS - COSTUME E TOLERÂNCIA DO PODER PÚBLICO - 

NÃO-EXCLUSÃO DA ILICITUDE OU DA ANTIJURIDICIDADE - CONDENAÇÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O crime previsto no artigo 229 do CPB envolve uma 

prática reiterada de atos, de modo a caracterizar uma única unidade jurídica e, por conseguinte, 

uma única ação penal. Entretanto, se, após o oferecimento da denúncia, constata-se que os atos 

potencialmente delitivos continuaram ocorrendo, é perfeitamente possível a instauração de nova 

ação penal, compreendendo novo período. Restando evidenciado que a acusada, com o propósito 

de obtenção de lucro derivado da exploração da prostituição, mantinha típica estrutura destinada a 

encontros para fins libidinosos, configurado está o crime tipificado no art. 229 do Código Penal. 

Não cabe, ‘data venia’, a alegação de que o ‘costume’, a adequação social, a tolerância e a 

permissão da autoridade pública estariam a excluir a ilicitude ou a antijuridicidade do fato ainda 

definido como crime. ‘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 (art. 2º, 

‘caput’ da LICC).’ (RESP 141.956/SC; Rel. Min. FELIX FISCHER, DJU 14/12/98, pág. 268).” 

(TJ-MG - Número do processo: 1.0388.03.002450-8/001(1) - Relator: Des. ARMANDO FREIRE 

- Data do Julgamento: 11-4-2006 - Data da Publicação: 05-5-2006).  
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“PENAL - CASA DE PROSTITUIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE 

COMPROVADAS - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA POR DEMAIS 

ELEMENTOS DE PROVA - RETRATAÇÃO EM JUÍZO - VERSÃO INVEROSSÍMIL - 

DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - DECLARAÇÃO DE POLICIAL - VALIDADE - 

CONTRADITÓRIO - LOCAL UTILIZADO DE FORMA HABITUAL PARA A EXPLORAÇÃO 

DE ATIVIDADE DE PROSTITUIÇÃO, COM BOATE E QUARTOS ANEXOS, COM 

DESTINAÇÃO ESPECÍFICA PARA A PRÁTICA DE PROGRAMAS DE CUNHO SEXUAL - 

ATIVIDADE NÃO ABRANGIDA PELO PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL - 

CONDENAÇÃO - PENA - DOSIMETRIA SUBSTITUIÇÃO - RECURSO MINISTERIAL A 

QUE SE DÁ PROVIMENTO.” (TJ-MG - Nº do processo: 1.0015.05.026556-8/001(1) - Relator: 

Des. HÉLCIO VALENTIM - Julgamento: 30-10-2007 - Publicação: 09-11-2007).  

Destarte, não há como prosperar a pretensão dos apelantes em obter as suas 

absolvições com base na alegada atipicidade da conduta, seja pela inaplicabilidade do princípio da 

adequação social, seja pela conservação da conduta de manter estabelecimento visando à 

exploração sexual, contida na novel redação do art. 229 do Código Penal.  

Antes, o simples fato de manter casa de prostituição, já era considerado 

crime, agora, não basta manter referido estabelecimento, não se prescindindo a ocorrência de 

exploração sexual, o que foi comprovado nos autos.  

Ora, apesar de em juízo os réus terem procurando amenizar as suas condutas, 

informando não locarem quartos para o comércio sexual, alegando administrarem um hotel 

contíguo à boate e whisqueria, ao serem ouvidos na fase policial esclareceram com riqueza de 

detalhes a conduta delitiva pela qual foram condenados.  

André Carlos Santos Lourenço (fls. 11) afirmou:  

“(...) que a boate Whisqueria, onde foi encontrado nesta data pelos policiais, 

pertence ao interrogando e seus pais; que o interrogando é que gerencia a boate; que cerca de nove 

a dez ‘garotas de programa’ trabalham na boate, ... que o interrogando sabe que Daniele freqüenta 

a boate há cerca de dois anos; que todo o lucro da boate se restringe nas bebidas que são vendidas 

e no aluguel dos quartos, funcionando como um hotel, para onde as mulheres levam seus clientes;”  

Zelinda dos Santos Lourenço (fls. 12) esclareceu:  

“(...) que a boate pertence à interroganda, seu esposo e seu filho André 

Carlos, ... que todo lucro da boate se restringe nas bebidas que são vendidas e no aluguel dos 

quartos, funcionando como um hotel, para onde as mulheres levam seus clientes, pelo que a 

interroganda cobra de R$ 25,00 a R$ 35,00 por programa; que as mulheres pagam à interroganda 

R$ 100,00 por mês pelo aluguel dos quartos em que moram; ...”  

Alex Flaviano Leal da Silva, ouvido às fls. 10/11, disse:  

“(...) que o interrogando recebe comissão de 5% de toda bebida vendida na 

boate; que o interrogando funciona também no agenciamento de turistas para a boate,  que cerca de 

nove garotas de programa trabalham na boate, ... o interrogando sabe que Daniele freqüenta a 

boate há cerca de dois anos; que o interrogando passou a trabalhar na boate depois que se envolveu 

amorosamente com a garota de programa Adriana Paula de Freitas, com quem inclusive tem um 

filho; que o interrogando está arrependido de haver se envolvido com tal prática delituosa, até pelo 

fato de ser discriminado por seus amigos, pelo fato de trabalhar em uma casa de prostituição;...”  

A confirmar a incursão dos apelantes na exploração sexual, ZENILDA e 

ANDRÉ como os proprietários do estabelecimento e ALEX na qualidade de gerente e auxiliar na 

manutenção do estabelecimento direcionado ao comercio sexual, mencionamos a testemunha Ana 

Paula Barbosa de Oliveira, a qual usava o nome de DANIELE, a qual relata com segurança e 

precisão a atuação de cada um dos apelantes na boate - casa de prostituição, verbis:  

“(...) que a depoente foi recebida na boate Whisqueria pela senhora 

ZELINDA DOS SANTOS LOURENÇO, a qual todas as ‘garotas de programa’ tratam pelos 

apelidos de ‘Tia ou Velha’; que a boate Whisqueria pertence à senhora ZELINDA e ao seu filho 

ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO, os quais trabalham no local, sendo que o ANDRÉ é 

quem toma conta da boate, principalmente atendendo no caixa, enquanto a senhora ZELINDA 

permanece a maior parte do tempo observando o movimento das mulheres e seus clientes; que por 

sua vez, ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA funciona como gerente da boate, sendo que sua 
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principal atividade é convidar os turistas para as mulheres da boate, inclusive com panfletagem; 

que ALEX recebe dos proprietários uma comissão de tudo que se vende na boate; que a depoente 

cobra de seus clientes na boate Whisqueria preço que varia de R$ 100,00 a R$ 1.000,00, a 

depender de diversos fatores, como o tempo de permanência do cliente; que cerca de dez 

‘mulheres de programa’ moram e trabalham na boate; ... que o cliente paga toda a bebida 

consumida pelo casal e mais o aluguel do quarto para o ‘programa’, do que os proprietários 

cobram entre R$ 25,00 e R$ 35,00; ...” (fls. 10). 

Confirmando a exploração sexual pelos apelantes, encontram-se os 

depoimentos prestados em juízo pelos policiais federais ARY GUSMÃO CARNEIRO DA SILVA 

JÚNIOR (fls. 133), OLINTO MARCELO MACEDO DA SILVA (fls. 145/146) e SONIA 

REGINA FABRE (fls. 164), os quais atuaram na operação que levou os réus à prisão. Em seus 

depoimentos, as testemunhas são claras e coesas, confirmando a conduta delituosa dos réus, 

testemunhando a atuação dos mesmos na exploração sexual, na medida em que os quartos 

existentes no interior da boate de propriedade de Zelinda e André, gerenciada por Alex, 

destinavam-se ao comércio sexual.  

E, não se olvide, há provas nos autos de que as “garotas de programa” 

repassavam aos réus parte do dinheiro auferido com a prática de atos sexuais no estabelecimento, 

concretizando, pois, a exploração sexual, com intuito de lucro (fls. 145/146).  

Com efeito, improsperável o pedido absolutório, uma vez comprovada a 

autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 229 do Código Penal, imputado aos 

apelantes.  

Nesse sentido:  

“APELAÇÃO CRIMINAL - CASA DE PROSTITUIÇÃO - ABSOLVIÇÃO 

- IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DE QUARTOS CONTÍGUOS EM 

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DESTINADOS A ENCONTROS PARA FIM 

LIBIDINOSO - DELITO CARACTERIZADO - LAPSO TEMPORAL DECORRIDO - 

OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - Se a ré confessa que mantinha quartos anexos ao seu 

estabelecimento comercial destinados a encontros amorosos remunerados, cobrando aluguel da 

clientela, caracterizado está o delito tipificado no art. 229 do Código Penal. - Recurso conhecido e 

provido, reconhecida a extinção da punibilidade da apelada.” (TJ-MG - Número do processo: 

1.0480.00.019982- 2/001(1) - Relator: Des(a) MÁRCIA MILANEZ - Julgamento: 18-5-2010 - 

Publicação: 09-7-2010) (g.n.).  

“CASA DE PROSTITUIÇÃO - TOLERÂNCIA DA AUTORIDADE  

ADMINISTRATIVA OU POLICIAL PARA O SEU FUNCIONAMENTO - IRRELEVÂNCIA À 

CARACTERIZAÇÃO DO DELITO.- Se os acusados confessam a prática habitual da exploração 

da prostituição, mantendo em seu estabelecimento comercial quartos (tipo suítes) destinados a 

encontros amorosos, cobrando aluguel da clientela, caracterizado está o delito tipificado no art. 

229 do Código Penal. Tolerância ou permissão da autoridade administrativa ou policial não exclui 

a antijuridicidade do crime. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MG - Nº do processo: 

1.0000.00.318175-7/000(1) - Relator: Des(a) MÁRCIA MILANEZ - Julgamento: 04-11-2003 - 

Publicação: 11-11-2003).  

Deveras, conforme já demonstrado, sem razão o apelante ALEX quando 

pretende a absolvição, por não ser o proprietário do estabelecimento.  

Extrai-se do conjunto probatório a sua atuação fundamental na exploração 

sexual, ao obter lucro em grau de porcentagem do rendimento da “boate”, a qual gerenciava. Além 

disso, era o agenciador, responsável por angariar clientes para o estabelecimento e, sobretudo, para 

as profissionais do sexo. Portanto, malgrado os judiciosos argumentos dos Apelantes, as alegações 

de insuficiência de provas mostram-se insustentáveis, porquanto os depoimentos colhidos ao longo 

do processado, conjugados com as demais provas carreadas aos autos, comprovam serem os 

Apelantes autores do fato, especificamente a exploração sexual no estabelecimento “Boate 

Whisqueria”, em Cáceres/MT.  

Deveras, nos convencemos estar sobejamente demonstrada a materialidade 

do delito, bem como as autorias delitivas, sendo de rigor a manutenção das condenações dos 

apelantes como incursos no art. 229 do CP.  
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Com relação à dosimetria da pena, verificamos assistir razão aos recorrentes.  

Ao fixar a pena-base, analisando os parâmetros elencados no art. 59 do 

Codex Penal, o magistrado a quo não registrou de forma idônea circunstâncias judiciais que 

excedessem às elementares do tipo, concluindo serem desfavoráveis aos réus a culpabilidade, os 

motivos, circunstâncias e consequências, além dos antecedentes criminais em relação aos réus 

André e Zelinda. Todavia, a par de serem próprias do tipo penal, nenhuma das circunstâncias 

judiciais se desviou da normalidade de molde a merecer reprovação acentuada, sendo que os maus 

antecedentes, a teor da Súmula n. 444-STJ, não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, 

merecendo, pois, reparo.  

Assim, conforme a fundamentação elaborada pelo juiz, considerando não 

haverem circunstâncias desfavoráveis aos réus, restando todas dentro da normalidade, não havendo 

qualquer excepcionalidade a justificar a majoração da pena basilar, reputamos necessária a 

correção da dosimetria penal imposta aos recorrentes, para fixar a pena-base a todos os réus no 

mínimo legal em 02 (dois) anos de reclusão.  

Utilizando do mesmo critério, reduzimos a pena pecuniária, fixando-a em 60 

(sessenta) dias-multa para cada um dos réus, permanecendo inalterado o valor do dia multa fixado 

no r. decisum.  

Não havendo circunstâncias modificadoras (segunda e terceira fases), restam 

definitivas a todos os réus as penas de 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em 

regime aberto, permanecendo inalterada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos.  

Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL aos recursos 

interpostos, exclusivamente para reduzir a pena imposta aos réus para 02 (dois) anos de reclusão e 

60 (sessenta) dias-multa. É como votamos.  

 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a 

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a 

Presidência do DES. GÉRSON FERREIRA PAES, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo 

DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA (Relator), DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA 

(Revisor) e DES. GÉRSON FERREIRA PAES (Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR 

UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO 

VOTO DO RELATOR.  

Cuiabá, 1º de junho de 2011. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

DESEMBARGADOR GÉRSON FERREIRA PAES - PRESIDENTE DA SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL  

-------------------------------------------------------------------------------------

DESEMBARGADOR TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA - RELATOR  

------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCURADOR DE JUSTIÇA   

 

 

 

4.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 
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 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 

a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre o significado da elementar “exploração sexual”; porém, as 

soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

 “É caso, contudo, de absolvição do acusado por ausência de 

provas da prática de exploração sexual pelo acusado. 

 O investigador de polícia Wagner Sinval (mídia de fls. 130) 

confirmou a realização de diligência no estabelecimento comercial, onde havia 

um palco para shows e quartos no local. Narrou que conversou com algumas 

mulheres que estavam no local para a realização de programas. Disse que elas 

narraram que ficavam com o dinheiro dos programas, sendo orientadas a forçar 

os clientes a beber no estabelecimento para aumentar os lucros da casa. 

Acrescenta que elas recebiam a moradia e a alimentação para atuar no 

estabelecimento (cf. mídia de fls.130).  

A testemunha de acusação ouvida em juízo (cf. mídia de fls. 

198) que atuava no local como garota de programa, afirmou que combinou com 

o acusado a realização de programas no local, devendo remunerá-lo pelo uso do 

quarto, ficando com o dinheiro relativo ao programa, recebendo ainda uma 

porcentagem sobre as bebidas consumidas pelos clientes. Acrescentou que na 

data da operação policial havia realizado um programa no local, sendo que lá 

havia outras mulheres na mesma situação. Ao final, esclareceu que não era 

obrigada a realizar programas.  

Embora devidamente intimado, o acusado não compareceu 

para ser interrogado em juízo.  

5. Diante da prova colhida nos autos não resta caracterizada a 

tipicidade da conduta imputada ao acusado. Com a modificação introduzida pela 

Lei nº 12.015/09, o tipo penal em questão passou a exigir, para a caracterização 

do delito, que no local haja a exploração sexual, não bastando a mera destinação 

a encontros para fim libidinoso.  
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Muda, portanto, o bem jurídico tutelado pela norma penal. 

Deixa de se proteger meramente os bons costumes ou a moralidade, passando a 

ser alvo de tutela a própria liberdade sexual das pessoas. Como ressalta a 

doutrina1: “Crime é manter pessoa em condição de explorada, sacrificada, 

obrigada a fazer o que não quer. Explorar é colocar em situação análoga à de 

escravidão, impor a prática de sexo contra vontade ou, no mínimo, induzir a isso, 

sob as piores condições, sem remuneração nem liberdade de escolha. A 

prostituição forçada é exploração sexual, um delito escabroso, merecedor de 

punição severa, ainda mais se praticado contra crianças. O resto não merece a 

atenção do Direito Penal. (...) [O]s processos que se encontram em tramitação 

pelo crime de 'casa de prostituição', se não envolverem exploração sexual, 

deverão resultar em absolvição, pois a conduta de manter casa para fins 

libidinosos, por si só, não mais configura crime”.  

Desse modo, conclui-se que, em decorrência da modificação 

legislativa, a simples conduta de manter casa para fins libidinosos não mais 

constitui o fato típico descrito no artigo 229 do CP, exigindo-se, agora, elemento 

normativo diverso, decorrente na finalidade de exploração sexual pelo 

proprietário do estabelecimento. Nesse sentido, no caso dos autos, não só não 

se demonstrou a ocorrência da exploração, como uma das garotas que atuava no 

local, ouvida em juízo, afirmou claramente que sequer era obrigado prestar o 

serviço sexual, ressaltando que fazer ou não o programa era de sua total 

liberalidade. Assim são os precedentes deste Tribunal de Justiça: “Casa de 

prostituição - Condenação Absolvição Possibilidade Fato que restou atípico com 

a alteração feita pela Lei 12.015/09 Necessidade de exploração sexual 

Programas sexuais realizados por livre e espontânea vontade Aplicação da Lei 

mais benéfica Recurso Provido.” (2ª Câmara Criminal Extraordinária, rel. 

Aguinaldo de Freitas Filho, j. 22.11.2013). 1 Luiza Nagib Eluf apud Celso 

Delmanto et al. Código Penal comentado: acompanhado de comentários, 

jurisprudência, súmulas em matéria penal e legislação complementar. 8ª ed. rev. 

atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 716 

  Enquanto para o paradigma: 

A novel redação do art. 229 do CP conservou a conduta delitiva 
de manter estabelecimento, devendo ocorrer exploração sexual. A modificação 
do termo “casa de prostituição” não obsta a punição daqueles que lucram com o 
comércio sexual.  
 (...) 
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Conforme consta dos autos ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO 
e ZELINDA DOS SANTOS LOURENÇO, eram proprietários da “boate Whisqueria”, 
onde funcionava uma casa de prostituição, contendo em seu interior vários 
quartos destinados ao comércio sexual e moradia de prostitutas.  

Os apelantes ANDRÉ e ZELINDA auferiam lucros com a 
exploração sexual, recebendo entre R$25,00 e R$35,00 por programa realizado, 
a título de aluguel do quarto, além do ganho pela venda das bebidas.  

Por sua vez, ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA, conforme 
demonstrado na sentença condenatória, era o gerente e agenciador do 
estabelecimento, sendo responsável por angariar clientes, recebendo percentual 
de todo o lucro da casa.  

A redação pretérita do art. 229 do CP, na qual as condutas dos 
Apelantes se amoldaram, era a seguinte:  

“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:” (g.n.)  

Após a redação dada pela Lei n. n. 12.015/09, o tipo penal em 
destaque sofreu alteração, in verbis:  

“Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, 
estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro 
ou mediação direta do proprietário ou gerente:“ (g.n.)  

O tipo objetivo “manter” foi conservado, demonstrando o 
sentido de continuidade, permanência, reiteração, razão pela qual se torna 
imprescindível a habitualidade na conduta, não sendo suficiente o mero 
comportamento ocasional para se considerar a ação como criminosa.  

Nesse aspecto, a dinâmica dos fatos revelada pelos 
testemunhos colhidos tanto na fase extrajudicial como judicial do feito 
demonstram, de forma incontestável, a materialidade e autorias delitivas. Bem 
assim, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de manter 
local em que ocorra exploração sexual, na medida em que restou provada a 
exploração sexual pelos apelantes ao agenciarem os relacionamentos, além 
locarem os quartos no próprio estabelecimento para o fim do comércio sexual.  

Portanto, a alteração do texto em nada beneficiou os réus e 
muito menos descaracterizou a conduta delitiva.  
 Os réus mantinham, administravam ou gerenciavam a “boate 
Whisqueria”, local composto de vários quartos onde exploravam serviços de 
prostituição. Com efeito, resta evidenciada a prática do crime previsto no art. 
229 do Código Penal, até porque, tal previsão, remanesce materialmente típica, 
após a alteração dada pela Lei n. nº 12.015, de 2009, da qual se extrai a 
reprovação da conduta prevista no referido artigo. 

 (...)  
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A confirmar a incursão dos apelantes na exploração sexual, 
ZENILDA e ANDRÉ como os proprietários do estabelecimento e ALEX na 
qualidade de gerente e auxiliar na manutenção do estabelecimento direcionado 
ao comercio sexual, mencionamos a testemunha Ana Paula Barbosa de Oliveira, 
a qual usava o nome de DANIELE, a qual relata com segurança e precisão a 
atuação de cada um dos apelantes na boate - casa de prostituição, verbis:  

“(...) que a depoente foi recebida na boate Whisqueria pela 
senhora ZELINDA DOS SANTOS LOURENÇO, a qual todas as ‘garotas de programa’ 
tratam pelos apelidos de ‘Tia ou Velha’; que a boate Whisqueria pertence à 
senhora ZELINDA e ao seu filho ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO, os quais 
trabalham no local, sendo que o ANDRÉ é quem toma conta da boate, 
principalmente atendendo no caixa, enquanto a senhora ZELINDA permanece a 
maior parte do tempo observando o movimento das mulheres e seus clientes; 
que por sua vez, ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA funciona como gerente da boate, 
sendo que sua principal atividade é convidar os turistas para as mulheres da 
boate, inclusive com panfletagem; que ALEX recebe dos proprietários uma 
comissão de tudo que se vende na boate; que a depoente cobra de seus clientes 
na boate Whisqueria preço que varia de R$ 100,00 a R$ 1.000,00, a depender de 
diversos fatores, como o tempo de permanência do cliente; que cerca de dez 
‘mulheres de programa’ moram e trabalham na boate; ... que o cliente paga toda 
a bebida consumida pelo casal e mais o aluguel do quarto para o ‘programa’, do 
que os proprietários cobram entre R$ 25,00 e R$ 35,00; ...” (fls. 10). 

Confirmando a exploração sexual pelos apelantes, encontram-
se os depoimentos prestados em juízo pelos policiais federais ARY GUSMÃO 
CARNEIRO DA SILVA JÚNIOR (fls. 133), OLINTO MARCELO MACEDO DA SILVA (fls. 
145/146) e SONIA REGINA FABRE (fls. 164), os quais atuaram na operação que 
levou os réus à prisão. Em seus depoimentos, as testemunhas são claras e 
coesas, confirmando a conduta delituosa dos réus, testemunhando a atuação 
dos mesmos na exploração sexual, na medida em que os quartos existentes no 
interior da boate de propriedade de Zelinda e André, gerenciada por Alex, 
destinavam-se ao comércio sexual.  

 

Portanto, enquanto para o r. julgado recorrido:  
“A testemunha de acusação ouvida em juízo (cf. mídia de fls. 

198) que atuava no local como garota de programa, afirmou que combinou com 
o acusado a realização de programas no local, devendo remunerá-lo pelo uso do 
quarto, ficando com o dinheiro relativo ao programa, recebendo ainda uma 
porcentagem sobre as bebidas consumidas pelos clientes. Acrescentou que na 
data da operação policial havia realizado um programa no local, sendo que lá 
havia outras mulheres na mesma situação. Ao final, esclareceu que não era 
obrigada a realizar programas. Diante da prova colhida nos autos não resta 
caracterizada a tipicidade da conduta imputada ao acusado. Com a modificação 
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introduzida pela Lei nº 12.015/09, o tipo penal em questão passou a exigir, para 
a caracterização do delito, que no local haja a exploração sexual, não bastando a 
mera destinação a encontros para fim libidinoso (...)   

Como ressalta a doutrina1: “Crime é manter pessoa em 
condição de explorada, sacrificada, obrigada a fazer o que não quer. Explorar é 
colocar em situação análoga à de escravidão, impor a prática de sexo contra 
vontade ou, no mínimo, induzir a isso, sob as piores condições, sem remuneração 
nem liberdade de escolha. A prostituição forçada é exploração sexual, um delito 
escabroso, merecedor de punição severa, ainda mais se praticado contra 
crianças. O resto não merece a atenção do Direito Penal”.. 

  

para o v. acórdão paradigma: A novel redação do art. 229 

do CP conservou a conduta delitiva de manter estabelecimento, devendo ocorrer 
exploração sexual. A modificação do termo “casa de prostituição” não obsta a 
punição daqueles que lucram com o comércio sexual.  
 (...) 

Conforme consta dos autos ANDRÉ CARLOS SANTOS LOURENÇO 
e ZELINDA DOS SANTOS LOURENÇO, eram proprietários da “boate Whisqueria”, 
onde funcionava uma casa de prostituição, contendo em seu interior vários 
quartos destinados ao comércio sexual e moradia de prostitutas.  

Os apelantes ANDRÉ e ZELINDA auferiam lucros com a 
exploração sexual, recebendo entre R$25,00 e R$35,00 por programa realizado, 
a título de aluguel do quarto, além do ganho pela venda das bebidas.  

Por sua vez, ALEX FLAVIANO LEAL DA SILVA, conforme 
demonstrado na sentença condenatória, era o gerente e agenciador do 
estabelecimento, sendo responsável por angariar clientes, recebendo percentual 
de todo o lucro da casa.  

A redação pretérita do art. 229 do CP, na qual as condutas dos 
Apelantes se amoldaram, era a seguinte:  

“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:” (g.n.)  

Após a redação dada pela Lei n. n. 12.015/09, o tipo penal em 
destaque sofreu alteração, in verbis:  

“Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, 
estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro 
ou mediação direta do proprietário ou gerente:“ (g.n.)  

O tipo objetivo “manter” foi conservado, demonstrando o 
sentido de continuidade, permanência, reiteração, razão pela qual se torna 
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imprescindível a habitualidade na conduta, não sendo suficiente o mero 
comportamento ocasional para se considerar a ação como criminosa.  

Nesse aspecto, a dinâmica dos fatos revelada pelos 
testemunhos colhidos tanto na fase extrajudicial como judicial do feito 
demonstram, de forma incontestável, a materialidade e autorias delitivas. Bem 
assim, o elemento subjetivo do tipo, consistente no dolo específico de manter 
local em que ocorra exploração sexual, na medida em que restou provada a 
exploração sexual pelos apelantes ao agenciarem os relacionamentos, além 
locarem os quartos no próprio estabelecimento para o fim do comércio sexual.  

Portanto, a alteração do texto em nada beneficiou os réus e 
muito menos descaracterizou a conduta delitiva.  
 Os réus mantinham, administravam ou gerenciavam a “boate 
Whisqueria”, local composto de vários quartos onde exploravam serviços de 
prostituição. Com efeito, resta evidenciada a prática do crime previsto no art. 
229 do Código Penal, até porque, tal previsão, remanesce materialmente típica, 
após a alteração dada pela Lei n. nº 12.015, de 2009, da qual se extrai a 
reprovação da conduta prevista no referido artigo”. 

 
 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas, 

pois em embos os casos houve discussão sobre a configuração da 

manutenção de estabelecimento onde ocorra “exploração sexual” 

quando as prostitutas se dirigem ou permanecem voluntariamente 

ao estabelecimento e ali fazem os clientes consumirem bebidas e 

com eles fazem programas sexuais em quartos existentes no 

estabelecimento, mediante pagamento de valores aos proprietários 

da boate.  

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

 

5. RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA 
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Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

negativa de vigência à lei federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão 

impugnada, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau que 

condenou o acusado JOSÉ RODRIGUES NOVAIS. 

                              São Paulo, 27 de outubro de 2016. 

 
 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 
 

JAIRO JOSÉ GÊNOVA 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

DESIGNADO 
 
 


