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I. TIPICIDADE PENAL E BEM JURÍDICO TUTELADO 

1. Análise de três tipos paradigmáticos da criminalidade sexual 

Por tradição, associado estudo da criminalidade sexual encontra-se sempre alguma 

polémica terminológica quanto à designação e/ou caracterização dos bens jurídicos 

tutelados1. Tal peculiaridade talvez possa ser explicada pelo peso histórico das concepções 

moralistas associadas à tutela penal da sexualidade2. Afinal, foi apenas nos últimos 30 anos 

que os Códigos Penais europeus vêm a ser “expurgados” destas tendências e do recurso a 

expressões de matriz moralista na delimitação do bem jurídico3 e na construção dos tipos 

inseridos no âmbito da criminalidade sexual4. 

                                                           

* O presente texto corresponde, no essencial, à conferência sobre “Tutela da liberdade sexual” proferida no 
âmbito do I Curso Pós-graduado de Aperfeiçoamento em Direito da Investigação Criminal e da Prova, na 
Faculdade de Direito de Lisboa, em Abril de 2010. 
1 Como se pode ver pelos sugestivos títulos de algumas obras sobre a matéria, tais como a de TERESA 
BELEZA, “Sem sombra de pecado: o repensar dos crimes sexuais na revisão do Código Penal”, Jornadas de 
Direito Criminal – Revisão do Código Penal, CEJ, 1986, Lisboa; pela já eliminada distinção entre actos 
homossexuais e heterossexuais com menores (artigos 174.º e 175.º do Código Penal até à Revisão de 2007); e 
pela distinção legal entre “liberdade sexual” e “auto-determinação sexual”. 
2 Sobre a evolução na tutela penal da liberdade sexual e respectivo processo codificador em Portugal veja-se 
ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, Coimbra Editora, 2009, pp. 26 e ss.; 
VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade: o bem jurídico tutelado na criminalidade sexual”, Liber 
Disciplinorum para Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, 2003, pp. 935 e ss. 
3 Neste sentido, VERA LÚCIA RAPOSO: “Após um período de «trevas», temos hoje uma codificação 
centrada na liberdade sexual. Esta liberdade – a qual constitui uma das vertentes do bem jurídico geral 
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Em Portugal, como é bem sabido, já em pleno século XX, estes crimes começaram por 

ser integrados no Capítulo I, dedicado aos “Crimes contra os fundamentos ético-sociais da 

vida social”, do Título III do Código Penal, sobre “Crimes contra valores e interesses da 

vida em sociedade”, num reforço até à saturação da ideia de que o bem jurídico lesado se 

encontrava no domínio das esferas sociais e não, como sempre deveria, no domínio pessoal, 

na esfera da liberdade sexual5. Só com a reforma de 1995 é que os crimes sexuais foram 

integrados no Título I, relativo aos “Crimes contra as pessoas”, sendo assumido, como bem 

jurídico tutelo, a liberdade sexual6. Entendo, apesar de tudo, que estas polémicas se devem 

considerar, de um modo geral, como ultrapassadas, sendo despiciendo dar-lhe demasiada 

atenção. Mais do que discutir o sentido da terminologia ou aprofundar debates incessantes 

sobre o papel da moral na tutela da liberdade sexual7, importa estar certo do que se entende 

por liberdade sexual8 e de como é que esta deve ser e é, efectivamente, tutelada pelas 

                                                                                                                                                                                   

«liberdade pessoal» - assume vital importância, na medida em que a sexualidade é um dos mais relevantes 
domínios da vida dos indivíduos e possibilita-lhes a realização plena como ser humano.”, “Da moralidade à 
liberdade…”, cit., p. 933. 
4 Em Espanha estes crimes eram designados por “Delitos contra la honestidad”, veja-se a crítica de SAINZ 
CANTERO, “La reforma del Derecho penal sexual”, Anuário de Derecho Penal y Ciencias Penales, tomo 
XXXI, fasc. II, Maio-Agosto de 1978, p. 255; na Alemanha intitulavam-se “Crimes graves e menos graves 
contra a moral”, tendo a Lei de reforma do Direito Penal de 1969 alterado a designação para “Crimes contra a 
autodeterminação sexual”, veja-se CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, tomo I, tradução da 2.ª 
Edição Alemã por D. Luzón Peña, M. D. Garcia Conlledo e J. V. Remesal, Editorial Civitas, S.A., 1997, pág. 
53; e, do mesmo autor, Autoria y domínio del hecho en Derecho Penal, tradução da 7.ª edição por Joaquín 
Cuello Contreras y J. L. S. González de Murillo, Marcial Pons, Madrid, 2000, pág. 455. ROXIN, ainda face à 
antiga designação, identificava três conjuntos de bens jurídicos tutelados: i) liberdade sexual e integridade 
corporal; ii) inexperiência e falta de resistência em jovens ou pessoas dependentes; iii) moralidade pública, 
concluindo, contudo, que a função do estado seria tutelar bens jurídicos fundamentais e não a moralidade. 
5 Sobre esta evolução ver FERNANDO TORRÃO, “A propósito do bem jurídico protegido nos crimes sexuais: 
mudança de paradigma no novo Código Penal”, in Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra, vol. 71, 1995, pp. 545 e ss.; F. J. FERREIRA RAMOS, “Notas sobre os crimes sexuais no projecto 
de revisão do Código Penal de 1982 e na Proposta de Lei n.º 92/VI”, Revista do Ministério Público, ano 15, n.º 
59, 1994, Lisboa, pp. 29 e ss.; KARL P. NATSCHERADETZ, Direito Penal Sexual: conteúdo e limites, 
Almedina, Coimbra, 1985, pp. 120 e ss.; MANUEL COSTA ANDRADE Consentimento e acordo em Direito 
Penal, contributo para a fundamentação de um paradigma dualista, Coimbra Editora, Coimbra, 1991, pp. 384 
e ss.; J. MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual no Código Penal, 3.ª 
Edição, Coimbra Editora, Coimbra, 2002; pp. 11 e ss.; RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na 
reforma do Código Penal”, Sub judice. Justiça e sociedade, 11, 1996, pp. 44 e ss.; e TERESA P. BELEZA, 
Direito Penal, 1.º vol, AAFDL, 1985, Lisboa, pp. 45 e ss.; idem, “”Sem sombra de pecado: o repensar dos 
crimes sexuais na revisão do Código Penal”, cit., pp. 155 e ss.. 
6 Sobre as reformas mais recentes ao Código Penal e suas consequências na tutela da liberdade sexual, ANA 
RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., pp. 35 e ss. 
7 Sobre os limites da influência da Moral no Direito Penal Sexual ver KARL P. NATSCHERADETZ, Direito 
Penal Sexual: conteúdo e limites, cit., pp. 15 e ss.; e RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na reforma 
do Código Penal”, cit., pp. 41 e ss. 
8 Sendo de adoptar um conceito de liberdade sexual mais amplo possível no que respeita à caracterização dos 
actos sexuais em causa, mas exigente no que respeita aos requisitos para o consentimento destes, seguindo, por 
exemplo, esta definição avançada por INKERI ANTILLA: “Sexual behavior can be examined as a social 
exchange, in which the parties exchange services. A typical feature of all social exchange, including sexual, is 
reciprocity. The regulation of sexuality signifies this presence of the principle of reciprocity, as opposed to 
exchange based on violence or exploitation.”, “Offences of sexual interference”, Contemporary developments 
in the definition and punishment of sex offences, Érès, 1981, p. 2. 
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incriminações previstas no Código Penal9. Contudo, alguma jurisprudência não tão remota 

quanto se desejaria acaba por ter um efeito de assombração10 sobre qualquer estudo relativo 

à tutela penal da sexualidade, sendo extremamente difícil fugir à contaminação do Direito 

pela Moral. Foi, apesar de tudo, o que se tentou fazer neste estudo. Não consideramos que a 

tutela penal da sexualidade tenha uma relação mais estreita com a Moral do que a tutela de 

qualquer outro bem jurídico-penal associado à pessoa (vida, integridade física, liberdade, 

honra, etc.). Não encontramos, portanto, razões preponderantes para que um estudo sobre a 

criminalidade sexual deva assumir características muito diversas de um qualquer estudo 

jurídico sobre a tutela de bens jurídico-pessoais11. O excessivo pudor do jurista na 

abordagem da criminalidade sexual é tão desadequado e perigoso – para a qualidade e 

vantagens práticas do seu trabalho – como o temor que um cirurgião demonstrasse, em plena 

operação, ao sangue do paciente. Num comum cidadão tal reacção sempre seria 

compreensível, num jurista é, simplesmente, inaceitável12. 

                                                           
9 No mesmo sentido, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões da Lei n.º 59/2007, de 4/9 nos 
«crimes contra a liberdade sexual»”, Revista do CEJ, Lisboa, n.º 8, 2008, p. 220. 
10 Em alguns casos, o efeito de assombração tinha apoio no próprio texto legal, de que foi exemplo o Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 18 de Outubro de 1989, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de 
Abril de 2011), que considerou adequada uma pena de 3 anos de prisão para um crime de violação, por ter 
havido contribuição da própria vítima, já que esta se encontrava a pedir boleia na estrada, com uma amiga, 
ambas estrangeiras e “(…) se mete num carro, com outra e com dois rapazes, ambas conscientes do perigo que 
corriam, por estarem numa zona de turismo de fama internacional, onde abundam as turistas estrangeiras 
com comportamento sexual muito mais liberal do que o da maioria das nativas. (…)”. De facto, o artigo 201.º 
n.º 3 do CP1982 dispunha que “(…) se a vítima, através do seu comportamento ou da sua especial ligação 
com o agente, tiver contribuído de forma sensível para o facto, será a pena especialmente atenuada.” Em 
outros casos, o assombro não tem explicação, como neste caso do Tribunal da Relação do Porto, proferido a 22 
de Novembro de 2000, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011), em que se considera 
adequada a pena de 2 anos e 6 meses para um jovem de 17 anos que praticou, por meio de coação (usando de 
alguma violência física) coito anal com uma jovem de 7 anos, pois o agente “(...) tendo sido bem comportado 
até à data dos factos e tendo a sua conduta sido facilitada pela menor - de 7 anos - que lhe pediu que a levasse 
na bicicleta, não resultando que tenha propensão para este tipo de crime que surge como acto isolado 
facilitado pelas circunstâncias, e que consistiu em ter introduzido o pénis no ânus da menor, tapando-lhe a 
boca para não gritar) ainda que a gravidade do seu comportamento imponha severidade, a reacção do 
tribunal não pode ser tão forte que dificulte ou inviabilize a reinserção social. (…)” Criticando também 
alguma tendência para ver na inocência e espontaneidade das crianças alguma responsabilidade por processos 
de sedução, MARIA CLARA SOTTOMAYOR, “O poder paternal como cuidado parental e os direitos da 
criança”, in Cuidar da justiça de crianças e jovens: a função dos juízes sociais: actas do encontro, Coimbra 
Almedina, 2003, pp. 17 e ss. 
11 Porquanto o Direito tem sempre algo que vai buscar à Moral, sendo excelente a construção sugerida por RUI 
PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do Código Penal”, cit., p. 42, que pode ser assim 
resumida: a moral é um buraco negro (embora se saiba que existe, não é observável), enquanto o direito é um 
astro que gira à sua volta. Quando o buraco negro absorve o astro devido à sua força de gravitação, o direito 
dilui-se na moral. Quando o astro se afasta do seu centro gravitacional, perde-se no espaço infinito, dando 
origem a um Estado absolutamente laico. Segundo o autor, é importante que o astro mantenha a sua rota de 
gravitação, ibidem. 
12 Sendo certo, como diz VERA LÚCIA RAPOSO que “(…) malgrado as várias tentativas de emancipação 
moral, a compreensão dos crimes sexuais ainda hoje se ordena por uma certa concepção de moralidade 
sexual, que nos é incutida desde o início do processo de aculturação.”, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 
940. Contudo, se ao cidadão é permitido e normal tal percepção de pendor moralista, ao jurista exige-se um 
esforço sério de centralização do problema em torno e a favor da liberdade sexual. 
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Escolhemos, por conseguinte, três exemplos que consideramos serem paradigmáticos das 

diversas e legítimas manifestações da tutela da liberdade sexual – violação (artigo 164.º do 

CP), abuso sexual de crianças (artigo 171.º do CP) e lenocínio (artigo 169.º do CP) – e que 

entendemos constituírem um excelente instrumento para a demonstração de que é, 

precisamente, apenas a liberdade sexual o objecto da tutela penal inerente às incriminações 

previstas no Capítulo V do Livro II do Código Penal13. 

 

2. As perspectivas doutrinárias tradicionais 

Ora, mesmo para os autores que se posicionam para lá da tutela de uma moralidade 

sexual vigente14, a compreensão das múltiplas e diversas formas que o legislador encontrou 

para tutelar a liberdade sexual sempre vai suscitando algumas incompreensões e 

perplexidades, não raro dando origem a respostas dogmáticas algo contraditórias15. Assim, 

se a tutela da liberdade sexual presente no crime de violação parece evidente – o recurso às 

expressões “ (…) violência, ameaça grave, ou depois de, para esse efeito, a ter tornado 

inconsciente ou posto na impossibilidade de resistir, constranger outra pessoa a sofrer ou a 

praticar (…)” não deixa dúvidas de que trata de uma agressão à liberdade de decisão sobre a 

fruição sexual – quando a análise se centra em descrições típicas mais ambíguas, como 

acontece nos artigos 167.º e 170.º, ou mesmo isentas de referências à restrição ou 

condicionamento da vontade da vítima, como acontece nos artigos 171.º e 169.º n.º 1, todos 

do CP, a doutrina perde o pé e afasta-se, inevitavelmente, do núcleo aglutinador da liberdade 

como ratio da incriminação. 

                                                           
13 Excepção feita ao crime de procriação artificial não consentida, art. 168.º do CP, no âmbito do qual não se 
tutela, nem mediatamente, a liberdade sexual. Só uma perspectiva segundo o qual a fruição do sexo está 
subordinada ao fim da procriação pode ver alguma confluência entre a liberdade de procriação e a liberdade 
sexual. Ultrapassada esta perspectiva, sendo a liberdade sexual reconhecida a todos os cidadãos – mesmo os 
que, nem em teoria, poderão obter da sexualidade a reprodução – fica sem suporte qualquer confusão entre 
estes bens jurídicos. Assim, o crime de procriação artificial não consentida deveria ser retirado do capítulo 
relativo à liberdade sexual. Neste sentido, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., pp. 
226 e 227; RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do Código Penal”, cit., p. 46; e VERA 
LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 957. Contra, sustentando a boa integração 
sistemática da incriminação, FIGUEIREDO DIAS, Comentário…, cit., p.  
14 Como realça MOURAZ LOPES, “(…) o direito penal tem que distanciar-se dos programas de ética sexual, 
qualquer que seja a sua orientação. Os conceitos ético sociais em matéria de sexo, evoluindo rapidamente, de 
sociedade para sociedade e de cultura para cultura, não se compadecem com codificações perenes, ideológica 
e eticamente vinculadas. Os hábitos e costumes de uma determinada cultura, devendo ser índices ou 
referências que o intérprete deve ir buscar para concretizar a ilicitude, não são regra para seguir e aplicar 
indiscriminadamente.”, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual no Código Penal, 4.ª Ed., 
Coimbra Editora, 2008, p. 25. No mesmo sentido, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade 
dos menores, cit., p. 89; MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 218; VERA LÚCIA 
RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 933. 
15 O que acontece com o estudo de ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, 
cit., pp. 97 e ss., como se demonstrará mais à frente. 
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Embora a maioria dos autores faça referência à autodeterminação sexual como bem 

jurídico tutelado, muitos acabam por se afastar dela associando-a a outros bens jurídicos16 

ou definindo-a em termos demasiado distantes do conceito de liberdade17. Esta tendência 

centrífuga que a doutrina não consegue evitar na busca de explicações – no plano da 

racionalidade jurídica e no âmbito da técnica jurídico-penal – para as soluções 

incriminadoras propostas pelo Código Penal, ainda que bem-intencionada, não conduz a 

soluções que tutelem de modo mais eficaz a liberdade sexual das vítimas. Penso, aliás, após 

uma análise exaustiva de jurisprudência, que quanto mais a doutrina se afasta da liberdade 

sexual como força aglutinadora dos tipos penais, mais se constroem cenários de apoio a 

decisões confusas e contraproducentes nestas matérias18. Ficam, contudo, por apurar, na 

ausência de estudos nacionais, os reflexos de concepções doutrinárias que, perante uma 

técnica legislativa cautelosa – talvez, embora compreensivelmente19, em demasia – na tutela 

do livre desenvolvimento da personalidade sexual dos menores e da sua autodeterminação 

sexual, em que se prescinde de exigências típicas indiciadoras de restrição da vontade, vêem 
                                                           
16 Neste sentido, TERESA P. BELEZA, em “Sem sombra de pecado: (…), op. cit., pp. 155; e em “A regulação 
jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à ortodoxia da «liberdade»”, in 
Estudos Comemorativos do 150.º Aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Ministério da Justiça, 1995, Lisboa, p. 
172. No mesmo sentido, MAIA GONÇALVES, Código Penal Português, Anotado e Comentado, 15.ª Edição, 
Almedina, Coimbra, 2002, p. 582. Mais recentemente, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da 
sexualidade dos menores, cit., pp. 97 e ss.. 
17 Assim, P. VAZ PATTO, em “Direito Penal e ética sexual”, Direito e Justiça, vol. XV, tomo 2, 2001, Lisboa, 
pp. 236 a 238, afirmando que “a qualificação dos crimes de abuso de menores como crimes contra a 
autodeterminação é forçada. Para justificar e compreender a gravidade destes crimes, há que considerar a 
dignidade da pessoa do menor – ser particularmente indefeso e inocente, reduzido a objecto de prazer. O que 
está em causa é a protecção do desenvolvimento psiquicamente saudável e equilibrado do menor – podendo, 
de facto, ser afectada, no futuro, a sua autodeterminação.” Veja-se ainda o exemplo deste Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça de 07.12.99: “O bem jurídico protegido no abuso sexual de crianças do art. 172.º 
do CP é o da autodeterminação sexual, mas num particular prisma que seja o de evitar que certas condutas de 
natureza sexual, em consideração da pouca idade da vítima, mesmo sem coacção, possam prejudicar 
gravemente o livre desenvolvimento da sua personalidade dentro do bem jurídico mais amplo da auto-
conformação da vida e da prática sexual da pessoa…”, in SASTJ, n.º 36, p. 59. Não teríamos nada de 
substancial a opor a este entendimento se não se entendesse depois que todo e qualquer contacto sexual 
prejudica o livre desenvolvimento do jovem, tal como se afirma neste Acórdão da Relação de Lisboa de 
19.03.97: “Em qualquer das incriminações, tratando-se de menores de 14 anos, o legislador presume iuris et 
de jure a falta de vontade e ausência de consentimento, pois este ainda que manifestado é irrelevante…”, 
publicado no BMJ, 465, p. 627. A concepção segundo a qual a vontade dos menores é irrelevante conduz a 
serem tratados como de abuso sexual situações em que a vontade destes é verdadeiramente suprimida, ou seja, 
situações de violação, como aconteceu no Acórdão do Tribunal Judicial de Matosinhos de 13 de Novembro de 
2002, publicado na Sub Judice. Causas, 26, 2003, pp. 185 e ss.. 
18 Sobre a influência nefasta de determinadas concepções moralistas sobre a sexualidade no âmbito 
jurisprudencial ver TERESA BRAGA e MARLENE MATOS, “Crimes sexuais: agravantes e atenuantes na 
determinação da medida da pena”, Revista do CEJ, 7, 2007, p. 141. Assim afirmam as autoras que: “Em torno 
de crimes como o abuso sexual e a violação, apesar da adopção de posturas progressivamente mais 
conscientes e informadas acerca do fenómeno, perduram ainda muitos mitos e estereótipos. A sustentação de 
tais mitos pode, por um lado, dificultar o reconhecimento dos crimes e, por outro, promover atitudes 
desfavoráveis face às vítimas envolvidas” (ibidem). 
19 É compreensível esta preocupação do legislador, pelo que não censuramos a redacção legal do art. 171.º, 
pois tem o mérito de evitar decisões como esta do Acórdão do Tribunal de Círculo de Santa Maria da Feira de 
29 de Abril de 1997, publicado na Sub Judice, Justiça e Sociedade, 1, 1998, pp. 1 e ss., mais criticado infra 
nota (84). 
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no artigo 171.º uma proibição de qualquer contacto sexual ou uma verdadeira obrigação de 

castidade dos menores20, retirando relevância à liberdade do menor, mesmo quando esta é 

manifestamente coarctada21. Insistir na afirmação dogmática de que as crianças não dispõem 

de qualquer liberdade sexual não promove a sua protecção enquanto seres individuais e 

autónomos ante os abusos perpetrados pelos adultos. Antes, reforça algumas lógicas de 

domínio sobre os menores e de instrumentalização destes face aos interesses dos adultos – a 

quem competirá definir o “interesse da criança22”. É no reconhecimento do menor como ser 

intrinsecamente livre que se encontra a justificação para uma forte e efectiva protecção da 

formação e manifestação das suas vontades. Mais, é no fortalecimento da consciência do 

menor como ser livre e no reforço da sua percepção da sexualidade como algo de positivo, 

dando-lhe a entender que todas as manifestações de sexualidade devem basear-se em 

princípios de liberdade e respeito23, que se promoverá, não tanto a repressão, mas acima de 

tudo a prevenção do abuso sexual. 

Críticas semelhantes podem fazer-se às leituras que o Tribunal Constitucional24 e a 

jurisprudência dominante25 têm feito do crime de lenocínio previsto no n.º 1 do art. 169.º do 

CP e que fundamentam a não inconstitucionalidade desta norma na necessidade de tutela da 

dignidade da pessoa humana, a qual estará sempre em causa no exercício da prostituição. 

Substituir a tutela da liberdade pela protecção da dignidade da pessoa humana na 

incriminação do lenocínio não irá conferir uma maior protecção aos que se envolvem, de 

                                                           
20 Assim terá entendido Figueiredo Dias aquando da revisão do Código Penal de 1995, porquanto afirmou que 
“(…) a especificidade destes crimes reside como que numa obrigação de castidade e virgindade quando 
estejam em causa menores (…).”, Código Penal, Actas e Projecto da Comissão Revisora, Edição do Ministério 
da Justiça, 1993, p. 261. 
21 Como sucedeu no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Janeiro de 1996, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011), em que se entendeu que: “No crime de violação, provado que 
a ofendida já tinha, então, 14 anos de idade, já antes tinha tido por várias vezes relações sexuais com outro 
homem e frequentava regularmente a casa do agente, não parece que uma simples bofetada constitua acto 
idóneo para convencer uma mulher, que já não era inexperiente, a manter relações sexuais contra a sua 
vontade, ou que essa mesma bofetada possa caracterizar, sem mais, o requisito "violência" como meio de 
conseguir uma cópula”. Ou ainda no Acórdão do Tribunal de Círculo de Santa Maria da Feira de 29 de Abril 
de 1997, publicado na Sub Judice, Justiça e Sociedade, 1, 1998, pp. 1 e ss., o qual será analisado mais à frente, 
na nota (84). 
22 Quando se sabe que, na maioria das vezes, são os próprios responsáveis pelos menores que os conduzem, 
directa ou indirectamente, às situações de abuso sexual. Tal como aconteceu no já referido Acórdão do 
Tribunal Judicial de Matosinhos de 13 de Novembro de 2002, publicado na Sub Judice. Causas, 26, 2003, pp. 
185 e ss.. No mesmo sentido depões as estatísticas, como dão conta BÁRBARA FIGUEIREDO/CARLA 
PAIVA, “Maus tratos em amostras na comunidade: prevalência de abuso físico e sexual”, Infância e juventude, 
Lisboa, 2, 2002, p. 109 e as estatísticas da APAV, “Crianças vítimas de crimes 200-2009”, p. 3. 
23 Neste sentido, FILOMENA FREITAS, “Abuso sexual de menores”, A sexologia. Perspectiva 
multidisciplinar, II, coordenação de Lígia Fonseca, Catarina Soares e Júlio Machado Vaz, Quarteto, 2003, p. 
241. 
24 Veja-se, por todos, o Acórdão n.º 144/2004, disponível em www.tribunalconstitucional.pt.  
25 Veja-se, por todos, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Setembro de 2007, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011).  



A TUTELA PENAL DA LIBERDADE SEXUAL 
INÊS FERREIRA LEITE 

 

7 

INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS 

algum modo, na prostituição. Pelo contrário, tratar de modo igual – ou muito semelhante – 

situações em que a liberdade sexual é coarctada e situações em que a liberdade sexual é 

exercida apenas promove a dessensibilização social para a criminalidade associada ao 

chamado “negócio da prostituição26”. A manutenção da incriminação de condutas que são 

socialmente aceites27 – como acontece com variados fenómenos de prostituição em que é 

tendencialmente respeitada a autonomia da mulher ou do homem que se prostitui28 – não 

contribui em nada para a protecção de potenciais vítimas, antes acentua a ausência de 

identificação entre a sociedade e o Direito Penal. Ao insistir em proibições absolutas – 

dogmáticas – no campo da liberdade sexual, confundindo bem jurídico com moralidade 

dominante, o Direito Penal perde a sua importantíssima função pedagógica e falha no 

âmbito da prevenção geral. 

 

3. A liberdade sexual como único bem jurídico merecedor de tutela 

Pensamos, portanto, que qualquer trabalho sobre a criminalidade sexual deve ter o seu 

cerne na liberdade sexual e nas diversas dimensões deste bem jurídico que podem ser 

colocadas em causa e que devem ser alvo de censura penal. Assim, nem o facto de se ter 

recorrido a uma diversão linguística, distinguindo liberdade de autodeterminação sexual, 

deve servir de pretexto para entender que é já algo de muito diverso do conceito de liberdade 

que se encontra sob tutela nos crimes previstos nos artigos 171.º e seguintes. O que se 

deverá, então, entender por autodeterminação sexual? O conceito de autodeterminação 

parece significar um pouco mais que o de liberdade. A liberdade será um estado, mas a 

autodeterminação é um caminho ao qual estão subjacentes, não só a inexistência de 

obstáculos ou restrições para o exercício da liberdade, mas também a existência de 

condições que permitam uma livre formação da vontade. No entanto, parece-nos que o 

conceito de autodeterminação não poderá ser separado da noção de liberdade. Quanto muito, 

                                                           
26 Fazendo referência a esta dessensibilização, SUSANA SILVA, “Classificar e silenciar: vigilância e controlo 
institucionais sobre a prostituição feminina em Portugal”, Análise Social, 184, 2007, pp. 798 e ss.. 
27 Manifestando ideias semelhantes, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, 
cit., p. 105; MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 90; e 
VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 951. 
28 Constando a distinção entre a “prostituta teatral” (movida pelo prazer) e a “prostituta genuína” (movida pelas 
dificuldades económicas), ver SUSANA SILVA, “Classificar e silenciar: vigilância e controlo institucionais 
sobre a prostituição feminina em Portugal”, cit., pp. 801 e ss. Para uma caracterização da prostituição de rua 
em Lisboa, concluindo-se pela existência de espaços de perfeita autonomia da vontade nas mulheres que se 
prostituem, JOANA CORREIA DOS SANTOS, “Pelas ruas da cidade. A prostituição na Baixa Lisboeta”, 
CIES e-Working Paper, n° 21, 2007, pp. 17 e 27. No âmbito da prostituição masculina ver HENRIQUE 
PEREIRA, “Homens que vendem sexo em Portugal”, Mundos Sociais, Saberes e Práticas, IV Congresso 
Português de Sociologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, 2008, pp. 1 
e ss.. 
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podemos dizer que a autodeterminação corresponde a uma das concretizações e 

manifestações da liberdade em sentido amplo29. Sem autodeterminação não podemos falar 

na existência de verdadeira liberdade: a liberdade, nestes casos, será mera aparência30. O 

usufruto de uma liberdade plena implica mais do que a possibilidade formal de se optar por 

um dos caminhos já prévia e definitivamente traçados. Pressupõe assim que o indivíduo 

possa não só escolher, mas construir o caminho ou caminhos por onde pretende progredir. A 

autodeterminação corresponde então ao processo de formação de uma vontade que deverá 

ser livre, esclarecida e autêntica, sendo uma componente indispensável e parte integrante da 

própria ideia de liberdade31. 

No que respeita à criminalidade contra menores, E. ORTS BERENGUER32 entende, por 

exemplo, que o bem jurídico não poderá ser a liberdade sexual, mas o desenvolvimento 

gradual e a descoberta espontânea da sexualidade33, sem experiências traumáticas ou 

intromissões de adultos numa esfera tão íntima. Contudo, isto mesmo que o autor descreve – 

desenvolvimento gradual da personalidade sexual e descoberta espontânea da sexualidade 

– é precisamente o conteúdo nuclear da autodeterminação sexual. Só um pré-conceito do 

autor, segundo o qual a inexistência de oposição por parte do menor seria equivalente a um 

consentimento para a prática do acto sexual justifica este entendimento redutor. Ora, um dos 

objectivos deste pequeno estudo é o de demonstrar que a lesão da autodeterminação sexual 

(ou da liberdade sexual) assume diversas manifestações e intensidades, consoante as 

circunstâncias e a capacidade de reacção do titular do bem jurídico. E que este cenário está 

presente tanto na criminalidade sexual contra crianças, como na criminalidade sexual contra 

adultos34. Não é correcta a afirmação de que a tutela da liberdade sexual dos adultos ocorra 

                                                           
29 ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 89. 
30 No mesmo sentido, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 218. 
31 Veja-se que KARL BINDING identifica três formas violação da liberdade sexual: i) liberdade de formação 
da vontade (que seria então o correspondente ao conceito de autodeterminação); ii) liberdade de decisão da 
vontade; iii) liberdade de execução da vontade, (Lehrbuch des gemeinen Deutschen Strafrechts. Besonderer 
Teil, Band 1, reimpressão da 2.ª Edição, Leipzig, 1902, Scientia, 1962, pp. 80 e ss., citado por 
NATSCHERADETZ, Direito Penal Sexual: conteúdo e limites, cit.,  p. 151. 
32 “…cuando se ejecutan (actos sexuais) sobre un menor de doce años no acaba de ser correcto señalar a la 
libertad sexual como el objeto de la protección, puesto al menor de aquella edad no se le reconoce tal libertad 
pues, si se le reconociera, no se reputaría no consentido el abuso en todo o caso.”, in AAVV, Comentarios al 
Código Penal de 1995, vol. I, Tirant Lo Blanch, Valência, 1996, p. 937. Apesar da norma não fazer qualquer 
distinção, o mesmo autor, no que diz respeito àqueles que padecem de doenças mentais, já exige que haja 
efectivamente abuso, ou seja, aproveitamento da deficiência, pois não seria aceitável privar estas pessoas, de 
modo absoluto, da liberdade sexual, idem, pp. 940 e ss.  
33 Em sentido semelhante, FIGUEIREDO DIAS, entende que o bem jurídico tutelado é o desenvolvimento da 
personalidade do menor na esfera sexual, Comentário Conimbricense do Código Penal, vol. I, coordenação de 
Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra Editora, Coimbra, 1999, p. 442. 
34 Seguindo uma orientação próxima, entendendo que a pureza da vontade dos menores merece uma protecção 
maior do que a pureza da vontade dos adultos, SÁNCHES TOMÁS, “Relaciones normativas de exclusión 
formal y de especialidad: La problemática del error sobre elementos que agravan la pena a través del ejemplo 



A TUTELA PENAL DA LIBERDADE SEXUAL 
INÊS FERREIRA LEITE 

 

9 

INSTITUTO DE DIREITO PENAL E CIÊNCIAS CRIMINAIS 

apenas quando exista uma oposição expressa ou uma resistência manifesta do adulto. Contra 

esta ideia depõe claramente a incriminação do chamado “assédio sexual”, inserida no n.º 2 

dos artigos 163.º e 164.º em 199835. Trata-se de situações em que não existe oposição por 

parte do adulto no que respeita à prática do acto sexual – havendo uma aparência de acordo 

– mas em que se verifica ter ocorrido um “constrangimento”, ou seja, um qualquer factor 

externo que condicionou a formação de vontade da vítima ou que viciou a manifestação 

desta36. Porque se trata de um crime contra a liberdade sexual37, apenas são sancionados os 

actos sexuais praticados com a vítima quando esta manifeste uma vontade viciada, porque 

condicionada por factores externos de relevo e não controláveis pela mesma, que lhe são 

impostos por um terceiro que se encontra, face a esta, numa posição de autoridade ou 

temeridade38. Porque se trata, ainda, da tutela da liberdade sexual, ficam do lado de fora do 

âmbito da incriminação os actos sexuais espontaneamente consentidos entre quem se 

encontra nas situações descritas na norma, pois nestas não se verifica qualquer abuso39. É, 

portanto, reconhecido um espaço de incriminação no âmbito da sexualidade entre adultos 

quando existe mero «abuso». Indo ainda mais longe, importa não esquecer o crime de 

lenocínio, que incrimina o aproveitamento de situações de especial fragilidade em que um 

adulto se possa encontrar, dando relevância penal ao efeito condicionante que certos factores 

externos possam exercer sobre a autonomia da vontade do adulto que se prostitui. Pode, 

assim, concluir-se que existem três níveis de intensidade no modo de lesão do bem jurídico 

liberdade, no que respeita à formação e manifestação da vontade, no âmbito da tutela da 

sexualidade entre adultos:  

a) A tutela da liberdade enquanto mera manifestação do sentido da vontade 

(constante dos arts. 163.º n.º1, 164.º n.º 1, 165.º, 169.º n.º 2 e 170.º do CP); 

                                                                                                                                                                                   

del error sobre la edad de doce años (violación – estupro)”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 
tomo XLVI, II, 1993, p. 680. 
35 No mesmo sentido depõe ainda o crime de fraude sexual, que incrimina o aproveitamento de um mero 
“engano” (artigo 167.º). 
36 Neste sentido, MOURAZ LOPES entende que se pretende tutelar as situações de extorsão de favores sexuais 
através de ordens, ameaças ou constrangimentos provenientes de alguém que detém uma posição de autoridade 
relativamente à vítima, dando o exemplo de alguém que, tendo um crédito sobre a vítima, a constrange a 
praticar actos sexuais, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 32. 
37 Neste sentido, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 32; 
RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do Código Penal”, cit., p. 47; e VERA LÚCIA 
RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 947. Em sentido divergente, FIGUEIREDO DIAS, 
Comentário… cit., p. 461. 
38 Entendendo também que sempre haverá, nestes casos, uma interferência ou manipulação do domínio da 
vontade e da livre decisão da vítima, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 236. 
39 O que nos afasta da tutela da “pureza ou incolumidade das relações de dependência hierárquica, económica 
ou de trabalho com influência na esfera sexual”, sustentada por FIGUEIREDO DIAS, Comentário…, cit., p. 
462. 
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b) A tutela da liberdade enquanto manifestação espontânea de vontade (incisa nos 

arts. 163.º n.º 2, 164.º n.º 2, 166.º, 167.º e 169.º n.º 2); 

c) A tutela da liberdade enquanto autonomia do processo de formação da vontade 

(presente no art. 169.º n.º 1do CP). 

Da mesma forma, existem os três níveis de intensidade no âmbito da tutela da 

sexualidade dos menores: 

a) A tutela da liberdade enquanto mera manifestação do sentido da vontade 

(constante dos arts. 163.º n.º1, 164.º n.º 1, 165.º, 171.º n.º 3 a), 172.º n.º 2 e 175.º 

n.º 2 do CP); 

b) A tutela da liberdade enquanto manifestação espontânea de vontade (incisa nos 

arts. 171.º n.os 1 e 2, 163.º n.º 2, 164.º n.º 2, 166.º, 167.º, 171.º n.º 3 b), 174.º, 

175.º n.º 2 e 176.º do CP); 

c) A tutela da liberdade enquanto autonomia do processo de formação da vontade 

(presente nos arts. 174.º e 175.º n.º 1 do CP). 

Deve ficar, portanto, claro que o bem jurídico tutelado em crimes como o abuso sexual 

de menores ou o lenocínio é, ainda e sempre, a liberdade sexual. O que implica que seja 

reconhecida aos menores de 14 anos, a mesma liberdade sexual – no seu núcleo essencial – 

que é reconhecida aos maiores de 14 anos40. E nem a artificiosa distinção entre “liberdade de 

gozo41” e “liberdade de exercício42” deverá ser chamada a inserir quaisquer distinções neste 

                                                           
40 Sendo certo que essa liberdade sexual é cada vez mais exercida na nossa sociedade como mostram o estudos 
de PEDRO MOURA FERREIRA, “«A primeira vez» — Juventude, género e sexualidade”, Mundos Sociais, 
Saberes e Práticas, IV Congresso Português de Sociologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 
Universidade Nova de Lisboa, 2008, pp. 1 e ss.. 
41 Não sendo viável a negação de que os menores dispõem de alguma liberdade ao nível da sexualidade – 
negação esta que levaria a que os menores de 14 anos nunca pudessem vir a ser vítimas dos crimes de coacção 
sexual ou violação, uma vez que é a liberdade sexual o único bem jurídico tutelado por tais incriminações, 
solução que é desmentida no direito português pelo disposto no art. 177.º n.º 4 do CP – alguns autores vêm 
então restringir a esfera de liberdade concedida aos menores, através da distinção entre liberdade de gozo e 
liberdade de exercício, admitindo a existência de presunções iure et de iure de que qualquer consentimento 
prestado por menor de 14 anos será sempre inválido e irrelevante. Neste sentido, COSTA ANDRADE, 
Consentimento e acordo…, cit., p. 395; FIGUEIREDO DIAS, Comentário…, cit., pp. 541 e 542; TERESA 
BELEZA, “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal…”, cit., p. 172.. Veja-se ainda este Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 19.10.00: “Aos 14 anos a lei fornece uma protecção absoluta aos menores 
no que concerne ao seu desenvolvimento e crescimento sexuais. A lei protege-os, inclusivamente, deles 
próprios, considerando irrelevante o eventual consentimento que prestem para a prática de actos sexuais…”, 
publicado em SASTJ, n.º 44, p. 87; no mesmo sentido: “Em qualquer das incriminações, tratando-se de 
menores de 14 anos, o legislador presume iuris et de jure a falta de vontade e ausência de consentimento, pois 
este ainda que manifestado é irrelevante…”, Acórdão da Relação de Lisboa de 19 de Março de 1997, 
publicado no BMJ, 465, p. 627. 
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âmbito. Assim, admitir que aos menores, ou aos menores de um certa idade, ficava vedada a 

liberdade de exercício no que respeita à sexualidade, seria inserir distinções desnecessárias 

e, até, injustificadas, ante a clara aceitação de que os menores, no que respeita às restantes 

liberdades, não sofrem as mesmas limitações. Estabelecendo um paralelismo com a 

liberdade ambulatória constata-se que, também aqui, soube o legislador distinguir entre a 

restrição da liberdade do menor enquanto mera manifestação da vontade – que é sancionada 

com as incriminações relativas ao rapto e ao sequestro – e a restrição da liberdade enquanto 

espontaneidade da vontade ou aproveitamento da fragilidade na formação da vontade, 

sancionada através do crime de subtracção de menor. Os menores dispõem plenamente de 

liberdade ambulatória, de gozo e de exercício, simplesmente apenas podem exercê-la dentro 

dos limites impostos pela lei e desenhados por quem exerça o poder parental. Tal como no 

que respeita à liberdade sexual, também no âmbito da liberdade ambulatória não podem os 

responsáveis parentais deixar ir onde a lei não permita43. Assim, na liberdade sexual, como 

na liberdade ambulatória, os limites são definidos pela lei, e, no primeiro caso, com especial 

relevância para a lei criminal. 

Desde logo, cumpre saber se existe algum fundamento válido para impedir os menores 

de 14 anos de experimentarem qualquer espécie de contactos sexuais. Num segundo 

momento, teremos que recordar os limites genericamente traçados à intervenção penal no 

campo da vida sexual, para sabermos se é legítima a imposição de uma total abstinência 

sexual aos menores de 14 anos. A primeira questão não nos suscita grandes dificuldades, 

embora as respostas não se encontrem apenas no direito, mas também na medicina e 

psicologia44. Sendo certo que as crianças são, naturalmente, mais frágeis e vulneráveis a 

influências negativas45, certo é também que ser criança e estar em crescimento implica que 

se esteja a percorrer um longo e progressivo caminho na formação da personalidade e da 

vontade individual. O que se pretende com a tutela da liberdade sexual das crianças é que 

este processo decorra de forma natural, sem pressas ou sobressaltos e, essencialmente, sem 

                                                                                                                                                                                   
42 Sobre esta questão ver, com maior detalhe, o nosso Pedofilia, Repercussões das Novas Formas de 
Criminalidade na Teoria Geral da Infracção, Almedina, Coimbra, 2004, pp. 33 e ss.. 
43 Não pode o responsável parental levar o menor de 16 anos a uma discoteca, por exemplo. 
44 Sobre o desenvolvimento da sexualidade desde o início da puberdade, quer na perspectiva biológica, quer 
sociológica ou psicológica, dando conta que a mesma abrange jovens com idades compreendidas entre os 9 e 
os 16 anos, ver SUSAN MOORE/DOREEN ROSENTHAL, Sexuality in adolescence. Current trends, 
Psychology Press, 2006, p. 53. 
45 Para uma relação dos efeitos do abuso sexual sobre as crianças e jovens ver DAVID CAMPOS, Sex, Youth 
and Sex Education, A reference Handbook, ABC-Clio, 2002, pp. 115 e ss; FILOMENA FREITAS, “Abuso 
sexual de menores”, cit., p. 236 e ss. 
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influências perturbadoras ou traumatizantes para o menor46. Seria impensável que a criança 

pudesse construir a sua personalidade sexual de forma saudável, estando isolada num 

ambiente asséptico, sozinha e sem sofrer nenhum tipo de influências47, pois a própria noção 

de construção sugere que a criança se socorra de elementos existentes à sua volta, de 

vivências e de experiências que servirão para sedimentar as bases da sua personalidade e 

moldar, fortalecendo, o seu carácter e as suas estruturas emocionais e psicológicas48. E este 

sentido, de que não existe processo sem sucessão de actos, não é estranho a alguns dos 

autores atrás citados, vejam-se a este respeito, as palavras elucidativas de VAZ PATTO: 

“…é a iniciação precoce da actividade sexual de forma pervertida, com a 

instrumentalização do menor como objecto de prazer, desligado de componentes afectivas 

que está em causa – coisificação da vítima.49”  

Também no que diz respeito à incriminação do lenocínio, mesmo a prevista no n.º 1 do 

art. 169.º do CP, contrariamente a um certo sector da doutrina50, entendemos estar apenas 

em causa a liberdade sexual da pessoa que se prostitui51. O que implica que, subjacente à 

incriminação, esteja sempre o factor de exploração da pessoa que se prostitui, exploração 

esta que se encontra associada tipicamente a uma diminuição do âmbito de autonomia da 

                                                           
46 E também não é menos verdade que crescer implica interagir, com o mundo e com os outros, crianças e 
adultos. Sobre esta questão ver o nosso Pedofilia…, cit., pp. 31 e ss. 
47 Sobre o desenvolvimento da pessoa diz HELOYSA PINTO que “Seu destino é uma singularidade e uma 
unicidade que em nada se confundem com o isolamento. Realizada na relação interindividual, a construção do 
eu é também a construção do outro (…)”,“A individualidade impedida: adolescência e sexualidade no espaço 
escolar”, Sexualidade na escola. Alternativas teóricas e práticas, 4.ª Ed., coordenação de Julio Groppa Aquino, 
Summus, São Paulo, 1997, p. 46. 
48 Num sentido próximo, entendendo que as experiências entre jovens são benéficas para o seu crescimento 
sexual, NATSCHERADETZ, Direito Penal Sexual: conteúdo e limites, cit., p. 154; colocando em dúvida a 
indiscutibilidade do carácter naturalmente nocivo das experiências sexuais dos menores, COSTA ANDRADE, 
Consentimento e acordo…, cit., p. 397. Nem faria sentido exigir-se uma total castidade dos menores até aos 14 
anos, para depois se permitir que os mesmos tivessem quaisquer contactos sexuais, desde que não houvesse 
abuso da inexperiência (art. 174.º Código Penal)! Ora, se aos menores de 14 anos for vedada toda e qualquer 
experiência, não se vê como é que a ausência desta não seja depois uma peça fundamental nos contactos 
sexuais de um jovem de 14 anos. 
49 “Direito Penal e ética sexual, cit., p. 138. Ou as dúvidas suscitadas por FIGUEIREDO DIAS relativamente à 
extensão da punição prevista no art. 172.º, Comentário…, cit., p. 542. 
50 ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 104; JOSÉ ANTÓNIO 
RODRIGUES MARQUES, “O crime de lenocínio no Direito Penal Português – subsídios para o seu estudo”, 
in Estudos Comemorativos do 150.º Aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Ministério da Justiça, 1995, pp. 
175 e ss.; MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 85; VERA 
LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 949. 
51 Neste sentido, JORGE DIAS DUARTE, “Crime de lenocínio: unidade ou pluralidade de infracções”, Sub 
Judice. Ideias, 26, 2003, p. 31. Contra, sem perceber o porquê da exigência da profissionalidade ou intenção 
lucrativa, ANA RITA ALFAIATE, Só assim se justifica que a mesma conduta não seja punida se o agente não 
actuar profissionalmente ou com intenção lucrativa. De facto, para a vítima em concreto, que diferença tem a 
actuação do agente conforme a sua intenção lucrativa ou o exercício profissional que faça do lenocínio.”, A 
relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 104. 
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vontade52 da mesma. Esta nossa concepção, embora aparentemente restritiva ante o âmbito 

da incriminação que é sustentado por quem adopte uma concepção de pendor moralista, 

acaba por tutelar de modo mais intenso o bem jurídico, e as possíveis vítimas, pois se o que 

está em causa é a diminuição da esfera de autonomia da vontade da pessoa que se prostitui – 

a sua liberdade sexual – então haverá tantos crimes de lenocínio quanto as pessoas alvo da 

exploração sexual53. Já para quem sustente que o bem jurídico tutelado é, de um modo geral, 

a dignidade da pessoa humana e a censura se dirige, essencialmente, ao modo de vida do que 

pratica o lenocínio, a tendência será de considerar como apenas um crime as situações de 

exploração sexual de diversas pessoas54. 

 

II. O TIPO OBJECTIVO E SUBJECTIVO NOS CRIMES SEXUAIS 

 

4. A natureza jurídica das incriminações sexuais 

Mas se alguns autores não mostram reticências quanto a considerar a liberdade como 

bem jurídico tutelado nos crimes acima referidos, acabam por retroceder no caminho quando 

vêm a classificar algumas destas incriminações como tipos de perigo concreto (quando o 

dano é evidente), ou mesmo como tipos de perigo abstracto55. É o que acontece com o crime 

de abuso sexual de crianças, que é visto como crime de perigo abstracto por alguma 

                                                           
52 Apesar de não se concordar inteiramente com o sentido da decisão, são acertadas estas considerações do 
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 144/2004, de 10 de Março: “(…) ainda que se entenda que a 
prostituição possa ser, num certo sentido, uma expressão da livre disponibilidade da sexualidade individual, o 
certo é que o aproveitamento económico por terceiros não deixa de poder exprimir já uma interferência, que 
comporta riscos intoleráveis, dados os contextos sociais da prostituição, na autonomia e liberdade do agente 
que se prostitui (colocando-o em perigo), na medida em que corresponda à utilização de uma dimensão 
especificamente íntima do outro não para os fins dele próprio, mas para fins de terceiros”, disponível em 
www.tribunalconstitucional.pt. 
53 Neste sentido, na doutrina, JORGE DIAS DUARTE, “Crime de lenocínio: unidade ou pluralidade de 
infracções”, cit., pp. 33 e ss.. Na jurisprudência, face à primária redacção do crime de lenocínio, vejam-se os 
Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Fevereiro de 1986 (publicado no Boletim do Ministério da 
Justiça, 354º, p. 350) e de 2 de Outubro de 1989 (publicado no Boletim do Ministério da Justiça, 395º, p. 312). 
Mais recentemente, o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 13 de Julho de 2005, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011).  
54 Na jurisprudência, como exemplos de uma corrente maioritária, vejam-se os seguintes Acórdãos: do 
Supremo Tribunal de Justiça de 24 de Setembro de 1997 (publicado na Colectânea de Jurisprudência, 1997, 
III), do Tribunal da Relação do Porto de 14 de Dezembro de 2005 e de 13 de Fevereiro de 2008, ambos 
disponíveis em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011).  
55 Como acontece com ANA RITA ALFAIATE, que apesar de considerar que é a liberdade sexual que é 
tutelada no crime de abuso sexual de crianças, acaba por qualificar o seu conteúdo como “Um perigo de por 
em perigo um bem jurídico digno de tutela penal que é preciso acautelar, prevendo-se a incriminação da 
conduta apta a produzir esse perigo.”, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 103 
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doutrina56, essencialmente, por incapacidade de ver na incriminação a tutela contra 

verdadeiros ataques à liberdade de expressão sexual dos menores. Pelas razões já indicadas, 

não vemos necessidade de serem criados bens jurídicos como o direito a crescer na 

inocência57, ou de se fazer apelo à dignidade da pessoa humana ou à saúde física e psíquica 

desta. É claro que o abuso sexual coloca em risco todas estas realidades, mas, em primeiro 

lugar, ele consiste de uma grave lesão da autodeterminação sexual da criança. 

Já no que respeita à perspectiva segundo a qual o art. 171.º estabelece uma presunção de 

perigo de lesão da tutela da liberdade sexual dos menores, aí cabendo indiscriminadamente 

quer as condutas que lesem tal liberdade, quer aqueles que não o façam, acreditamos que a 

mesma parte de uma incapacidade de compreender e aceitar a liberdade sexual dos menores. 

Admitir que, no âmbito do crime de abuso sexual de crianças, cabem aqueles contactos 

sexuais desejados pelo menor, que se inserem numa livre e espontânea manifestação da sua 

vontade – e que, portanto, se revelam adequados à sua maturidade e compreensibilidade que 

estes têm do sexo58 – é colocar estas condutas a par daquelas que são conseguidas, apesar da 

vontade do menor, através da intimidação, engano, imaturidade deste ou quebra das 

resistências do mesmo. E esta equiparação tem como efeito tornar irrelevante a vontade do 

menor, em seu prejuízo, substituindo-a por um juízo de adequação objectivo, quiçá algo 

moralista, efectuado pelo julgador. Assim, até aos 14 anos (ou mesmo posteriormente 

consoante a interpretação que se faça da expressão «abuso da inexperiência») a vontade do 

menor, quer tenha sido manifestada ou não, será sempre irrelevante, desde que não tenha 

havido o exercício de violência ou coacção grave, fazendo-se a tutela penal em função de 

critérios-padrão de comportamento sexual aceitável para o menor em função da idade, 

maturidade sexual ou experiência. Ora, este caminho não representa qualquer acréscimo de 

protecção dos menores, pelo contrário, como mostra alguma jurisprudência59, apenas conduz 

                                                           
56FIGUEIREDO DIAS, Comentário…, cit., p. 542; MAIA GONÇALVES, Código Penal Português…, cit., p. 
582; MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 115. 
57 Como parece referir P. VAZ PATTO: A qualificação dos crimes de abuso de menores como crimes contra a 
autodeterminação é forçada. Para justificar e compreender a gravidade destes crimes, há que considerar a 
dignidade da pessoa do menor – ser particularmente indefeso e inocente, reduzido a objecto de prazer. O que 
está em causa é a protecção do desenvolvimento psiquicamente saudável e equilibrado do menor – podendo, 
de facto, ser afectada, no futuro, a sua autodeterminação.”, “Direito Penal e ética sexual”, cit., p. 136. 
58 Dando relevo à vontade do menor, mas no âmbito de um consentimento como causa de exclusão da ilicitude, 
ANA RITA ALFAIATE distingue três tipos de relações entre menores: relações entre menores de 14 e 
menores de 16 anos, de idades próximas, que qualifica como de experiência sexual partilhada; relações entre 
menores de 14 anos, de idades próximas, que descreve como experiência entre pares de descoberta sexual; e 
relações entre menores de 14 anos, com grande diferença de idade, admitindo que, nestas, haja já indício de 
abuso, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., pp. 135 e 136. 
59 Como sucedeu no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 11 de Janeiro de 1996: “No crime de 
violação, provado que a ofendida já tinha, então, 14 anos de idade, já antes tinha tido por várias vezes 
relações sexuais com outro homem e frequentava regularmente a casa do agente, não parece que uma simples 
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a uma tendencial irrelevância – com consequente desrespeito – pela vontade do menor. A 

protecção do menor faz-se com o reconhecimento de que os menores também formam uma 

vontade atendível e que, como seres humanos plenos de dignidade que são, têm o direito a 

manifesta-la e a vê-la reconhecida em tribunal60. Trata-se, portanto, de um crime de dano, o 

previsto no art. 171.º n.os 1 e 2 do CP, que pressupõe alguma forma de restrição ou lesão da 

liberdade sexual do menor, nos termos que serão melhor explicados no próximo capítulo. 

Maiores dúvidas suscita-nos a incriminação do lenocínio previsto no n.º 1 do art. 169.º 

do CP. Tendo em consideração a prática jurisprudencial, tratar-se-á de um crime de perigo 

abstracto61, que tutela não só, ou não tanto, a liberdade sexual, mas a mais propriamente a 

dignidade da pessoa humana62, tendo como fundamento a indignidade moral da exploração 

da prostituição de outrem63. Mas, como já atrás referimos, deve ser apenas e só a liberdade 

sexual o bem jurídico tutelado pelo crime de lenocínio. Enquanto no n.º 2 do art. 169.º estará 
                                                                                                                                                                                   

bofetada constitua acto idóneo para convencer uma mulher, que já não era inexperiente, a manter relações 
sexuais contra a sua vontade, ou que essa mesma bofetada possa caracterizar, sem mais, o requisito 
"violência" como meio de conseguir uma cópula.”, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 
2011). Assim, a menor, por ter tido já alguma experiência sexual, perderia o direito a expressar a sua vontade 
sexual livremente e a vê-la reconhecida em tribunal. 
60 A posição de ANA RITA ALFAIATE sobre a liberdade sexual dos menores de 14 anos não é muito clara. A 
autora começa por dizer que “Cada acordo, cada manifestação de disponibilidade relativamente ao bem 
jurídico da esfera pessoalíssima da vítima, fica com a validade e a eficácia dependentes de elementos 
dinâmicos – o discernimento, a capacidade, a maturidade.” Mas, logo a seguir, excepciona os casos dos 
menores de 14 anos, em que a protecção da vertente negativa da liberdade sexual do menor é tendencialmente 
absoluta, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., pp. 130 e 131. No entanto, um pouco mais à 
frente, a mesma autora entende que seria inadmissível incriminar a prática de actos sexuais entre menores, 
motivados pela procura da experiência sexual, sem que seja detectável qualquer abuso, idem, p. 135. 
61 Tal como se depreende do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 144/2004, de 10 de Março: “Tal opção 
tem o sentido de evitar já o risco de tais situações de exploração, risco considerado elevado e não aceitável, e 
é justificada pela prevenção dessas situações, concluindo-se pelos estudos empíricos que tal risco é elevado e 
existe, efectivamente, no nosso país, na medida em que as situações de prostituição estão associadas a 
carências sociais elevadas”. No mesmo sentido vejam-se os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.os 
196/2004, 303/2004, 170/2006 e 396/2007, todos disponíveis em www.tribunalconstitucional.pt. Em nota de 
dissonância, apenas o voto de vencido da Conselheira Maria João Antunes, no Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 396/2007 de 10 de Julho. 
62 De novo, o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 144/2004: “(…) a autonomia de uma pessoa ou o seu 
consentimento em determinados actos não justifica, sem mais, o comportamento do que auxilie, instigue ou 
facilite esse comportamento. É que relativamente ao relacionamento com os outros há deveres de respeito que 
ultrapassam o mero não interferir com a sua autonomia, há deveres de respeito e de solidariedade que 
derivam do princípio da dignidade da pessoa humana.” Na restante jurisprudência veja-se, por todos, o 
Acórdão do Supremo Tribunal da Justiça de 5 de Setembro de 2007, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 
16 de Abril de 2011). 
63 Neste sentido vejam-se os seguintes: Acórdão do Supremo Tribunal da Justiça de 13 de Janeiro de 1989, 
disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011); Acórdão do Supremo Tribunal da Justiça de 7 
de Novembro de 1990, publicado no Boletim do Ministério da Justiça, n.º 401, p. 205; Acórdão do Supremo 
Tribunal da Justiça de 27 de Novembro de 1992: “No crime de lenocínio, mesmo se foram utilizadas várias 
prostitutas, trata-se de um só crime, pois que o bem jurídico protegido é complexo, abrangendo não só o 
interesse da sociedade em que haja pudor e moralidade sexual e ganho honesto, mas também a personalidade 
que seja objecto da conduta do agente”, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011); 
Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 18 de Junho de 1991, publicado na Colectânea de Jurisprudência, 
1991, III, p. 189; e Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 13 de Fevereiro de 2008, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). Criticando esta perspectiva, ANABELA MIRANDA 
RODRIGUES, Comentário…, cit., p. 520. 
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presente a tutela da liberdade sexual na sua modalidade de manifestação do sentido da 

vontade (quando seja utilizada violência ou ameaça grave, alínea a) do n.º 2) ou da 

espontaneidade da vontade (quando sejam usados os restantes meios referidos nas alíneas b) 

a e) do n.º 2), no n.º 1 tutela-se a própria autonomia na formação da vontade. Sendo forçoso 

admitir que a prostituição pode consistir na simples concretização de uma decisão livre e 

consciente64, o que se pretende prevenir é que tal margem de autonomia decisória não seja 

substancialmente reduzida ou limitada, pela intervenção profissional ou com fins lucrativos 

de terceiro. Sendo ainda protegida a liberdade sexual da pessoa que se prostitui, é o forte 

perigo da diminuição ou eliminação da sua esfera de autonomia da vontade que está em 

causa no n.º 1 do art. 169.º, configurando tal preceito como um crime de resultado, de perigo 

concreto65. 

O mesmo já não se poderá dizer de algumas incriminações relativas à liberdade sexual, 

em que esta, enquanto concretizada num determinado bem jurídico, surge apenas como 

justificação do crime e não como objecto do mesmo. É o que acontece com as incriminações 

relativas à pedopornografia, art. 176.º do CP, em especial quanto aos casos previstos no n.º 3 

desta norma. Nesta matéria cumpre distinguir entre a utilização de menor em espectáculo ou 

suporte pornográfico – e as consequentes condutas de produção, distribuição, importação, 

divulgação, etc., do mesmo material, n.os 1,2 e 4 do art. 176.º – e aqueles em que o material 

pornográfico se construir com base numa mera “representação realista de menor”. No 

primeiro conjunto de casos, está ainda em causa, de um modo directo, a liberdade sexual do 

menor, ou a liberdade de dispor da sua imagem sexual. Importa fazer aqui um paralelismo 

com o recurso à prostituição de menores (cfr., art. 174.º do CP, incriminação “criada” pela 

reforma de 2007), que, quando o menor tenha entre 14 e 18 anos, passou a ser punido. 

Embora haja quem teça críticas a esta ampliação do âmbito da incriminação66, pensamos que 

a mesma se justifica e que consiste mesmo num crime com uma dimensão de dano real ou 

                                                           
64 Caso contrário far-se-ia uma negação da liberdade de escolher um caminho minoritário, ou seja, numa 
própria negação da liberdade e, como afirma RUI PEREIRA, “Cada um de nós tem o direito, em nome da sua 
autonomia ética, de escolher entre uma vida saudável e desregrada, entre uma vida de trabalho e ociosa e até 
entre a vida e a morte, desde que, em todos os casos, não provoque danos a outras pessoas.”, “Liberdade 
sexual: a sua tutela na reforma do Código Penal”, cit., p. 43. 
65 Veja-se que o o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 144/2004 não exclui a possibilidade de ser admitida 
a contra-prova da perigosidade, apesar da temática não ter sido recuperada em nenhum dos restantes arestos 
citados, como se depreende deste parágrafo: “Questão diversa que não está suscitada nos presentes autos é a 
que se relaciona com a possibilidade processual de contraprova do perigo que serve de fundamento à 
incriminação em casos como o presente ou ainda, naturalmente, com a prova associada à aplicação dos 
critérios de censura de culpa do agente e da atenuação ou eventual exclusão de culpabilidade, em face das 
circunstâncias concretas do caso.”. 
66Duvidando da legitimidade da incriminação, MARIA JOÃO ANTUNES, “Crimes contra a liberdade e a 
autodeterminação sexual de menores”, Revista do CEJ, n.º 8, 2008, p. 209. 
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de perigo concreto, consoante os casos. Já no nosso primeiro estudo sobre a liberdade sexual 

entendíamos que quando se inseria um critério comercial na formação da vontade do menor 

para a prática de actos sexuais, haveria um abuso, por não ter ocorrido uma manifestação 

espontânea da vontade deste67. Mantemos esta posição. De facto, quando se trate de menor 

de 14 anos, o recurso à prostituição deste será um verdadeiro abuso sexual, pois a oferta de 

dinheiro ou outras vantagens económicas é uma das formas que consideramos como típicas 

para viciar ou corromper a vontade do menor, afastando o seu carácter livre e espontâneo68. 

E mesmo quando se trate de menor que tenha entre 14 e 18 anos se mantém este factor de 

corrupção da vontade. Se até na tutela da liberdade sexual dos adultos se pretende garantir 

uma total liberdade e espontaneidade da formação e manifestação da liberdade sexual69, 

admitindo-se que a interferência de terceiros com móbeis lucrativos seja apta a diminuir ou a 

eliminar a autonomia da vontade do adulto que se prostitui, uma maior protecção deverá ser 

concedida aos menores que, incentivados por razões pecuniárias, que não controlam e de 

que, naturalmente não dispõem, acabam por aceitar a prostituição70. Contudo, se em relação 

a um adulto parece ser possível – e forçoso – aceitar a prostituição como o exercício da 

liberdade sexual, porquanto se trate de um adulto autónomo, com capacidades médias para 

se sustentar e sem que esteja sujeito a quaisquer factores coercivos, o mesmo já parece ser, 

pelo menos, extremamente difícil em relação a um menor. É que os menores, pelas suas 

naturais circunstâncias, não são economicamente autónomos, não dispõem de capacidades 

de sustentação semelhante às dos adultos e são, por natureza, mais susceptíveis à força 

atractiva das vantagens patrimoniais71. Razões pelas quais parece justificada72 a punição 

daquele agente que, tendo conhecimento de todas estas circunstâncias, recorra à prostituição 

de um menor73, porquanto o risco de lesão da liberdade sexual é real e bastante elevado74. 

Assim, também na pornografia de menores se verificará a interferência do factor comercial e 
                                                           
67 Pedofilia…, cit., p. 44. 
68 Contra, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 106. 
69 Só assim se compreendendo o âmbito da incriminação do lenocínio, face ao disposto no art. 169.º n.º 1 do 
CP. 
70 Perverso seria aceitar toda uma série de limitações impostas aos menores (e, em geral, aos jovens), que lhes 
coarctam o livre acesso ao mercado de trabalho e à auto sustentabilidade, e depois deixá-los sem protecção 
quando estas mesmas limitações os conduzissem à “opção” pela prostituição. 
71 Exactamente no mesmo sentido, o nosso Pedofilia…, cit., p. 46. 
72 Contra, sendo favorável à descriminalização do recurso à prostituição de menor entre 16 e 18 anos, ANA 
RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 108. 
73 O que não implica que, tratando-se de um menor economicamente autónomo que tome a decisão livre e 
conscientemente de se prostituir, não deva ficar excluída do tipo, pela força da necessária valoração da 
liberdade sexual do menor, a conduta do adulto. Aliás, a incriminação em causa, o art. 174.º do CP, apenas 
incrimina o recurso à prostituição de menores por adultos, o que nos remete para a tal referência de 
desigualdade ou desequilíbrio entre as partes que caracteriza as situações de abuso. 
74 Contra, entendendo que bem jurídico é a protecção da infância e da juventude, pois o menor não pode 
consentir na conduta, ou seja, o bem jurídico não está na livre disponibilidade do menor, ANA RITA 
ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 107. 
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pecuniário na decisão de menor para a prática de actos sexuais, pelo menos, como regra 

geral. A pornografia poderá ser ainda mais lesiva da liberdade sexual do menor, na medida 

em que permite a durabilidade do suporte pornográfico e a constância dos efeitos nefastos 

do momento de lesão ou condicionamento da liberdade sexual deste. Em todos estes casos, 

haverá sempre um aproveitamento (mesmo quando se pune o mero consumo) de um acto de 

abuso sexual sobre o menor ou exploração sexual do mesmo. 

Diferentemente sucede quando a punição assenta na «representação realista de menor»75, 

havendo, essencialmente, duas razões para se manter tal incriminação, nenhuma das quais 

passa pela tutela da moralidade ou dos sentimentos gerais de pudor de uma sociedade. Uma 

das razões é perfeitamente pragmática e prende-se com a dificuldade de prova da idade dos 

intervenientes no material pornográfico, dentro de certos limites, e possibilidade de sempre 

se invocar o in dubio pro reo, quando não se prove a idade concreta dos visados76. Esta 

razão não seria, contudo, e isoladamente considerada, suficiente para justificar, no plano 

jurídico-constituicional, a restrição à liberdade de criação artística e à própria liberdade de 

expressão sexual contidas na produção e divulgação de material pornográfico77. Uma outra 

razão, também algo pragmática, diz respeito ao papel da pedopornografia nos processos 

causais de diminuição das resistências do menor para a prática abusiva de actos sexuais 

(grooming78). O que estará em causa será, assim, a perigosidade latente da existência de 

material pornográfico em que se represente de modo realista um menor, pela aptidão que tal 

material tem para “convencer” outros menores a aceitarem ou a não oporem resistência à 

prática abusiva de actos sexuais79. Trata-se, portanto, de um crime de perigo abstracto, não 

sendo necessário demonstrar a concreta perigosidade da conduta para um determinado bem 

jurídico80. Contudo, importa não estender a punibilidade ao mero desejo sexual ou 

                                                           
75 Para uma crítica desa ampliação incriminadora, MARIA JOÃO ANTUNES, “Crimes contra a liberdade e a 
autodeterminação sexual de menores”, Revista do CEJ, 8, 2008, pp. 209 e ss. 
76 Como aconteceu no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 28 de Outubro de 2003, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). 
77 Sobre este assunto fala também MARIA JOÃO ANTUNES, “Crimes contra a liberdade e a 
autodeterminação sexual de menores”, cit., p. 210. 
78 “The criminal activity of becoming friends with a child, especially over the Internet, in order to try to 
persuade the child to have a sexual relationship”, de acordo com a definição do Cambridge Online Dictionary, 
disponível em http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british. Para uma análise da incriminação autónoma 
do “grooming” na Grã-Bretanha, ALISDAIR GILLESPIE, “Internet grooming: the new law”, ChildRight, 
2004, disponível em www.childrenslegalcentre.com. Sobre o papel do “grooming” no abuso sexual e a 
relevância da pedopornografia ver SAMANTHA CRAVEN/SARAH BROWN/ELIZABETH GILCHRIST, 
“Current Responses to Sexual Grooming: Implication for Prevention”, The Howard Journal of Criminal 
Justice, 46, 1, 2007, pp. 60 e ss.. Sobre este processo de ganho progressivo da confiança do menor ver 
FILOMENA FREITAS, “Abuso sexual de menores”, cit.,, p. 235. 
79 Sobre esta questão ver SUZANNE OST, Child Pornography and Sexual Grooming: Legal and Societal 
Responses, Cambridge University Press, 2009, pp. 15 e ss. 
80 Sobre esta questão, mais desenvolvidamente, ver o nosso Pedofilia…, cit., pp. 63 e ss.. 
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pensamento sexual que envolva menores81. Para que a incriminação não elimine em absoluto 

o direito à livre criação artística e livre expressão da personalidade sexual, é necessário que 

se interprete cuidadosamente a expressão «realista», cabendo apenas aqui a utilização de 

maiores com aparência de menores e a pornografia virtual que seja apta a convencer um 

observador médio (tendo em mente que o destinatário que se pretende proteger é o menor, e 

não o adulto consumidor de pedopornografia) que pode tratar-se de um verdadeiro menor82, 

ou seja, a pornografia em questão tem que revelar a aptidão sociologicamente reconhecida 

para uma efectiva utilização no processo de grooming de um potencial menor. 

 

5. As formas típicas de lesão ou colocação em perigo da liberdade sexual: três 

níveis de intensidade lesiva 

A existência de diversas intensidades e formas de lesar (ou colocar em perigo) a 

liberdade sexual, reflecte-se na terminologia utilizada pelo legislador e, por isso, a mesma 

deverá ser cuidadosamente analisada e interpretada. Assim, nos crimes de violação e 

coacção sexual o legislador recorre a expressões mais fortes, que nos remetem para uma 

clara supressão da vontade, sendo a prática de actos sexuais obtida mediante “violência” ou 

“ameaça grave”. Já nos crimes de assédio sexual e abuso sexual, encontramos uma mais 

ligeira obnubilação da vontade, sendo comuns as expressões “aproveitamento” e “abuso”. 

Por fim, nos crimes previstos nos arts. 169.º e 174.º a 176.º, é a ausência de qualquer 

referência linguística à coerção da vontade que caracteriza a técnica escolhida pelo 

legislador. Importa, por isso, interpretar cuidadosamente cada uma destas expressões, de 

modo a que a cada uma das diferentes incriminações corresponda o seu âmbito de aplicação, 

único e autónomo, em que esteja ainda fortemente presente a tutela da liberdade sexual. 

 

5.1. A tutela da liberdade enquanto manifestação do sentido da vontade 

Assim, cabem nos tipos de coacção sexual (163.º n.º 1) e de violação (art. 164.º n.º 1) 

todas as formas de impor a participação em acto sexual (de relevo) que passem pela 

superação de uma vontade contrária expressa pela vítima ou pela prévia supressão da 

                                                           
81 No mesmo sentido: “Porém, por muito imorais que possam ser, não poderão ser criminalizadas, uma vez 
que o mero pensamento não lesa efectivamente ninguém.”, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à 
liberdade…”, cit., p. 953. 
82 E já não a pornografia meramente virtual, que assente em banda-desenhada, por exemplo, como já havíamos 
afirmado no nosso Pedofilia…, cit., p. 63. Entendendo que a pornografia figurada será inconstitucional pois 
não está em causa a liberdade sexual mas sim a moralidade, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à 
liberdade…”, cit., p. 953. 
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vontade. Também no crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência se verifica a 

mesma supressão da vontade, contudo, esta decorre de uma circunstância alheia ao agente, 

que apenas se aproveita da inexistência de uma capacidade de oposição ao acto sexual. 

Ainda no crime de importunação sexual se encontra esta supressão da vontade. Subjacente a 

esta incriminação terá de estar a imposição de uma envolvência sexual não desejada83, 

embora possa não ser exercida qualquer violência, dada a natureza dos contactos em causa. 

De comum entre as incriminações referidas encontramos, portanto, a inexistência de 

qualquer forma de adesão da vontade da vítima à prática do acto sexual. Pode, assim dizer-

se que, nestas três incriminações, a vítima é sempre “forçada” a um contacto sexual, embora 

a intensidade do contacto sexual seja distinto entre os diversos tipos. 

Vejamos, então, os desafios interpretativos propostos pelos crimes de coacção sexual e 

violação. O termo «violência» não deveria suscitar grandes dúvidas de interpretação, 

devendo integrar todo e qualquer uso da força física apto a diminuir ou eliminar quaisquer 

resistências que a vítima pudesse exercer ao acto sexual. Contudo, alguma jurisprudência 

parece exigir que seja já concretizada alguma violência na vítima84, não bastando a mera 

ameaça ou promessa de violência apta a eliminar as resistências da vítima, para que haja 

violação. O que nos deixaria um amplo conjunto de condutas a enquadrar na expressão 

«ameaça grave», podendo mesmo deixar de fora da incriminação casos de manifesto 

dissentimento da vítima ou mesmo de oposição expressa da vontade85. Assim, a maioria da 

                                                           
83 Parece claro que este «contacto sexual» será um minus ante o conceito de «acto sexual de relevo», mas ficam 
dúvidas quanto à exigência de que o contacto tenha natureza física ou se também abrangerá contactos não 
corporais, tais como conversações intimidadoras e sexualmente explícitas. Contra esta última hipótese, 
expressamente, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 951. Sobre o crime de 
importunação sexual, no mesmo sentido, ver FRANCESCO MACRÍ, Verso un nuovo diritto penale sessuale, 
diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina  dei reati sessuali in Italia, Firenza 
University Press, 2010, p. 81. 
84 Como transparece do Acórdão do Tribunal de Círculo de Santa Maria da Feira de 29 de Abril de 1997, 
publicado na Sub Judice, Justiça e Sociedade, 1, 1998, pp. 1 e ss., no âmbito do qual se entendeu que não 
constituía abuso sexual de adolescentes a prática de relações sexuais por um adulto contra a vontade da menor 
(que pediu repetidamente para que o adulto parasse), por não ter havido abuso da inexperiência, quando é 
flagrante, neste caso, que nem sequer houve qualquer consentimento da menor. Contudo, o Tribunal entendeu 
que a oposição hão havia sido séria nem resoluta, afirmando que “Com efeito, a menor demonstrou ter 
efectuado um juízo ético livre e autónomo sobre os actos em causa, pois, repetidamente disse ao arguido 
«para parar porque isso estava errado». Com tais expressões, a menor revelou ter intuído, claramente, o 
carácter negativo de ter uma relação de carácter sexual com um homem casado, o que porém, não a impediu 
de continuar a manter esses contactos.” De facto, concorda-se com o Tribunal, não foi o abuso da 
inexperiência que levou a menor à prática dos contactos sexuais, foi mesmo a supressão da sua vontade por 
parte de um homem adulto – que ignorou os seus pedidos e se impôs à menor – que levou a tal, tratando-se de 
um caso claro de violação, e não de mero abuso. Este é um exemplo típico de como é perniciosa a consideração 
de que a vontade dos menores é irrelevante, ou menos relevante, e prejudicial a substituição de critérios de 
liberdade por considerações objectivas de maturidade ou pudor sexual. 
85 Desde que a vítima tivesse sido levada a acreditar que não valeria a pena qualquer resistência ou, mesmo 
após a manifestação de oposição da vontade, acabasse por não opor qualquer resistência por acreditar que a 
mesma seria inútil. 
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jurisprudência86 acaba por equiparar à violência a mera ameaça de violência. Seguimos no 

mesmo sentido, porquanto se a violação se enquadra no conjunto de tipos que tutelam a 

liberdade sexual enquanto mera manifestação de sentido da vontade, no âmbito da violação 

deverão estar todas as formas de obliteração da vontade, sendo ou não exercida uma forma 

de violência concreta sobre a vítima87. Á violência de facto (já exercida sobre a vítima) 

deverá assim equiparar-se a violência exercida sob a forma de coacção – ameaça de 

violência88 - e sob a forma de intimidação pela violência89. Já quanto a alguma tendência 

para ver na incriminação da violação qualquer prática de acto sexual com dissentimento da 

vítima, parece-nos que será ir longe demais90. Importante é entender que a verificação do 

conceito de «violência» não depende de uma efectiva resistência da vítima91, nem da 

                                                           
86 Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Junho de 1989, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 
16 de Abril de 2011); Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 6 de Março de 1991, publicado na 
Colectânea de Jurisprudência, 1991, II, p. 287; Acórdão do Tribunal Judicial de Coimbra de 1 de Fevereiro de 
1994, publicado na Sub Judice, n.º 6, pp. 125 e ss.; Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20 de 
Fevereiro de 1997, publicado na Colectânea de Jurisprudência, STJ, 1997, I, p. 227 
87 Podendo haver mera coacção mediante uma restrição dos movimentos da vítima e demonstração da 
inutilidade da resistência. Neste sentido, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, “Crimes 
sexuais contra crianças e jovens”, Cuidar da justiça de crianças e jovens: a função dos juízes sociais: actas do 
encontro, coordenador científica Maria Clara Sottomayor, Coimbra, Almedina, 2003, p. 199 
88 No mesmo sentido, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 
51; VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 946. Como exemplo na jurisprudência 
veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 20 de Novembro de 2008, disponível em www.dgsi.pt 
(consultado a 16 de Abril de 2011). 
89 Por exemplo, quando a mera superioridade física ou numérica dos agressores é suficiente é suficiente para 
eliminar as resistências da vítima. Contra, configurando esta hipótese como de mero assédio sexual, MOURAZ 
LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, 2008, p. 35. Em Itália, o recurso à 
superioridade numérica como meio de intimidação para a violação foi considerado motivo de autonomização 
típica, dando origem a um crime de violação agravado, FRANCESCO MACRÍ, Verso un nuovo diritto penale 
sessuale…, cit., p. 35. 
90 No mesmo sentido, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 946. Em sentido 
semelhante ao defendido no texto vejam-se as conclusões presentes no Acórdão do Tribunal da Relação de 
Lisboa de 20 de Outubro de 2010, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011): “II - No 
crime de coacção sexual previsto no art. 163º, nº 1 do Código Penal para o preenchimento do elemento típico 
violência não bastará apenas a constatação da ausência de consentimento por parte da pessoa ofendida. Ao 
invés, «à violência tem de assistir uma qualquer corporalidade do meio de coacção». III – O que não significa 
que, necessariamente, para que possa ocorrer violência, tenha de existir um qualquer contacto físico entre a 
vítima e o autor. Essencial é a aptidão do acto, ou dos actos, para constranger (coagir, forçar, obrigar, 
compelir) a outra pessoa a sofrer ou a praticar o acto sexual de relevo”. 
91 Entendendo o mesmo, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, “Crimes sexuais contra 
crianças e jovens”, cit., p. 199. 
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qualidade ou intensidade da mesma resistência92, mas sim na idoneidade objectiva do meio 

de coacção ou ameaça utilizado pelo agressor93. 

Maiores dificuldades se encontram na interpretação do que seja uma «ameaça grave», 

apontando alguma doutrina94 e jurisprudência95 para uma relação de causalidade (com 

recurso às teorias da imputação objectiva) entre a ameaça e a ausência de resistência por 

parte da vítima ao acto sexual. Embora se trate de um critério aparentemente aceitável – pois 

apela a um momento de análise objectivo por parte do julgador, uma vez que apenas deverá 

ser ponderada a «causalidade adequada» à eliminação das resistências – o mesmo revela-se 

insuficiente para atingir os objectivos da norma, pois será sobre este conceito que assentará a 

distinção entre a coacção sexual prevista no n.º 1 do art. 163.º e o assédio sexual previsto no 

n.º 2 do mesmo artigo, e, o mesmo se diga, mutatis mutando, para o crime de violação. Se 

causal é todo o acto idóneo a provocar um aparente “consentimento” da vítima ou a ausência 

de resistência da mesma, então tanto serão causais os meios previstos no n.º 1, como os 

previstos no n.º 2 do art. 163.º do Código Penal, não sendo possível proceder à devida 

distinção entre «ameaça grave» e «abuso de autoridade» ou «aproveitando-se de temor que 

causou». Para que se proceda a esta distinção será, então, necessário recorrer a uma ideia de 

gravidade da ameaça exercida96, que ainda contenha um momento de análise objectiva do 

                                                           
92 Sendo, por isso, de evitar o recurso à qualificação da resistência manifestada pela vítima como se fez, 
infelizmente, neste Acórdão da Relação de Lisboa de 20 de Outubro de 2010, disponível em www.dgsi.pt 
(consultado a 16 de Abril de 2011): “No caso, ao agarrar com força na zona das ancas e imobilizando a 
ofendida, que havia perseguido, então com 15 anos de idade, que fazia o percurso para a escola, apesar da 
oposição desta e dos esforços que fazia para se libertar, oferecendo sincera e inequívoca resistência, virando-
a para si, a fim de a submeter aos seus intentos libidinosos, colocando-lhe as mãos no peito e apertando-lhe os 
seios, praticou o arguido, então com 40 anos de idade, com violência, acto sexual de relevo.” (sublinhado 
nosso). 
93 Neste sentido, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 16 de Março de 2009, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011): “Para o preenchimento do conceito de violência do crime de 
coacção sexual não é necessário que a força usada deva qualificar-se de pesada ou grave, devendo no entanto 
ser idónea, segundo as circunstâncias do caso, a vencer a resistência efectiva ou esperada da vítima.” 
94 “(…) necessário é, sempre, que entre a conduta do agente do crime e a prática do acto sexual de relevo em 
causa se verifique um nexo de causalidade.”, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexual…, cit., p. 52. 
95 “A ameaça a que se alude no n.º 1 do art. 164.º, deve assumir gravidade e estar conecta com a agressão 
sexual, devendo a gravidade da intimidação e a sua suficiência ser aferida em função da causalidade 
suficiente entre a acção e o resultado, de acordo com os critérios gerais da causalidade e da imputação 
objectiva, transportados para as relações interpessoais.”, Acórdão da Relação de Coimbra de 26 de 
Novembro de 2008, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). 
96 Em sentido próximo veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 19 de Maio de 1999, disponível 
em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011): “O requisito "ameaça grave" no artigo 163 CP não é 
tributário do alcance dado à «ameaça» nas previsões dos artigo 153 n. 2 e artigo 155 n. 1 alínea a) CP e tem 
o mesmo significado que no CP 1886 se dava a «coacção moral ou veemente intimidação» - deve ser aferida 
não pelo quantitativo da penalidade que lhe caberia mas pela sua natureza e grave intensidade”. Apelando 
também à gravidade da ameaça (medida e intensidade da mesma), mas admitindo caberem no art. 163.º n.º 1 as 
ameaças contra a honra e dignidade da vítima, que nos parecem mais adequadamente inseríveis no assédio 
sexual, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, “Crimes sexuais contra crianças e jovens”, cit., 
p. 200. 
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meio e que permita um clara delimitação típica entre a coação e o assédio sexuais97. Porque 

na coacção sexual se está perante a tutela da liberdade enquanto manifestação do sentido da 

vontade – sendo esta eliminada – e no assédio sexual se tutela a liberdade manifestação 

espontânea da vontade – havendo manifestação de um sentido de vontade não espontâneo – 

o conceito de «ameaça» deverá espelhar esta distinção. Assim, a ameaça exigida para que se 

esteja perante o crime de coacção sexual (e de violação) deverá ser de molde a eliminar o 

sentido da vontade, isto é, deverá ser de tal intensidade que à vítima não reste outra 

alternativa que não a ausência de resistências. Pelo que fica afastado o recurso a uma 

“remissão implícita98” para o art. 154.º enquanto critério densificador da «ameaça grave», 

quer porque o legislador utilizou, nos dois normativos, expressões distintas, não parecendo 

haver uma total equiparação entre «mal importante» e «ameaça grave», quer porque o «mal 

importante» pode ter uma gravidade bastante reduzida, como se depreende da agravação do 

crime de coacção, prevista no art. 154.º n.º 2 alínea a) do CP. Como critério indiciador deste 

nível de gravidade, pode recorrer-se à valoração incisa no art. 35.º do CP. Assim, para que a 

ameaça seja qualificada como grave, deverá fazer-se a seguinte ponderação: se a vítima em 

vez de sofrer o acto sexual ou ser constrangida a praticá-lo com outrem que consente, fosse 

constrangida a praticá-lo com outrem, também vítima, estaria excluída a sua culpa? Se 

ameaça a que foi sujeita é de tal modo grave que deixe de ser razoável a opção pelo acto 

lícito, que é como quem diz, a opção pela negação do acto sexual, então haverá coacção, 

mas se a ameaça não fosse apta a excluir a culpa de um imaginada ofensa, então estaremos 

no âmbito do assédio sexual99. A estes meios coercivos, o legislador equipara a utilização de 

qualquer outro meio apto a diminuir ou eliminar as resistências da vítima, seja por que esta 

se encontra inconsciente, seja porque deixou de poder formar uma vontade consciente de 

resistência. Cabe aqui plenamente a utilização de estupefacientes ou outras substâncias100 

que deixem a vítima nesta situação de incapacidade, mesmo que não ocorra uma absoluta 

inconsciência101.  

No que respeita aos actos de natureza sexual que são praticados com a vítima, o 

legislador quis deixar clara a larga amplitude destes crimes, podendo o agente obrigar a 

                                                           
97 Entendendo que o assédio sexual assenta ainda numa coacção, sendo tutelado apenas e só a liberdade sexual, 
MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 33. 
98 Parecendo ir neste sentido, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 941. 
99 Em sentido semelhante, exigindo uma superior gravidade da ameaça e dando como exemplo a ameaça de 
matar alguém da família, RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do Código Penal”, cit., p. 
47. 
100 Neste sentido veja-se o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Novembro de 2008, disponível 
em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). 
101 Pensamos ser suficiente que se verifique a incapacidade para oferecer resistência resultante de um forte 
nublação dos sentidos ou entorpecimento da vontade, ainda que acompanhada por momentos de consciência. 
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vítima a “sofrer” a prática de actos sexuais, o que nos remete para um estado de passividade 

da mesma, sendo os actos sexuais praticados “sobre” vítima, ao invés de “com” a vítima; ou 

“praticar” actos sexuais com esta, o que já nos dá indicação de uma envolvência sexual de 

carácter bilateral. Os actos sexuais não têm, ainda, de ser praticados entre o agente e a 

vítima, podendo este “constranger” a vítima a praticá-los “consigo ou com outrem”. Assim, 

o uso dos meios previstos nos arts. 163.º n.º 1 e 164.º n.º 1 pode dirigir-se à pratica de actos 

sexuais “sobre” ou “com” a vítima conduzidos por um terceiro, o que corresponde a um 

claro afastamento da doutrina dos chamados “crimes de mão própria”. Assim, quando a 

vítima é constrangida a “sofrer” a prática de actos sexuais, a norma incriminadora limita-se a 

descrever a conduta típica da autoria material singular, deixando às normas gerais da 

comparticipação o papel de ampliar o âmbito da incriminação para as situações de co-autoria 

ou autoria mediata102. Já quando a vítima for constrangida a “praticar” o acto sexual, a 

norma incriminadora procede a uma equiparação típica entre a autoria material e a co-

autoria ou autoria mediata, inserindo na própria descrição típica – qualificando, assim, tais 

condutas como de autoria material – o acto de constranger a vítima a praticar o acto sexual 

com outrem103. No que toca ao tipo de actos sexuais que podem ser praticados com ou sobre 

a vítima, temos uma distinção central entre um conjunto de actos especialmente lesivos da 

liberdade sexual (cópula ou coito e introdução de partes do corpo ou objectos104) e um outro 

conjunto de actos que, assumindo alguma gravidade ante a liberdade sexual, são menos 

lesivos da mesma (os actos sexuais de relevo). No que toca ao primeiro conjunto, as 

dificuldades interpretativas são poucas105, sendo de louvar a reforma de 2007 por ter 

                                                           
102 Neste sentido ver o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 8 de Fevereiro de 1995, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011) e o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Junho de 
2004, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011. 
103 Sendo de entender que a intenção da norma terá sido, precisamente, a de não deixar dúvidas quanto ao 
afastamento das doutrinas dos “crimes de mão própria”. 
104 No que respeita à polémica gerada em torno da diferente construção típica entre a alínea a) e a alínea b) do 
n.º 1 do art. 164.º, segundo a qual o acto de constranger a vítima a “sofrer” a introdução vaginal ou outra de 
objectos levada a cabo por outra pessoa que não o agente, ficaria de fora do tipo, sendo mera coacção sexual, 
como afirma MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 231, não podíamos estar mais em 
desacordo. Quando tal suceda, e o terceiro for plenamente responsável, haverá uma situação de co-autoria 
material do crime de violação, pela aplicação do art. 164.º n.º 1 alínea b) em conjunto com o art. 26.º, ambos do 
CP; se o terceiro for mero instrumento, haverá autoria mediata, nos termos dos mesmos artigos. Entender de 
outro modo seria qualificar o crime de violação como um “crime de mão própria”, o que implicaria um 
tremendo retrocesso na protecção da liberdade sexual. De fora da violação fica apenas o acto de constranger a 
vítima a “praticar” introdução vaginal ou outra de objectos, quer com o agente, quer com terceiros, que será 
mera coacção sexual, mas neste caso a ofensividade do bem jurídico não é equiparável (pois não envolverá 
nenhum dos órgãos genitais da vítima), o que, aliás, é reconhecido por MARIA DO CARMO SILVA DIAS, 
“Repercussões…”, cit., p. 232. Chegando à mesma conclusão, mas não compreendendo a distinção, MOURAZ 
LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 46. 
105 Devendo entender-se como objecto qualquer coisa que tenha aptidão para a prática sexual, mesmo que não 
tenha sido concebida com esse efeito, não sendo de exigir qualquer intenção libidinosa por parte do agente, 
para além do requerido pelo tipo subjectivo da violação. Em sentido semelhante, MARIA DO CARMO SILVA 
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procedido à equiparação entre as cópulas e coitos e a introdução de partes do corpo ou 

objectos106. 

Mais difícil é mesmo a concretização do que seja um “acto sexual de relevo”, sendo 

certo que qualquer interpretação do mesmo tem que depender da sua ofensividade ante a 

liberdade sexual e não das concepções morais associadas à sexualidade107, pelo que o acto 

sexual de relevo é, então, aquele que contende de forma grave com a liberdade sexual de 

uma pessoa108. Trata-se, portanto, de uma conduta com conotação sexual objectiva 

(identificável por um observador externo ou que seja abstractamente idónea à satisfação de 

instintos sexuais) e que seja apta a colocar em causa, de modo grave, a liberdade ou auto-

determinação sexual109, sendo irrelevante saber se tal conduta foi, ou não, acompanhada da 

intenção de satisfazer os instintos sexuais110. Terá que haver uma envolvência sexual 

forçada, de carácter físico, objectivamente identificável como sexual. Como exemplos 

podemos enunciar os beijos e carícias prolongadas em zonas erógenas, os toques físicos em 

situação de nudez da vítima, simulação de acto sexual, em situação de nudez da vítima, e os 

fetiches objectivamente identificáveis como sexuais111.  

                                                                                                                                                                                   

DIAS, “Repercussões…”, cit., pp. 242 e ss. Falando do problema, mas sem tomar posição, MOURAZ LOPES, 
Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 47. 
106 Equiparação esta que já se havia defendido no nosso Pedofilia…, cit., pp. 80 e 81. Mostrando-se também 
favorável a esta alteração, entendendo contudo que a mesma deveria ter ido mais longe, MARIA DO CARMO 
SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 248. 
107 Neste sentido, FIGUEIREDO DIAS, Comentário…, cit., p. 447; MOURAZ LOPES, ob.cit., p. 24; MAIA 
GONÇALVES, ob.cit., p. 557; LEAL HENRIQUES e SIMAS SANTOS, Código Penal Anotado, 2.º vol., Rei 
dos Livros, Lisboa, 1996, p. 230; JORGE DIAS DUARTE, “Homossexualidade com menores: art. 175.º do 
Código Penal”, in RMP, ano 20, n.º 78, 1999, Lisboa, p. 86; BERENGUER, ob.cit., p. 905 
108 “(…) e não com os seus sentimentos de vergonha ou pudor, ou com o conceito de moral sexual 
dominante.”, no nosso Pedofilia…, cit., p. 75. 
109 Tal intenção pode nem existir e manter-se a incriminação, uma vez que o que se deve exigir é a intenção de 
lesar a liberdade sexual – ou seja, o dolo – e é no âmbito da imputação subjectiva. Mais detalhadamente, o 
nosso Pedofilia…, cit., pp. 76 e 77. Em sentido semelhante, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da 
sexualidade dos menores, cit., p. 37; VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 941. Na 
jurisprudência veja-se esta excelente definição: “O «acto sexual de relevo» será, pois, aquele que, tendo uma 
relação objectiva com o sexo, se reveste de certa gravidade, constituindo «uma ofensa séria e grave à 
intimidade e liberdade do sujeito passivo», invadindo de uma maneira objectivamente significativa aquilo que 
«constitui a reserva pessoal, o património íntimo que, no domínio da sexualidade, é apanágio de todo o ser 
humano»”, presente nos Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 24 de Outubro de 1996, publicado na 
Colectânea de Jurisprudência, STJ, III, p. 174, e de 21 de Novembro de.2002, disponível em www.dgsi.pt 
(consultado a 16 de Abril de 2011). 
110 Como exemplo pouco feliz de densificação jurisprudencial do conceito de «acto sexual de relevo» veja-se o 
seguinte: “Por sua vez «acto sexual de relevo» é qualquer comportamento destinado à libertação e satisfação 
de impulsos sexuais que, ainda que não comporte o envolvimento dos órgãos genitais de qualquer dos 
intervenientes, ofenda em elevado grau o sentimento de timidez e de vergonha, comum à generalidade das 
pessoas.”, constante do Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 18 de Novembro de 2003, publicado na 
Colectânea de Jurisprudência, V, p. 129. Em sentido próximo ao desta jurisprudência, MAIA GONÇALVES, 
ob.cit., p. 558. 
111 Ejaculação sobre a vítima, urinar ou defecar sobre a vítima, uso de práticas de bondage ou sadomasoquistas 
sobre a vítima, Pedofilia…, cit., p. 80. No mesmo sentido, FIGUEIREDO DIAS, Comentário…, cit., 351; e 
MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 30. 
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Uma criteriosa interpretação do conceito de “acto sexual de relevo” é tanto mais delicada 

quanto da mesma irá depender a delimitação típica entre o crime de coacção sexual e o 

crime de importunação sexual (art. 170.º), no âmbito do qual o legislador utiliza as 

expressões “perante”, “actos de carácter exibicionista” e “contacto de natureza sexual”. 

Assim, no crime de importunação sexual deverão caber os actos ou gestos112 que não 

envolvem contacto físico (pois é esta a esfera do exibicionismo) ou, quando envolvendo tal 

contacto, que fiquem aquém do relevo exigido para que seja praticado o crime de coacção 

sexual113. E podem ser “contactos sexuais” que não assumem tal relevo pois não integram 

um comportamento objectivamente identificável como sexual (toques em transportes 

públicos ou outros toques aparentemente cobertos pela adequação social, fetiches apenas 

subjectivamente aptos a provocar excitação sexual, como por exemplo, carícias em partes do 

corpo tradicionalmente não erógenas); ou porque não são aptos a lesar ou colocar em causa, 

de modo grave, a liberdade sexual, embora sejam de molde a importunar a vítima 

(simulação de acto sexual sobre uma vítima em plena rua, pequenos “apalpões”, etc.)114. 

Importante é que a pessoa seja importunada115 com o acto exibicionista ou constrangida a 

um contacto de natureza sexual. Assim, no primeiro caso cabem apenas aqueles actos 

exibicionistas que limitem a liberdade de acção da vítima impondo-lhe uma envolvência de 

carácter sexual116, na qual esta é um participante involuntário117, e nunca a mera exibição 

                                                           
112 Contra, entendendo que as palavras ou gestos grosseiros de natureza sexual dirigidos à vítima não cabem no 
art. 170.º, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 108. 
Excluindo também os “piropos” do tipo, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 264. 
Admitindo que o gestos possam integrar o conceito de exibicionismo, ANABELA MIRANDA RODRIGUES, 
Comentário…, cit., p. 533. Pensamos que, no âmbito do exibicionismo poderão estar incluídos gestos 
manifestamente sexuais e, mesmo no que respeita ao contacto sexual, os gestos poderão ser aí incluídos, 
quando se trate de gestos praticados sobre a vítima (p.e., simulação de acto sexual sobre a vítima). 
113 No mesmo sentido, FRANCESCO MACRÍ, Verso un nuovo diritto penale sessuale…, cit., pp. 81 e ss.; 
VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 951.  
114 Em sentido semelhante, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual…, 
cit., p. 29; RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na reforma do Código Penal”, cit., p. 46. No sentido 
indicado no texto veja-se o Acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 21 de Junho de 2006, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011): “Provando-se apenas que houver beijos na boca e carícias 
não concretizados, não se sabendo se os beijos eram curtos ou prolongados, se se limitaram a mero toque dos 
lábios ou foram acompanhados, de contacto das línguas, e se as carícias foram em alguma das partes 
erógenas do corpo ou se ficaram por simples toques nas costas, não se está perante «acto sexual de relevo».”. 
No mesmo sentido, o Acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 14 de Novembro de 2006, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). Neste sentido, também, o Acórdão do Tribunal Judicial da 
Sertã de 27 de Novembro de 2001, publicado na Sub Judice. Causas, 26, 2003, pp. 177 e ss.. 
115 Dando um sentido distinto do que damos neste estudo à expressão «importunar», parecendo entender que, 
pela mesma, se deverá entender o resultado de deixar a vítima “chocada” com o acto exibicionista, MARIA 
DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 252. 
116 De acordo com a explicação de ANABELA MIRANDA RODRIGUES, antes da reformulação desta 
incriminação, estaria aqui mais em causa a liberdade pessoal de acção ou omissão da vítima, tratando-se de 
crime de perigo concreto para a liberdade sexual, Comentário…, cit., p. 537. No mesmo sentido, já após a 
reforma de 2007, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 252. 
117 Ficando de fora a mera exibição dos órgãos genitais quando tal exibição seja, por parte do agente, passiva 
ou estática, e se limite a surpreender a vítima que, passado o momento de surpresa, se torna em observador 
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dos órgãos genitais118. No segundo caso, cabe a imposição de um contacto de natureza 

sexual sobre a vítima, imposição esta que, por se tratar de constrangimento, terá que assentar 

na supressão do sentido da vontade da vítima. Não se tratando de um constrangimento 

obtido por meio de violência ou ameaça grave119, pode, contudo, tratar-se de um acto 

imposto pela surpresa, quando o agente conte com a impossibilidade de reacção atempada 

da vítima para a constranger ao contacto sexual120. Em qualquer dos casos haverá sempre 

restrição da liberdade sexual, ou melhor, restrição da liberdade de não ser envolvido em 

contexto sexual imposto, sob pena de se perder o sentido da incriminação121. Importante é, 

também, realçar que, estando em causa ainda a liberdade sexual da vítima122, se torna 

irrelevante que o agente importune a vítima coagindo-a a observar actos de carácter 
                                                                                                                                                                                   

voluntário da mesma exibição. No mesmo sentido, ANABELA MIRANDA RODRIGUES, Comentário…, cit., 
p. 538. Esteve mal, portanto, o Tribunal da Relação de Lisboa, no Acórdão de 17 de Outubro de 1989, quando 
considerou que tomar banhos de sol desnudado em locais acessíveis ao público ofendia gravemente o 
sentimento geral de pudor ou de moralidade sexual, e que foi publicado na Colectânea de Jurisprudência, IV, 
1989, pp. 172 e 173. 
118 No mesmo sentido, FRANCISCO MUÑOZ CONDE, Derecho Penal, Parte Especial, 9.ª Edição, Tirant Lo 
Blanch, Valência, 1993, p. 237. Aparentemente contra, entendendo que “o homem da gabardine” será o 
exemplo paradigmático desta incriminação, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexual…, cit., p. 106. Contudo, mais à frente o autor explica que andar nu na rua ou sítio 
público, ou ter relações sexuais em público não configura crime de exibicionismo “a não ser que esse acto 
importune, só por si o sujeito passivo, porque envolvido nesse acto sexual de relevo e sendo ele próprio o 
objecto de prazer de quem pratica os actos.”, idem, p. 107. Somos forçados a discordar, pois entendemos que 
haverá crime não porque o terceiro é objecto de prazer do agente (algo que acontecerá em todos os casos de 
exibicionismo, pois é característica desta parafilia a obtenção de prazer através do choque imposto ao terceiro), 
mas porque a vítima é forçada a observar o acto exibicionista e a integrar aquela específica envolvência sexual. 
119 Por se tratar, então, de crime de coacção (cfr. art. 154.º do CP), o qual tem uma moldura penal mais 
gravosa, pelo que, por via da subsidiariedade expressa, consome a importunação. No mesmo sentido, MARIA 
DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 260. 
120 Claramente contra, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., pp. 263, 264 e 266, 
fazendo referência ao Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 12 de Janeiro de 1996 (publicado na 
Colectânea de Jurisprudência, I, 1996, p. 35), no âmbito do qual se considerou como coacção sexual o acto do 
agente que “meteu a mão por baixo da T-shirt que uma rapariga de 14 anos trazia vestida, tendo-lhe apalpado 
os seios, contra a vontade desta”. Concordamos com a autora quando critica a opção jurisprudencial, uma vez 
que parece claro que não tenha havido qualquer violência e será duvidosa a qualificação de tal acto como “acto 
sexual de relevo”. Contudo, entendemos que esta conduta caberá plenamente no novo tipo de importunação 
sexual, sendo mesmo o tipo de acto paradigmático desta incriminação, pois trata-se de um constrangimento (de 
uma imposição contra vontade) a um contacto de natureza sexual. Insistimos nesta ideia, pois entendemos que 
para constranger não será nunca necessária uma prévia resistência efectiva da vítima, bastando que esta não 
tenha a oportunidade de exercer tal resistência, o que acontecerá quando se trata de “ataques surpresa”. Assim, 
apesar da autora entender que “o constrangimento é uma agressão (…) que pressupõe que seja vencida a  
oposição (reacção) oferecida pela vítima, por mínima que seja.”, idem, p. 267, já atrás dissemos que haverá 
violação mesmo que a vítima não chegue oferecer resistência quando acredita que a mesma será inútil, pelo 
que, coerentemente, concluímos que a impossibilidade de resistir resultante da rapidez e surpresa da imposição 
também não afastará, aqui, a existência de constrangimento. Claramente contra, também, FRANCESCO 
MACRÍ, Verso un nuovo diritto penale sessuale…, cit., p. 81. 
121 Quando à necessidade de aptidão das condutas em causa para a restrição da liberdade sexual, já assim 
entendia ANABELA MIRANDA RODRIGUES, mesmo antes da revisão de 2007, Comentário…, cit., p. 534. 
Entendendo, também, que sem tal delimitação fica em causa a justificação da incriminação da importunação 
sexual, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 254. No mesmo sentido veja-se o 
Acórdão do Tribunal Judicial de Matosinhos de 13 de Novembro de 2002, publicado na Sub Judice. Causas, 
26, 2003, pp. 185 e ss. 
122 Neste sentido, também, DIEZ RIPOLLES, Exhibicionismo, pornografia y otras condutas sexuales 
provocadoras – (la frontera del Derecho Penal sexual), Bosch, Barcelona, 1982, pp. 53 e ss. 
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exibicionista praticados por terceiro ou a sofrer contacto de natureza sexual praticado por 

terceiro, funcionando neste âmbito todas as regras comuns de comparticipação criminosa, 

pelo que afastamos liminarmente a qualificação deste crime como “crime de mão 

própria”123. 

 

5.2. A tutela da liberdade enquanto manifestação espontânea da vontade 

Se tanto os adultos como os menores de 18 anos são vítimas dos crimes de coacção 

sexual e violação, qual será, então, o campo de aplicação das normas relativas ao abuso 

sexual? Se nos crimes de coacção sexual e violação a incriminação incide sobre a prática do 

acto sexual perante uma oposição expressa da vítima, ou uma incapacidade de se opor, as 

restantes incriminações terão que incidir sobre uma outra coisa que não a tal oposição. As 

restantes incriminações terão que assentar, então, num assentimento formal da vítima, ou 

seja, pelo menos aparentemente, nestes outros casos, a vítima não manifesta qualquer 

oposição expressa ao acto sexual, embora fosse capaz de o fazer.  

É este o mote que serve de pretexto para que a maioria da doutrina venha dizer que os 

menores de 14 anos não podem dar o seu assentimento para a prática de actos sexuais, ou 

seja, de que estes não possuem de liberdade sexual. Se o crime de abuso sexual de crianças 

(art. 171.º) compreende o assentimento da vítima, qualquer assentimento do menor seria 

sempre inválido por estar compreendido no âmbito da incriminação. Este silogismo está, 

contudo, viciado. Pois também os maiores de 14 anos são vítimas de incriminações que 

pressupõem um assentimento para a prática de actos sexuais, tais como o abuso sexual de 

menores dependentes (art. 172.º) ou o crime de actos sexuais com adolescentes (art. 173.º). 

Mais, mesmo os maiores de 18 anos podem ser vítimas de crime sexuais que pressupõem 

um assentimento, como acontece nos crimes de assédio sexual124 (arts. 163.º n.º 2 e 164.º n.º 

2) e de fraude sexual (167.º)125. De comum entre estas incriminações está o carácter viciado 

do assentimento da vítima, trata-se assim de um assentimento formal (aparentemente 

                                                           
123 Contra, sem que, contudo, fundamente tal conclusão, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, 
“Repercussões…”, cit., p. 269. 
124 O que não quer dizer que se trate da tutela do qualquer outro bem jurídico que não a liberdade sexual, como 
parece entender FIGUEIREDO DIAS quando afirma que o que estará em causa é a pureza ou incolumidade 
das relações de dependência hierárquica, económica ou de trabalho com influência na esfera sexual.”, 
Comentário…, cit., p. 462. 
125 Pronunciando-se no sentido da eliminação deste tipo de crime, por conduzir a um Direito Penal meramente 
simbólico, MARIA DO CARMO SILVA DIAS, “Repercussões…”, cit., p. 226. Entendendo que ainda estará 
em causa a liberdade sexual, mas duvidando da compatibilidade da incriminação em face do princípio da 
ofensividade, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 949. 
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válido), mas materialmente viciado por ter sido obtido mediante intimidação ou engano126. E 

daqui nenhum autor retira que os maiores de 14 anos não possam dar o seu assentimento 

para a prática de actos sexuais. Simplesmente, entende-se, e bem, que não é todo e qualquer 

assentimento que será válido, mas apenas um verdadeiro e espontâneo acordo para a prática 

de actos sexuais. 

Mas, dir-se-á, todas estas incriminações referidas, com excepção do art. 171.º, não 

esgotam o campo possível do acordo da vítima, contendo elementos de delimitação do 

mesmo, indicadores de quando é que tal acordo se considera viciado, na medida em que o 

legislador recorre a expressões como “abuso da inexperiência” (art. 173.º), “abusando de 

autoridade” (arts. 163.º n.º 2 e 164.º n.º 2) e “aproveitando-se fraudulentamente de erro” 

(167.º). Já a incriminação do abuso sexual de crianças não contém qualquer elemento 

delimitador da validade do assentimento, limitando-se a norma a descrever (incriminando) a 

prática de actos sexuais com menores de 14 anos. Este argumento, sendo embora um 

argumento de literalidade formal que não atende à ratio da incriminação e ao bem jurídico 

tutelado, poderia até proceder. Se não fosse o caso da interpretação que a doutrina estabelece 

para a incriminação do abuso sexual de menores dependentes, que também não contém 

nenhum elemento delimitador do abuso. É que, nestes casos, a doutrina admite um espaço 

fora da incriminação em que tenha havido acordo espontâneo, verdadeiro e válido127. Mas 

não estende o privilégio ao abuso sexual de crianças, embora não haja qualquer distinção na 

técnica legislativa entre estas duas normas. O fundamento para o tratamento desigual não 

pode ser, portanto, assente na literalidade da norma. Há que buscar, se se quiser distinguir, 

uma fundamentação material para a negação da liberdade sexual. Ora, como já se viu em 

cima, essa fundamentação material, quando se queira que, com a mesma, se negue em 

absoluto a liberdade sexual dos menores de 14 anos impondo-lhes a castidade, não tem 

suficiente apoio científico. 

Conclui-se, assim, que em todas as incriminações sexuais assentes num assentimento 

meramente formal se deverá exigir o abuso ou o aproveitamento por parte do agente, quer se 

trate de uma vítima maior ou menor de 18 anos. O que varia em função da idade não é a 

exigência de um abuso – que será a constante – mas a intensidade que tal abuso deverá 

manifestar para que haja crime. Se nos maiores de 18 anos o abuso tem que resultar de uma 
                                                           
126 Razão pela qual se tutela, ainda e só, a liberdade sexual. Neste sentido, MOURAZ LOPES, Os crimes 
contra a liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 33; RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela na 
reforma do Código Penal”, cit., p. 47. VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 948. 
127 Neste sentido, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 130. 
Contra, MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA, “Crimes sexuais contra crianças e jovens”, cit., 
p. 207. 
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forte intimidação ou de um erro sobre um elemento fundamental – a identidade do agente – 

já quando a vítima seja menor de 18 anos o abuso poderá manifestar-se de forma mais subtil. 

Sendo objectivamente identificável uma maior fragilidade entre um menor de 18 anos e um 

adulto, e mais, entre um maior e um menor de 14 anos128, é apenas natural que a tutela penal 

se torne mais intensa quanto maior for a fragilidade do bem jurídico, sendo 

progressivamente menos exigente no que respeita à intensidade do abuso, sem que, contudo, 

deixe de se exigir um abuso ou aproveitamento desta natural fragilidade da vítima.  

Importa, portanto, identificar as situações que caberão no abuso sexual de crianças, 

sendo certo que a esmagadora maioria dos autores opte por uma definição de abuso sexual 

de menores assente no aproveitamento da natural fragilidade do bem jurídico por parte de 

alguém que se encontra numa posição de superioridade129. Assim, seguimos a definição 

adoptada pelo National Center on Child Abuse and Neglect, de acordo com o qual o abuso 

sexual englobará quaisquer “…contactos ou interacções entre uma criança e um adulto, 

quando a criança é utilizada para satisfação sexual do abusador ou de outra pessoa. O 

abuso sexual pode ser cometido entre menores, desde que o agressor seja significativamente 

mais velho do que a vítima, ou quando está numa posição de poder ou controlo sobre a 

outra criança. 130”. E deve ser dada cada vez menos importância à maioridade do agressor 

ou a uma pré-determinada diferença de idade entre este a vítima, embora haja tendência para 

fixar nos 5 anos a diferença de idade propícia a situações de abuso, pois o desequilíbrio pode 

decorrer, não tanto da idade biológica, mas de uma grande discrepância nos níveis de 

desenvolvimento físico e psicológico entre os menores131. Pensar-se no abuso sexual de 

menores como o contacto sexual entre um menor e um adulto (perspectiva de tendência 

moralista), ao invés de uma conduta sexual imposta ao menor (perspectiva jurídica assente 

na liberdade sexual) não promove a protecção das crianças, quando é certo que muitos dos 

                                                           
128 Sendo que, estatisticamente, os menores de 14 anos são as vítimas preferenciais dos abusadores sexuais, de 
acordo com o estudo de PEDRO SANTOS PECHORRO, CARLOS POIARES e RUI XAVIER VIEIRA, 
“Caracterização psicológica de uma amostra forense de abusadores sexuais”, Análise Psicológica, 26, 4, 2008, 
p. 620. Dando conta da mesma prevalência, FAUSTO AMARO, “Aspectos socioculturais dos maus tratos e 
negligência de crianças em Portugal”, Revista do Ministério Público, Lisboa, 35-36, 1988, p. 87. 
129 Dando conta de diversas definições de abuso, todas incluindo estas características DAVID CAMPOS, Sex, 
Youth and Sex Education, cit., p. 110 
130 Entre outros, CRISTINA SOEIRO, “O abuso sexual de crianças: contornos da relação entre a criança e a 
justiça”, Sub Judice. Ideias, 26, 2003, p. 21; e FILOMENA FREITAS, “Abuso sexual de menores”, cit., p. 
233; ISABEL ALBERTO, Abuso sexual de menores. Uma conversa sobre Justiça entre o Direito e a 
Psicologia, Almedina, Coimbra, 2002, p. 37. 
131 Como constatado pelo relatório Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating 
evidence, Organização Mundial de Saúde, 2006, p. 10. No mesmo sentido, constatando uma presença 
significativa de abuso sexual de crianças praticado entre menores, BÁRBARA FIGUEIREDO/CARLA 
PAIVA, “Maus tratos em amostras na comunidade: prevalência de abuso físico e sexual”, Infância e juventude, 
Lisboa, 2, 2002, p. 109. 
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abusadores iniciam a sua actividade algum tempo antes da maioridade132. Assim, tanto cabe 

no conceito de abuso a criação de uma situação de imparidade intimidatória (atemorização 

do menor), como o mero aproveitamento de uma situação de imparidade pré-existente 

(como acontecerá quando o agressor for maior de idade). No que toca aos menores de 14 

anos, o abuso pode ocorrer por via de: 

a) Intimidação (a criança acredita que não pode ou não vale a pena opor resistência, 

sem que haja coacção moral, violência ou ameaça de violência); 

b) Convencimento (a criança acredita que a prática de tais actos é natural ou do seu 

interesse133, ou a criança é convencida a praticá-los mediante a oferta de dinheiro, 

prendas ou outras vantagens134); 

c) Mero aproveitamento da incapacidade natural para compreensão do acto ou para 

opor resistência ao mesmo (crianças de idades muito pequenas, 5 anos ou menos, que 

ou não compreendem a natureza sexual do acto ou não têm, sequer, capacidade de 

manifestar oposição135); 

No âmbito do abuso, mesmo sem uma prévia actuação do agente de modo a criar a 

situação de desigualdade, podem existir múltiplas formas de aproveitamento. No que 

respeita à delimitação típica, partindo ainda do conceito de abuso como elemento do crime, 

pode haver: 

a) Aproveitamento de posição de autoridade ou relação hierárquica (professores, 

tutores, monitores de campos de férias, polícias, padres, colegas de trabalho, que não 

têm que ser necessariamente adultos); 

b) Aproveitamento de relação de dependência (pode ser relação familiar, mera 

dependência económica, física ou mesmo psíquica); 

                                                           
132 Sobre o peso estatístico dos abusos praticados por menores ver, DAVID CAMPOS, Sex, Youth and Sex 
Education, cit., p. 114. Neste sentido, também, FILOMENA FREITAS, “Abuso sexual de menores”, cit., p. 
241. 
133 Como aconteceu no Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 16 de Março de 2009, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). 
134 De que é exemplo o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Maio de 2009, disponível em 
www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril de 2011). 
135 A esta conclusão chega-se, não porque as crianças de idades muito incipientes (1 ano ou menos) não se 
pudessem considerar abrangidas pela incriminação prevista no art. 165.º do CP (abuso sexual de pessoa 
incapaz de resistência), mas porque tal incriminação não é susceptível de sofrer agravação em função da idade, 
ao contrário do que sucede nos crimes de coacção sexual e violação (cfr. Art. 177.º n.os 5 e 6 do CP). Assim, 
perante a possibilidade de aplicar a forma simples do crime previsto no art. 165.º ou a forma simples do crime 
previsto no art. 171.º (abuso sexual de crianças), deverá preferir-se este último, pois a ele correspondem as 
sanções mais pesadas, no que respeita aos limites mínimos das penas. Já assim sustentámos no nosso Pedofilia, 
cit., p. 94. No mesmo sentido, REIS ALVES, Crimes sexuais: notas e comentários aos artigos 163 a 179 do 
Código Penal, Almedina, Coimbra,1995, pp. 43 e ss.. 
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c) Aproveitamento da natural credulidade das crianças, com recurso ao “engano” ou 

“ardil” (quando o agente convence a criança de que os actos sexuais são “naturais”, 

“devidos”, “obrigatórios”); 

d) Aproveitamento da reverência natural ou de intimidação ambiental (o mero facto de 

se tratar de um adulto, de uma pessoa bastante mais velha, cria um temor reverencial 

ou uma predisposição natural para a obediência e submissão, que podem ser 

suficientes para haver abuso; por outro lado, a colocação de uma criança num local 

ou ambiente em que se sente isolada ou deslocada pode constituir um modo de 

diminuir ou eliminar as resistências que, de outro modo, a criança oporia). 

Em todos estes casos o assentimento, a reconhecer-se tais situações como de 

assentimento (em sentido meramente formal), estará viciado, não sendo válido nem eficaz 

para a exclusão, quer da tipicidade, quer da ilicitude. 

 

5.3. A tutela da liberdade enquanto autonomia do processo de formação da 

vontade 

Há, por fim, um conjunto de situações em que a vítima presta o seu assentimento de uma 

forma, ainda aparentemente válida, mas em que está ou pode estar em causa a autonomia do 

processo de formação da vontade, criando-se, assim, um perigo concreto para a liberdade 

sexual da mesma. Trata-se dos casos de lenocínio, arts. 169.º n.º 1 e 175.º n.º 1 do CP, em 

que está em jogo a exploração económica por terceiro do exercício da prostituição. De 

acordo com a esmagadora maioria da doutrina, já não será a liberdade sexual o bem jurídico 

tutelado, mas outrossim a “defesa do sentimento geral de pudor e de moralidade”136, à qual 

se contrapõe, quase sem oposição137, a jurisprudência, assumindo como bens jurídicos 

tutelados, em situação de paridade, a liberdade sexual e a dignidade da pessoa humana138. 

Entendemos, ao largo de toda esta querela doutrinária, que mais importante do que construir 

o bem jurídico tutelado em torno de uma interpretação acrítica do tipo penal, será reconstruir 

o tipo penal em função de uma interpretação valorativa da incriminação, tendo como farol a 

necessidade de se lesar ou perigar a liberdade sexual. Pelo que não se prescinde, na 

interpretação do disposto no n.º 1 do art. 169.º (e, de modo semelhante, no n.º 1 do art. 

                                                           
136 Assim, com estas exactas palavras, ANABELA MIRANDA RODRIGUES, Comentário…, cit., p. 519. 
137 Como contraponto, apenas o voto de vencido da Conselheira Maria João Antunes, no Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 396/2007 de 10 de Julho. 
138 Entre outros, o Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Setembro de 2007, Acórdão do Tribunal da 
Relação do Porto de 19 de Novembro de 2008, ambos disponíveis em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril 
de 2011). 
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175.º) do CP que haja uma efectiva “exploração” da pessoa que se prostitui, e, assim sendo, 

não se coloca em causa a legitimidade da mesma incriminação. Veja-se que a “exploração” é 

sempre eticamente censurável, estando no próprio significado da palavra incluídos os 

conceitos de “tirar proveito de”, “especular com” e “abusar”139. Aliás, o Estado português 

censura e procura restringir o acto de “explorar” em quase todos os sectores da actividade, 

estabelecendo valores mínimos para a retribuição laboral – evitando a “exploração da mão-

de-obra140” - e valores máximos para o ganho do capital (juro) – evitando a “exploração das 

necessidades económicas141”. Pelo que, tratando-se do exercício da prostituição, de uma 

actividade económica que se prende com uma das esferas mais sensíveis da intimidade 

humana e que mais consequências pode ter ao nível do saudável desenvolvimento da 

personalidade e de uma plena integração na sociedade, não será absurdo que o Estado tenha 

o dever promover – activamente, positivamente – a garantia de que a decisão de se prostituir 

é tomada livremente e com toda a autonomia. 

Ora, a partir do momento em que o Estado recusa regulamentar o exercício da 

prostituição, optando por incriminar as condutas relacionadas com o aproveitamento de 

terceiros, está a qualificá-la como algo de indesejável, que deve ser eliminado da sociedade, 

ainda que apenas tendencialmente142. Pensamos, contudo, que esta tendência deve ser 

afastada, cuidadosamente, quer porque a censura da prostituição como actividade consciente 

e voluntária de alguém livre e maior de idade não encontra reflexos fortes na nossa 

sociedade143, quer porque tal tomada de posição não promove uma maior protecção ou 

segurança das pessoas que se prostituem144. Ao envolver o exercício da prostituição numa 

                                                           
139 Significado de “explorar” consultado no dicionário on-line da Língua Portuguesa da Porto Editora, em 
www.infopedia.pt. 
140 O desrespeito pelas regras relacionadas com o pagamento das retribuições mínimas aos trabalhadores dá 
mesmo origem à prática de contra-ordenação muito grave, art. 273.º n.º 3 do Código do Trabalho, configurando 
um ilícito de mera ordenação social. 
141 Aliás, a usura é mesmo considerada como um ilícito penal, art. 226.º do CP, ainda que apenas esteja em 
causa a exploração de uma necessidade económica ante uma vítima adulta, maior e capaz. 
142 Assim, não sendo o exercício da prostituição ilícito, a mesma será, tal como o suicídio, no mínimo, 
indesejável, razão pela qual serão incriminados todos os terceiros que os promovam. 
143 Assim, o relativo despudor com que se anuncia a actividade nos periódicos nacionais e locais, a relativa 
vulgarização dos bares de dança erótica, espectáculos de sexo ao vivo e “casas de massagens” apontam para 
uma diluição da censura moral dirigida ao exercício profissional do sexo ou actividades a ele associadas. Em 
sentido semelhante, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 951. Apelando ainda a 
um certa função social da prostituição, que também reconhecemos, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a 
liberdade e autodeterminação sexual…, cit., p. 90. 
144 No mesmo sentido, VERA LÚCIA RAPOSO, “Da moralidade à liberdade…”, cit., p. 951. Sobre a situação 
de efectiva desprotecção das mulheres prostitutas ver estas conclusões de SUSANA SILVA: “Entre a 
«necessidade», a «obrigação» ou o «prazer», os discursos dos agentes policiais entrevistados evidenciam um 
tratamento profundamente desigual perante as mulheres prostitutas. Para além de estas mulheres serem, por 
vezes, coagidas a prestar algumas informações como garantia de «liberdade» durante duas horas e de 
«protecção» perante a violência a que são sujeitas, elas raramente apresentam queixas destas situações, o que 
reforçará a sua vulnerabilidade e a sua «dependência» em relação às «autoridades» policiais. Esta desigual 
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“redoma de clandestinidade”, incriminando todas as esferas de contacto com a mesma, o 

Direito promove um efeito de “contaminação de ilicitude” que, embora aparente deixar de 

fora a própria pessoa que se prostitui, acaba por se estender até esta, marcando-a com os 

seus efeitos de exclusão da sociedade e de recurso a faixas criminógenas da população145. 

Tal abordagem da prostituição, se bem que lírica, não é de molde a proteger a pessoa que se 

prostitui, que mais facilmente se identificará com as “franjas da sociedade” e mais 

dificilmente se identificará como um ser humano plenamente digno. Mais, quer a ausência 

da regulamentação, quer o efeito de contaminação irão, em contrapartida, deixar o espaço do 

exercício da prostituição livre para a intervenção de agentes ou associações criminosas, o 

que vem aumentar os factores de risco para as pessoas que se prostituem. Factores de riscos 

estes que estão, precisamente, associados à “exploração” profissional ou com fins lucrativos 

da prostituição de outrem, que entendemos estar incriminada no n.º 1 do art. 169.º do CP. 

Assim, não concebemos o crime de lenocínio simples como um crime de perigo 

abstracto que penalize qualquer actividade tendente a fomentar, favorecer ou facilitar o 

exercício da prostituição, mas será antes um crime de perigo concreto que incrimina a 

exploração profissional ou com fins lucrativos da pessoa que se prostitui, quando o exercício 

de tal actividade revele aptidão para condicionar ou diminuir a esfera de autonomia da 

vontade da pessoa que se prostitui146, que será, então, uma vítima (sendo que a opção do 

Estado em não regulamentar não fica ausente de responsabilidade neste processo de 

vitimização)147. E serão de molde a condicionar a vontade da pessoa que se prostitui todas as 

condutas que, fomentando, favorecendo ou facilitando o exercício da prostituição, possam 

ser qualificadas como de “exploração” (sempre que haja ganhos desproporcionais ao auxílio 

conferido à pessoa que se prostitui ou à actividade que, concretamente, é realizada perante 

                                                                                                                                                                                   

protecção jurídico-legal e policial reflecte a própria distinção entre as mulheres «mal comportadas» e as 
mulheres «respeitáveis», o que faz com que a polícia encare os crescentes assaltos e a violência sexual sobre 
as prostitutas, sobretudo de rua, como explicáveis pelos seus comportamentos sexuais femininos 
inapropriados (…)”,“Classificar e silenciar: vigilância e controlo institucionais sobre a prostituição feminina 
em Portugal”, cit., p. 804. 
145 Sobre este efeito contaminador e moralista para a mulher que se prostitui ver SUSANA SILVA, que conclui 
o seguinte: “Logo, a descriminalização da prostituição em Portugal não só dissimula algumas argumentações 
moralistas, como também não significa uma diminuição real nas actividades policiais ou na prostituição. 
Traduz, sim, uma mudança de procedimentos, enquadrados numa crescente subtileza a nível do poder e do 
controlo sociais sobre a sexualidade feminina, em geral, e sobre a prostituição, em particular, condizentes 
com a concepção moderna da história da penalidade.”, “Classificar e silenciar: vigilância e controlo 
institucionais sobre a prostituição feminina em Portugal”, cit.,, p. 800. 
146 Admitindo-se, tal como se reconhece no já citado excerto do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 
144/2004, a contra-prova desta aptidão ou perigosidade. 
147 Fica de fora do âmbito da incriminação, também, a conduta daquele que não promovendo a prostituição de 
outrem, se limita a viver dos proveitos obtidos pela mesma prostituição de uma outra pessoa (rufianismo). 
Neste sentido, ANABELA MIRANDA RODIGUES, Comentário…, cit., p. 521. No mesmo sentido, o Acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Maio de 2009, disponível em www.dgsi.pt (consultado a 16 de Abril 
de 2011). 
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esta pessoa148) ou exerçam pressão de facto sobre a vítima para que esta exerça ou continue 

a exercer a prostituição, como acontecerá sempre que a intervenção de terceiro imponha 

horários ou objectivos mensuráveis, percentagens substanciais do proveito auferido pela 

pessoa que se prostitui, retenção das quantias auferidas e entrega sob condições, retenção da 

pessoa que se prostitui em locais pré-determinados (ainda que sem coacção), retenção da 

documentação ou de bens pessoais da pessoa que se prostitui, entre outras. Já quando a 

intervenção de terceiro, embora remunerada, facilite, fomente ou favoreça a prostituição 

tendo em vista a melhoria das condições do exercício da mesma ou o garante de condições 

de segurança e promoção da saúde da pessoa que se prostitui, não poderá subsistir a 

incriminação149. 

Na nossa perspectiva o Estado tem apenas duas opções, ou regulamenta, alterando o 

paradigma da incriminação do lenocínio e deslocando-o para a esfera da violação das 

regulamentações impostas, com diversos níveis de censurabilidade, ou mantém as 

incriminações tal como estão. Tratar o exercício da prostituição como um espaço 

completamente livre de Direito não será, pensamos, uma opção viável ante o dever de 

protecção da liberdade sexual das pessoas que se prostituem, a qual está sociologicamente 

em risco de uma forma substancial sempre que existe uma intervenção organizada e 

economicista por parte de terceiros. 

 

6. Os problemas de acordo na criminalidade sexual 

É bem conhecida a discussão doutrinária a respeito da distinção entre consentimento e 

assentimento (ou acordo)150. Para as concepções dualistas, o consentimento excluiria a 

                                                           
148 Pelo que a muito polémica questão de saber se a cobrança pela colocação de anúncios relativos à 
prostituição em meios de comunicação social ou na internet, ou o aluguer de quartos para o exercício da 
prostituição poderão estar integrados no crime de lenocínio deverá ser respondida atendendo ao critério acima 
elencado. Assim, se a remuneração obtida pelo terceiros que exercem esta actividade é, ainda, e tendo em conta 
o mercado, proporcional á actividade realizada, a mesma deverá considerar-se lícita. Já quando ocorra efectiva 
exploração – cobrança de preços manifestamente desproporcionais, retirando-se proveito da situação 
relativamente “clandestina” da pessoa que se prostitui – deverá ser accionada a incriminação. 
149 Atenção, não se trata de exigir um motivo altruísta por parte do agente, pois se reconhece que a sua 
actividade pode ser, e será, remunerada, mas apenas de ponderar o carácter positivo da intervenção do terceiro 
para as condições gerais do exercício da prostituição – sem afastar a causalidade desta mesma intervenção no 
próprio exercício da prostituição – distingo tais condutas das que, obtendo o mesmo resultado (o exercício da 
prostituição) tenha um influência geral negativa e perturbadora da esfera de autonomia da pessoa que se 
prostitui. 
150 Sobre esta matéria veja-se, entre outros, COSTA ANDRADE, “Consentimento e acordo…, cit., pp. 382 e 
ss.; CAVALEIRO FERREIRA, Lições de Direito Penal, parte II, teoria da Infracção Penal, Faculdade de 
Direito de Lisboa, 1940/41, 303 e ss.; ROXIN, Derecho Penal…, cit., pp. 512 e ss.; e LUZÓN PEÑA, “Causas 
de atipicidad y causas de justificación”, Causas de Justificación y de Atipicidad en Derecho Penal, AAVV, 
Aranzadi editorial, 1995, pp. 21 e ss. 
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ilicitude enquanto que o acordo, como elemento do tipo, excluiria a própria tipicidade. 

Apesar das críticas que se podem tecer às concepções dualistas151, cremos estarem certos os 

autores citados quando qualificam a concordância da vítima nos crimes sexuais como um 

caso de acordo que exclui a tipicidade. Isto porque a noção de liberdade terá que envolver, 

obrigatoriamente, tanto o direito de não sofrer condutas não desejadas, mas também o direito 

de agir como o portador do bem jurídico o entender, tendo como limite apenas a liberdade 

alheia152. A distinção radical entre os regimes do consentimento e do acordo153 foi já 

ultrapassada, em grande parte, pela doutrina, admitindo-se hoje que ao assentimento 

enquanto elemento do tipo terão que ser impostos alguns limites154. Mas que limites? Como 

determinar a validade e eficácia do acordo? Neste ponto, acompanhamos a doutrina que 

remete a definição deste regime para a estrutura típica da incriminação em causa, e para o 

próprio conteúdo e formas de manifestação do bem jurídico em exercício. Havendo acordo, 

o portador do bem jurídico estará apenas a exercer, em pleno, um direito decorrente do 

mesmo bem, por exemplo, no que diz respeito à liberdade sexual, estará a exercer o direito 

de se relacionar sexualmente com outra pessoa.  

Rejeita-se, portanto, que, para além do espaço reconhecido ao acordo ou assentimento 

como motivo de exclusão da tipicidade, por todos os tipos de crime pressuporem o 

dissentimento, se possa reconhecer qualquer espécie de função a um consentimento como 

causa da exclusão da ilicitude155. Assim, não será possível, quer a um adulto, quer a um 

                                                           
151 Veja-se que ROXIN entende que a distinção se baseia numa confusão entre objecto da acção e bem jurídico. 
Para o autor, os bens jurídicos servem o livre desenvolvimento da personalidade, pelo que não haverá lesão 
alguma quando uma acção se baseie numa disposição do portador: se um proprietário permite a lesão do seu 
carro não há crime de dano. É certo que o carro, enquanto objecto da acção, foi lesado, mas não o foi o bem 
jurídico que é o direito de propriedade. Sendo assim, o consentimento, quando válido, excluiria sempre a 
tipicidade, Derecho Penal…, cit., pp. 517 e ss. 
152 Sendo apenas este o limite a impor ao acordo. Em sentido semelhante, conclui ANA RITA ALFAIATE que 
”Pelas razões invocadas para o abandono do paradigma moralista da intervenção do direito penal sexual, 
não é razoável supor que à liberdade de dispor do corpo e sexo de um sujeito se imponha um limite como os 
bons costumes, que sofrem alterações ao longo do tempo e são distintos em face da sociedade que os 
mobiliza.”, A relevância penal da sexualidade dos menores, cit., p. 87. 
153 Segundo ROXIN a distinção entre consentimento e acordo teria tradicionalmente seis importantes 
consequências, que o autor critica e das quais destacamos as seguintes: i) no acordo exige-se uma mera 
vontade interior, ainda que não tenha sido expressa por actos ou palavras, enquanto que no consentimento a 
expressão da vontade teria que ocorrer de alguma forma; ii) no acordo está em causa apenas a vontade natural 
da vítima, ainda que a esta falte capacidade de compreensão ou de entendimento, por diminuta idade ou 
perturbação mental, iii) as situações de erro, engano ou força seriam irrelevantes para o acordo; iv) os bons 
costumes não se aplicam ao acordo, Derecho Penal…, cit., pp. 512 e ss. 
154 Assim, JAKOBS: “A fórmula, muito empregue, de que para o acordo basta a concorrência «fáctica» da 
vontade é correcta na medida em que o acordo não é contrário ao direito nem aos bens costumes. No demais, 
esta fórmula é em parte equívoca e noutra parte vazia.”, Derecho Penal, Parte General, tradução de Joaquin 
Cuello Contreras e J.L.S. Gonzalez de Murillo, Marcial Pons, Ediciones Juridicas, S.A., Madrid, 1995, p. 291; 
no mesmo sentido, ROXIN, Derecho Penal…, cit., p. 516. 
155 Contra, entendendo que o acordo poderá valer nas incriminações em que apenas esteja em causa a liberdade 
sexual (contra adultos), mas já não naquelas em que esteja presente a tutela da infância ou da juventude, caso 
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menor, estando ambos em absoluto plano de igualdade, consentir na prática de uma violação 

ou de uma coação sexual. O próprio conceito de violação/coacção exclui a possibilidade de 

um consentimento, tratam-se, de um ponto de vista jurídico, de conceitos antinómicos. O 

que pode acontecer é que o adulto consinta na prática de relações sexuais violentas que 

incluam no seu processo ofensas à integridade física ou psíquica de um ou de ambos os 

intervenientes156. Nestes casos, os actos sexuais serão atípicos, por ter havido assentimento, 

sem qualquer limitação, enquanto as ofensas à integridade física ou à saúde dos 

intervenientes são típicas, mas lícitas por força do consentimento, dentro dos limites fixados 

pelo art. 38.º do CP. Em contrapartida, não será possível falar-se em lenocínio quando tenha 

havido um pleno assentimento da pessoa que se prostitui, ou seja, quando cada acto de 

prostituição tenha correspondido ao exercício livre e consciente de uma vontade plenamente 

autónoma157. Nestes casos, como refere a doutrina, não haverá qualquer vítima158, cessando 

a legitimidade da intervenção do Direito Penal. 

Por seu lado, o reconhecimento de que o acordo do menor também pode existir (caso 

seja um verdadeiro acordo) e, em segundo lugar, pode ter relevância penal, não visa afirmar, 

por princípio, que a prática de actos sexuais por menores resulte de um normal exercício da 

sua liberdade sexual, nem equiparar a mera ausência de uma oposição expressa convincente 
                                                                                                                                                                                   

em que poderá ocorrer, todavia, um consentimento excludente da ilicitude, ANA RITA ALFAIATE, A 
relevância penal da sexualidade dos menores, cit., pp. 127 e ss. Não podemos partilhar desta concepção. 
Assim, quando haja uma multiplicidade de bens jurídicos – ficando afastado o efeito de exclusão da tipicidade 
característico do acordo – a ilicitude pode ainda vir a ser excluída, mas nunca pelo mero funcionamento de um 
“consentimento”. Veja-se o exemplo da interrupção voluntária da gravidez, em que, havendo a tal 
multiplicidade de bens protegidos (vida intra-uterina, liberdade de procriação), nem todos na esfera jurídica da 
mulher grávida, o consentimento desta nunca é, isoladamente, suficiente para excluir a ilicitude. A exclusão da 
ilicitude é possível (e virá a ocorrer por força do disposto no art. 142.º do CP, que prevê causas típicas de 
exclusão da ilicitude e da culpa, mas viria sempre a ocorrer mesmo na ausência da norma em causa) mediante 
uma ponderação objectiva e valorativa dos bens ou interesses em conflito. Parece-nos, portanto, que ANA 
RITA ALFAIATE acaba por designar por “consentimento” do menor o que no fundo não é mais do que uma 
valoração feita pelo julgador do carácter não nocivo do acto sexual, sempre que objectivamente considere este 
como positivo para o desenvolvimento da personalidade sexual do menor. O que, mais uma vez, deixa pouco 
ou nenhum espaço de relevância para a vontade do menor. 
156 É o que acontecerá nas práticas de sadomasoquismo e de bondage. 
157 Sendo certo que dificilmente tal vontade poderá ser considerada espontânea e autónoma quando se trata de 
um menor de 18 anos, pois abaixo desta idade não haverá, tendencialmente, autonomia económica que nos 
permita concluir pela inexistência de factores externos de condicionamento da vontade. Assim, afastamos a 
hipótese de que o mero “consentimento” do menor de 18 anos possa importar a exclusão do tipo de lenocínio 
previsto no n.º 1 do art. 175.º do CP, porquanto com o mesmo poderá ainda estar a ser colocada em perigo a 
liberdade sexual do menor, sempre que o agente actue das formas referidas no capítulo anterior. Contra, 
admitindo, no entanto, a exclusão da ilicitude, ANA RITA ALFAIATE, A relevância penal da sexualidade dos 
menores, cit., p. 108. 
158 A referência aos “crimes sem vítima” surge com a obra de EDWIN SCHUR, Crimes without victims: 
Deviant Behavior and Public Policy, 1965, no qual o autor os define como the willing exchange by adults of 
strongly demanded but legally proscribed goods or services, or the commission of acts proscribed by law in 
which no third party is directly harmed or involved, p. 169. O autor referia-se, contudo, ao aborto, à 
homossexualidade e ao consumo de estupefacientes. Mais tarde, a expressão foi sendo utilizada, na doutrina 
portuguesa, com referência ao lenocínio, de que são exemplo RUI PEREIRA, “Liberdade sexual: a sua tutela 
na reforma do Código Penal”, cit., p. 42 e ANABELA MIRANDA RODRIGUES, Comentário…, cit., p. 519. 
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ao exercício da mesma liberdade, por parte de um menor. Procura-se, tão só, encontrar na 

tutela penal da liberdade sexual dos menores uma forma efectiva de protecção dos bens 

jurídicos que lhe estão associados (livre e saudável desenvolvimento da personalidade 

sexual) que não implique uma rejeição absoluta de um espaço de liberdade sexual para os 

menores. Assim, quando se verifique ter havido uma vontade livre, autónoma e 

espontaneamente formada para a prática de um acto sexual, numa relação de efectiva 

paridade (mesmo que com alguém mais velho), não há razões para o Direito Penal intervir, 

salvo as que estão assentes na tutela da moralidade de um dever de castidade dos menores. E 

quando é que se pode ponderar a existência de uma vontade livre e espontânea do menor? 

Quando não tenha havido nenhuma espécie de abuso (intimidação ou aproveitamento) de 

uma situação de imparidade ou da natural fragilidade da criança. Naturalmente, a 

ponderação desta vontade terá que compreender alguns elementos objectivos, tais como a 

idade do menor, uma vez que abaixo de certas idades não será nunca possível reconhecer o 

acordo, o desenvolvimento fisiológico e psicológico do menor, a natureza da relação 

estabelecida entre o menor e o agente (que pode não ser adulto, tendo apenas que ser maior 

de 16 anos159) e o tipo de contacto sexual em questão (pois os actos sexuais para os quais 

será admissível o reconhecimento de um verdadeiro acordo serão distintos consoante a idade 

do menor e o seu desenvolvimento)160. No fundo, haverá acordo do menor sempre que a 

formação e manifestação da sua vontade reúna os seguintes requisitos: i) consciência do 

significado sexual da sua conduta; ii) capacidade de avaliação da relevância do acto sexual 

em causa (a maturidade exigida será a proporcional à importância do acto sexual); iii) 

inexistência de elementos estranhos no processo de formação da vontade do menor (será um 

requisito negativo, que permite determinar a espontaneidade e autenticidade desta vontade).  

 

7. Os problemas de erro na criminalidade sexual 

Para além dos problemas de erro sobre os elementos do tipo, que incidam sobre a idade 

do menor ou sobre a anomalia psíquica do incapaz, que serão comuns na criminalidade 

sexual, poderão ainda existir erros sobre o assentimento da vítima, ainda aparentemente no 

                                                           
159 Ou mesmo menos de 16 anos, quando se ponderem situações de comparticipação em que intervenha um 
responsável penal como co-autor, autor mediato, instigador ou cúmplice. Aliás, com a extensão da 
responsabilidade penal das pessoas colectivas ao âmbito da criminalidade sexual, operada com a reforma de 
2007 – cfr., art. 11.º n.º 2 do CP – ficam em causa políticas educativas assentes na tolerância (ou mesmo 
situações de mera tolerância de facto) ante certos contactos entre menores que possuam alguma conotação 
sexual. 
160 Com as mesmas palavras, o nosso Pedofilia…, cit., p. 93. 
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foro do tipo, e problemas de falta de consciência da ilicitude, no que respeita aos crimes de 

fronteira em que a componente da Moral seja mais forte. 

No que respeita aos primeiros, não haverá muito a acrescentar ao que se pode encontrar 

nos manuais de referência sobre o art. 16.º n.º 1 do CP161, salvo no que respeita ao reforço de 

que o erro é uma “certeza errónea”, uma convicção segura do agente que se apercebe 

falsamente da realidade, pelo que a dúvida quanto à idade do menor que não seja resolvida, 

por desinteresse do agente, deverá ser ponderada como dolo eventual. Isto é, sempre que a 

aparência do menor for compatível com uma idade incipiente (considerando o seu 

desenvolvimento físico e maturidade), irá surgir uma dúvida razoável no agente quanto à 

idade do mesmo. Esta dúvida impõe ao agente alguma actividade no sentido de a dissolver, 

procurando averiguar da verdadeira idade do menor, e que não deverá limitar-se a uma 

pergunta casual sobre a idade ao próprio menor. Não sendo a dúvida satisfeita de forma 

razoável, é porque o agente se desinteressou da idade efectiva do menor, admitindo como 

possível tratar-se de uma situação típica, tendo-se conformado com a mesma, ou seja, é 

porque ocorreu dolo eventual162, mantendo-se a incriminação.  

De difícil configuração como erros do tipo serão os erros sobre o assentimento da vítima, 

tendo sido clarificado que a vítima não precisa de opor uma efectiva ou forte resistência para 

que haja coacção sexual ou violação. Assim, bastará à vítima dizer “não” para que o agente 

se aperceba do seu dissentimento. Quanto aos casos em que o agente não toma a sério o 

dissentimento da vítima – isto é, quando a vítima diz, efectivamente não, mas não opõe uma 

resistência forte ou efectiva – haverá, ainda assim coacção sexual, sempre que o agente 

tenha exercido violência ou ameaça grave, ou assédio sexual, sempre o gente se tenha 

prevalecido de uma das situações referidas no n.º 2 do art. 163.º do CP. Caso o agente 

pretenda ter estado em erro sobre o dissentimento da vítima, não se tratará de um erro 

previsto no art. 16.º n.º 1 do CP – pois o agente tomou consciência deste dissentimento, 

simplesmente, estava na errada convicção de que só haveria crime se a vítima opusesse uma 

                                                           
161 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, I, Coimbra Editora, 2007, pp. 356 e ss.; SÁNCHES 
TOMÁS, “Relaciones normativas de exclusión formal y de especialidad: La problemática del error sobre 
elementos que agravan la pena a través del ejemplo del error sobre la edad de doce años (violación – estupro)”, 
cit., pp. 679 e ss.. Para uma análise das consequências do erro ao nível da punibilidade do agente, o nosso 
Pedofilia…, cit. pp. 94 e ss.. 
162 Sobre o dolo eventual ver FERNANDA PALMA, Direito Penal, Parte Geral, vol. II, AAFDL, Lisboa, 
2001, pp. 108 e ss. 
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forte resistência – mas outrossim de um erro sobre a proibição, que poderá resultar em falta 

da consciência da ilicitude, censurável ou não, no âmbito do art. 17.º do CP163. 

Por fim, podem ainda ocorrer variadas situações de falta de consciência da ilicitude 

quando se trata de condutas em que está envolvido um menor ou no âmbito do lenocínio. 

Porque nestes casos as incriminações se mantém apesar de um assentimento formal por parte 

da vítima, é perfeitamente concebível que o agente não se aperceba da ilicitude do seu acto. 

No entanto, porque sustentámos no presente estudo a validade do acordo como excludente 

da tipicidade na generalidade dos crimes sexuais, alguns destes casos serão simplesmente 

atípicos. Mas não todos. Pode coexistir um acordo formal por parte do menor (havendo 

ainda abuso ou intimidação), ou um assentimento da pessoa que se prostitui (que se limita a 

aceitar as condições desproporcionais em que exerce a prostituição), e uma verdadeira falta 

de consciência da ilicitude, designadamente no recurso à prostituição de menores, previsto 

no art. 174.º do CP164. A tendência, no que respeita ao abuso sexual de menores, será, 

contudo, a de se tratar de falta de consciência da ilicitude censurável, uma vez que, para que 

haja incriminação, terá que haver um aproveitamento ou intimidação do menor e estes são 

meios intrinsecamente censuráveis. O mesmo se passará com a prática de lenocínio, pois 

sendo exigida a “exploração” da pessoa que se prostitui, dificilmente o agente não terá tido 

condições efectivas para se aperceber da ilicitude do seu acto. 

 

                                                           
163 Salvo quando a vítima tenha actuado de modo ambíguo, naturalmente, ou quando tenha dito que “ não” de 
modo tão pouco convincente que é razoável que o agente não tenha tomado o seu dissentimento a sério. 
164 Pode ainda ocorrer um verdadeiro erro sobre a existência de acordo quando, por força de uma má avaliação 
da realidade, o agente se convença de que o acordo do menor era consciente e espontâneo ou de que a sua 
conduta não era apta a diminuir a esfera de autonomia da pessoa que se prostitui. Sobre esta questão ver o 
nosso Pedofilia…, cit., pp. 97 e 98. 
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