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1. INTRODUÇÃO  

Muito se questionava na doutrina a nomenclatura atribuída aos delitos sexuais 

como “crimes contra os costumes”. Não seria surpreendente abrir um manual de 

direito penal e notar severas críticas à expressão. Atento a esse fato o legislador 

resolveu agir – depois de um longo e injustificado período de inércia. 

Atendendo aos clames de grande parte da doutrina o legislador, ao aprovar a 

lei 12.015/09, optou por substituir a velha expressão pela moderna nomenclatura 

“crimes contra a dignidade sexual”. A rigor a alteração parece bem vinda, mas teria a 

sido alterado o bem jurídico protegido pela lei? Tal ponto merece dedicada atenção. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A inovação legislativa sepultou a antiga nomenclatura “crimes contra os 

costumes”. A dúvida se refere à mudança ou não do bem jurídico protegido pelo 

estado. Para a compreensão da problemática, uma análise preliminar da 

interpretação dos conceitos mostra-se essencial. O objeto jurídico protegido sob a 

epígrafe “crimes contra o costume” seria a moral social. Nesse sentido, sob o prisma 

da legislação revogada, bem salientou Capez (2008, p. 1): 

Sob a epígrafe “Dos crimes contra o costume” tutela o Código Penal a moral 
social sob o ponto de vista sexual. A lei penal não interfere nas relações 
sexuais normais dos indivíduos, mas reprime as condutas anormais 
consideradas graves que afetem a moral média da sociedade. 
 

Nota-se uma inevitável tendência em confundir aspectos penais com critérios 

puramente morais. Sob o foco da legislação antiga, tal interpretação era bastante 

comum, principalmente ao encontrar autores defendendo a existência de tais tipos 

penais sob a justificativa de violação da moral da sociedade. Tal análise mostra-se 

bastante simplista e até certo ponto, distanciada da repugnância social existente em 

relação aos delitos sexuais. No que se refere às benesses da nova nomenclatura, 

merece menção o seguinte excerto: 

A antiga e critica referência aos crimes contra os costumes, que guardava o 
sentido de moralidade sexual, foi felizmente abandonada pelo legislador, 
que preferiu esclarecer que a moderna interpretação dos crimes contra a 
liberdade sexual não busca proteger a princípio um sentimento de 
moralidade pública, mas sim a dignidade sexual enquanto uma faceta da 
dignidade da pessoa humana. É verdade que a dignidade sexual não queda 



 

Universidade Anhanguera-Uniderp 

PÓS-GRADUAÇÃO  
Unidade de Transmissão 

 

 

 

 

desvinculada da moralidade pública, mas o vértice interpretativo deve 
atentar não ao sentimento social sobre o fato, mas sim sobre a existência 
de lesão ou perigo para a dignidade sexual dos envolvidos. (JUNQUEIRA, 
2010, p. 263) 
 

A dignidade sexual é um dos desdobramentos do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Desrespeitar a liberdade sexual dos indivíduos é uma afronta direta 

à sua própria condição humana. Proteger a dignidade sexual é promover a 

dignidade da pessoa humana e garantir uma existência pacífica e justa. O princípio 

da dignidade de pessoa humana é o sustentáculo da ordem jurídica, tendo natureza 

estruturante e servindo de fundamento para os demais. Nesse sentido, salienta 

Novelino (2010, p. 339) que “núcleo axiológico do constitucionalismo 

contemporâneo” a dignidade da pessoa humana “é o valor constitucional supremo 

que irá informar a criação, a interpretação, e a aplicação de toda a ordem normativa 

constitucional, sobretudo o sistema de direitos fundamentais”. 

Percebe-se uma tendência de constitucionalização do direito penal. Como a 

Constituição Federal é o fundamento jurídico dos demais sistemas legais, a 

mudança legislativa buscou se adequar à orientação superior. Seguindo a 

nomenclatura existente no texto maior, o Código Penal ganhou ares de modernidade 

e perdeu o tom preconceituoso gerado pelo título antes existente. 

Embora haja quem diga que “não se vê razão aparente para a mudança” 

(GENTIL; JORGE, 2009), parece mais acertada a orientação no sentido de que “a 

dignidade sexual encerra o conceito de intimidade e revela-se em harmonia com o 

princípio da dignidade da pessoa humana – fundamento basilar da Constituição de 

1988” (MERLO, 2010). 

3. CONCLUSÃO 

A orientação que se mostra mais adequada é a de que a alteração legislativa 

buscou compatibilizar a sistemática penal aos padrões constitucionais vigentes. Não 

houve uma mudança extremamente significativa do ponto de vista do bem 

juridicamente tutelado, uma vez que mesmo diante da legislação anterior, notava-se 

uma tendência hermenêutica de proteger a liberdade sexual das pessoas – e não a 

defesa de um moralismo social/sexual exacerbado, como poderia sugerir a lei. 



 

Universidade Anhanguera-Uniderp 

PÓS-GRADUAÇÃO  
Unidade de Transmissão 

 

 

 

 

A mudança é muito bem vista do ponto de vista técnico, uma vez que com a 

adequação da nomenclatura, enfatiza-se que a proteção estatal está orientada para 

a manutenção da liberdade sexual (atributo da dignidade). Embora não exista uma 

autêntica alteração do bem jurídico protegido, evidenciou-se que o pilar interpretativo 

deve ser sempre a liberdade e dignidade sexual dos membros da sociedade, 

sepultando de uma vez por todas qualquer interpretação que tenha como ponto de 

partido o vago, indeterminado e inaceitável critério da “moral sexual”. 

Além do direito penal não ter como escopo a proteção da moral, a sua eleição 

como bem jurídico difuso violado pelos crimes sexuais dá mais importância a um 

falso moralismo do que a própria vítima, que é quem mais sofre as conseqüências 

do delito. Tal inversão de valores é inaceitável. A sociedade é quem deve usar os 

mecanismos que dispõe para proteger as pessoas, jamais o contrário. É vedado o 

“bônus social” fundamentado unicamente no “ônus pessoal”. 
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