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Mediação para satisfazer a lascívia de outrem
Embasamento Legal
Art. 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem:
Pena — reclusão, de um a três anos.
§ 3º Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.
1. Objetividade jurídica

Evitar a exploração sexual.
2. Tipo objetivo

Nota-se que, na conduta criminosa em análise, a vítima não é forçada ao ato sexual.
Ela é convencida a entregar-se a terceiro ou satisfazer sua lascívia de outra forma qualquer,
de modo que eventual relação sexual é consentida. Existem necessariamente três pessoas
envolvidas: aquele que induz, a pessoa que é induzida e o terceiro beneficiário do ato sexual.
Somente o primeiro responde pelo delito por ter incentivado a vítima a satisfazer a lascívia do
terceiro. Este último não comete crime algum. Se, todavia, o agente convence a vítima a
satisfazer a lascívia de terceiro, mas, ao chegar no local, esta desiste do ato e o terceiro
emprega violência ou grave ameaça para obrigá-la, este responde por crime de estupro.
O que diferencia o crime em análise do induzimento à prostituição (art. 228) é que
esta pressupõe habitualidade e a entrega do próprio corpo a pessoa indeterminadas que se
disponham a pagar, enquanto no crime em análise a vítima é induzida a servir pessoa
determinada — ainda que mediante paga.
3. Sujeito ativo

Qualquer pessoa. Trata-se de crime comum.
4. Sujeito passivo

Qualquer pessoa, homem ou mulher.
5. Consumação

No momento em que a vítima realiza algum ato capaz de satisfazer a lascívia do
terceiro.
6. Tentativa

É possível.

7. Figuras qualificadas

§ 1º Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, ou se o agente é ascendente,
descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador ou pessoa a quem esteja
confiada para fins de educação, de tratamento ou guarda:
Pena — reclusão, de dois a cinco anos.
§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:
Pena — reclusão, de dois a oito anos, além da pena correspondente à violência.

O § 1º descreve uma série de qualificadoras, que se referem à idade da vítima (entre
14 e 18 anos), à relação de parentesco, casamento ou união estável entre autor do crime e
vítima, ou, ainda, à existência de vínculo entre eles por estar a vítima confiada ao agente para
fim de educação, tratamento ou guarda.
O § 2º pune ainda mais gravemente o delito quando cometido com emprego de
violência, grave ameaça ou fraude. Ademais, se da violência empregada resultarem lesões
corporais, ainda que leves, o agente responderá também pelo crime do art. 129 do Código
Penal, por haver disposição expressa nesse sentido. O reconhecimento da qualificadora do §
2º, por ter pena mais alta, afasta a aplicação das figuras menos graves do § 1º, que, nesse
caso, serão consideradas como circunstância judicial na aplicação da pena.
Note-se que no crime do art. 227, em sua modalidade básica, a vítima é induzida e não
forçada a um ato para satisfazer a lascívia de terceiro. Já na figura qualificada do § 2º, o
agente emprega violência ou grave ameaça para forçá-la a fazer algo contra sua vontade. Por
isso, se ela for forçada a manter conjunção carnal ou realizar outra espécie de ato libidinoso
com terceiro, o agente responde por crime de estupro. Se o terceiro sabe que a vítima está
sendo coagida, responde também por este crime. Se não sabe, apenas o coautor responde pelo
estupro, tendo havido autoria mediata. Por isso, a qualificadora do art. 227, § 2º, tem
aplicação somente para casos em que o agente emprega violência ou grave ameaça para
forçar a vítima a fazer sexo por telefone, danças sensuais ou striptease para outrem, hipóteses
não configuradoras de estupro.

8. Intenção de lucro

Art. 227, § 3º — Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.
_________________________________________________________________________________

A intenção de lucro a que o texto se refere como condição para a incidência
cumulativa de multa é por parte do agente e não da vítima.
9. Ação penal

É pública incondicionada.
10. Segredo de justiça

Nos termos do art. 234-B do Código Penal, os processos que apuram esta modalidade
de infração penal correm em segredo de justiça.

11. Modalidades de mediação para satisfazer a lascívia de outrem
• Crime

de mediação para servir a lascívia de outrem em sua modalidade qualificada (art. 227, § 1º)
Se a vítima tem maisde 14 e menos de 18 anos
• Crime de mediação para servir a lascívia de outrem em sua modalidade simples (art. 227, caput)
Se a vítima é maiorde idade
• Crime de mediação para servir a lascívia de outrem com vulnerável menor de 14 anos (art. 218)
Se a vítima é menor
de 14 anos
....................................................................................................................................................................................

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual
Previsão Legal.

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração
sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:
Pena — reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
1. Objetividade jurídica

Evitar a prostituição e os riscos à saúde pública que decorrem de tal atividade, bem
como às próprias vítimas que se expõem ao contágio de doenças e outros perigos que
decorrem de tal mister.
2. Tipo objetivo

No induzimento, o agente procura pessoa determinada e a convence a ingressar no
mundo da prostituição.
Na atração, o agente, por exemplo, anuncia que está contratando moças para se
prostituírem.
A facilitação pode se dar em diversas circunstâncias em que o agente, de alguma
maneira, ajuda a prostituta a desenvolver suas atividades ou até mesmo a amealhar clientes.
Ex.: porteiro de hotel que apresenta catálogo de prostitutas a hóspedes, motorista de táxi que
diz conhecer garotas de programa e se dispõe a buscar um grupo delas para uma festa, sites
que se dedicam a anunciar garotas e garotos de programa etc.
Por fim, existe o crime quando o agente realiza alguma ação visando obstar o
abandono das atividades. Se ele, ao menos por uma vez, conseguiu evitar o abandono, diz-se
que ele impediu a vítima. Se, entretanto, apesar do óbice criado, a vítima conseguiu
abandoná-la, diz-se que ele dificultou o abandono das atividades. O verbo dificultar,
introduzido pela Lei n. 12.015/2009, tirou parte da importância da figura do impedimento,
pois sua consumação é antecipada, isto é, existe o crime se o agente cria o óbice, mas, mesmo
assim, a prostituta consegue superá-lo e abandonar o comércio carnal. No impedimento,
entretanto, o crime é permanente, o que viabiliza a prisão em flagrante a qualquer instante.
Em suma, constitui crime introduzir alguém no mundo da prostituição, apoiá-lo
materialmente enquanto a exerce ou de, qualquer modo, impedir ou dificultar o abandono das
atividades por parte de quem deseja fazê-lo.
Prostituição é o comércio do próprio corpo, em caráter habitual, visando à satisfação
sexual de qualquer pessoa que se disponha a pagar para tanto. A prostituição a que se refere a
lei pode ser a masculina ou a feminina.
Pune-se também nesse tipo penal quem submete a vítima a qualquer outra forma de
exploração sexual. Esta, tal qual a prostituição, deve ter caráter habitual. Ex.: induzir uma
mulher a ser dançarina de striptease em lupanar, a ser modelo habitual de filmes

pornográficos, a dedicar-se a fazer sexo por telefone ou via internet por meio de webcams
(sem que haja efetivo contato físico com o cliente) etc. Tem proliferado essas duas últimas
modalidades antes não abrangidas pelo texto legal. Nestas, o cliente: a) tem conversas
eróticas com a vítima pelo telefone — normalmente mulheres — mediante pagamento
bancário direcionado ao responsável por organizar o esquema, providenciar as linhas
telefônicas, reunir as atendentes e divulgar o número em jornais ou pela internet; b) fornece o
número de seu cartão de crédito para desconto de determinado valor para que, durante alguns
minutos, tenha contato visual com a vítima da exploração sexual via webcam. Nesse período,
ele pede para que a vítima faça poses eróticas, se masturbe, fale coisas indecorosas etc.
Responde pelo crime o responsável pela organização e cobrança dessas práticas.
3. Sujeito ativo

Pode ser qualquer pessoa. Trata-se de crime comum.
A prostituição, em si, não constitui crime, de forma que a prostituta não é punida.
Também não existe tipo penal incriminando quem com ela faça o programa.
4. Sujeito passivo

Pode ser homem ou mulher.
5. Consumação

Nas modalidades induzir e atrair, o crime se consuma quando a vítima passa a se
prostituir.
Na facilitação, o crime se consuma no momento da ação do agente no sentido de
colaborar com a prostituição.
Na modalidade dificultar, o crime consuma-se no instante em que o agente cria o
óbice, ainda que a vítima abandone a prostituição. Na modalidade impedir, consuma-se
quando a vítima não consegue abandonar as atividades e, nessa modalidade, o delito é
permanente, admitindo sempre a prisão em flagrante.
6. Tentativa

É possível.
7. Figuras qualificadas

Art. 228, § 1º — Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão,
enteado,cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se
assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:
Pena — reclusão, de três a oito anos.
§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:
Pena — reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência.

A enumeração legal é taxativa. Se a vítima for menor de 18 anos ou enferma mental,
não se aplica a figura qualificada, ainda que presente uma das hipóteses deste § 1º, na medida
em que existe crime específico, mais grave, no art. 218-B do Código Penal.
O § 2º pune ainda mais gravemente o delito quando cometido com emprego de
violência, grave ameaça ou fraude. Ademais, se da violência empregada resultarem lesões
corporais, ainda que leves, o agente responderá também pelo crime do art. 129 do Código
Penal, por haver disposição expressa nesse sentido. O reconhecimento da qualificadora do §

2º, por ter pena mais alta, afasta a aplicação das figuras menos graves do § 1º, que, nesse
caso, serão consideradas como circunstância judicial na aplicação da pena.
8. Intenção de lucro

Art. 228, § 3º — Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.
A intenção de lucro a que o texto se refere como condição para a incidência
cumulativa de multa é por parte do agente e não da vítima. O crime de favorecimento à
prostituição, evidentemente, pode ser cometido sem intenção de lucro por parte do agente,
que, por exemplo, aconselha uma moça a entrar na prostituição para que ela possa se
sustentar. Caso ele o faça, todavia, a fim de obter alguma vantagem financeira, incorrerá
também na pena de multa. Se o agente visar reiteradamente participação nos lucros de quem
exerce a prostituição, incorrerá em crime de rufianismo (art. 229).

9. Ação penal

É pública incondicionada.
10. Segredo de justiça

Nos termos do art. 234-B do Código Penal, os processos que apuram essa modalidade
de infração penal correm em segredo de justiça.

...........................................................................................................................................................

Casa de prostituição
Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra
exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou
gerente:
Pena — reclusão, de dois a cinco anos.
1. Objetividade jurídica

Evitar a prostituição e os riscos à saúde pública que decorrem de tal atividade, bem
como às próprias vítimas que se expõem ao contágio de doenças e outros perigos que
decorrem de tal mister.

2. Tipo objetivo

O dispositivo abrange casas de prostituição, casas de massagens onde haja encontros
com prostitutas em quartos, boates em que se faça programa com prostitutas etc. O tipo penal
é abrangente, punindo o dono do local, o gerente, os empregados que mantêm a casa etc. O
texto legal, ademais, dispensa para a ocorrência do crime a intenção de lucro (normalmente
existente) e a mediação direta do proprietário ou gerente na captação de clientes. Assim, não
exclui o crime o fato de, no interior da casa de prostituição, serem as próprias moças quem se
incumbem de se aproximar dos clientes e fazerem a proposta do encontro carnal.

Existem muitas boates cujos donos incentivam a frequência de prostitutas ou as
atraem para o exercício de suas atividades no local, mas que, por não haver local apropriado
para a prática de relações sexuais, não são classificadas como casa de prostituição.
Nesses casos, todavia, devem os responsáveis ser punidos ao menos pelo crime de
favorecimento à prostituição — na forma de facilitação —, quando não cobrarem
porcentagem ou valores das prostitutas, ou rufianismo, quando for cobrada comissão.
Para o reconhecimento do crime em análise, exige-se habitualidade, ou seja, o
funcionamento reiterado do estabelecimento.
Há muitos julgados no sentido de que a existência de alvará de funcionamento por
parte das autoridades não exclui o crime, já que há desvirtuamento da licença obtida para
outros fins. Nesse sentido:
“Casa de prostituição. O caráter habitual do crime não impede a efetuação de
prisão em flagrante, se deste resulta que o agente tem local em funcionamento para
o fim previsto na lei. É irrelevante o licenciamento do hotel para a caracterização
do delito. Recurso em habeas corpus desprovido” (STF — RHC 46.115/SP — Rel.
Min. Amaral Santos, DJ 26.09.1969).

A prostituta que recebe clientes em sua casa para encontros sexuais, explorando o
próprio comércio carnal, não incorre no crime em análise.
O fato de não haver grande resistência popular nos dias atuais à existência de casas de
prostituição não exclui a ilicitude da conduta. Nesse sentido:
“Abstração feita a maiores considerações acerca da tipicidade do delito, acolhida,
de maneira uniforme, nas instâncias ordinárias, não há no Código Penal
Brasileiro, em tema de excludente da ilicutude ou da culpabilidade, possibilidade
de ser absolver alguém em face da eventual tolerância à prática de um crime, ainda
que a conduta que esse delito encerra, a teor do entendimento de alguns, possa, sob
a ótica social, ser tratada com indiferença. O enunciado legal (arts. 22 e 23) é
taxativo e não tolera incrementos jurisprudenciais. A casa de prostituição não
realiza ação dentro do âmbito da normalidade social, ao contrário do motel que,
sem impedir a eventual prática de mercancia do sexo, não tem como finalidade
única e essencial favorecer o lenocínio” (STJ — 6ª Turma — Resp. 149.070/DF —
Rel. Min. Fernando Gonçalves — DJU 29.06.1998, p. 346).

3. Sujeito ativo

Pode ser qualquer pessoa.
Se alguém mantém a casa de prostituição por conta de terceiro, ambos respondem
pelo crime.
4. Sujeito passivo

São as pessoas exploradas sexualmente no estabelecimento. Pode ser homem ou
mulher. A sociedade também é vítima deste crime, que tutela a moralidade e a saúde pública.
5. Consumação

Quando a estabelecimento começa a funcionar. Além de crime habitual, é também
permanente, pois, enquanto a casa estiver funcionando, estarão sendo lesados os bens
tutelados. Por isso, em havendo prova da habitualidade, a prisão em flagrante é possível.

6. Tentativa

Em se tratando de crime habitual, há incompatibilidade com o instituto da tentativa.

7. Ação penal

É pública incondicionada.
8. Segredo de justiça

Nos termos do art. 234-B do Código Penal, os processos que apuram essa modalidade
de infração penal correm em segredo de justiça.
................................................................................................................................

Rufianismo
Art. 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus
lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:
Pena — reclusão, de um a quatro anos, e multa.
1. Objetividade jurídica

Evitar a exploração da prostituição alheia.
2. Tipo objetivo

O rufião visa à obtenção de vantagem econômica reiterada em relação a prostituta ou
prostitutas determinadas. É o caso, por exemplo, de pessoas que fazem agenciamento de
encontro com prostitutas, que “empresariam” prostituta, que recebem participação nos lucros
por lhe prestar segurança, ou, simplesmente, que se sustentam pelos lucros da prostituição
alheia, sem que se trate de hipótese de estado de necessidade. A propósito:
“A espontaneidade do oferecimento do sustento, por parte da meretriz ao seu
amásio, é indiferente à configuração do delito de rufianismo” (TJSP — Rel. P.
Costa Manso — RT 288/176);
“Não é necessário que a iniciativa parta do agente, para a configuração do delito
de rufianismo. Ele existe ainda que haja oferecimento espontâneo da prostituta”
(TJSP — Rel. Vasconcelos Leme — RT 277/126).

Trata-se de crime habitual que só se configura pelo proveito reiterado nos lucros da
vítima.
3. Sujeito ativo

Pode ser qualquer pessoa.
4. Sujeito passivo

A vítima é necessariamente pessoa que exerce a prostituição (homem ou mulher).
5. Consumação

Quando ocorrer reiteração na participação nos lucros ou no sustento pela prostituta.
6. Tentativa

Inadmissível por se tratar de crime habitual.

7. Figuras qualificadas

Art. 230, § 1º — Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos ou se o crime é
cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor
ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma,
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância:
Pena — reclusão, de três a oito anos, e multa.
§ 2º Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça, fraude ou outro
meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:
Pena — reclusão, de dois a oito anos, sem prejuízo da pena correspondente à
violência.
Nas hipóteses do § 1º, a enumeração legal é taxativa, não podendo ser ampliada por
analogia. Se a vítima for menor de 18 e maior de 14 anos e o agente for uma das pessoas
enumeradas na lei, a pluralidade de qualificadoras deverá ser levada em conta pelo juiz na
fixação da pena-base.
A pena do § 1º é maior do que a do § 2º, de forma que, em caso de estarem presentes
ambas as modalidades, o juiz fixará somente a pena maior.
Se da violência empregada resultarem lesões, ainda que leves, as penas devem ser
somadas.

8. Ação penal

Pública incondicionada.
9. Segredo de justiça

Nos termos do art. 234-B do Código Penal, os processos que apuram essa modalidade
de infração penal correm em segredo de justiça.
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