
A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS:  

A PROTEÇÃO DA CRIANÇA E A VIGÊNCIA DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL  

 

 

CLÁUDIA TÜRNER P. DUARTE*1 

 

SÍNTESE DOGMÁTICA: 

 

O estupro de vulnerável inscrito no artigo 217-A do Código Penal é ferramenta de política criminal 

essencial no combate à violência sexual infantil, impossível de ser afastado pelo posterior casamento do agressor 

com a vítima e/ou a sua gravidez, sob pena de repristinação via Poder Judiciário do antigo art. 107, VII, CP, 

devidamente revogado pelo Poder Legislativo. 

Nessa esteira, a estratégia narrativa de desconhecimento da idade da vítima deve ser lida à luz da teoria 

da cegueira deliberada, a qual afasta a incidência de erro de tipo permissivo para as hipóteses em que o autor do 

fato opta pela omissão, isto é, escolhe não buscar a informação correta sobre os elementos típicos, com o objetivo de 

se evadir de sua responsabilidade penal.  

 

FUNDAMENTAÇÃO: 

 

1- DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA 

 

O Ministério Público compreende a sua missão constitucional de proteção à sociedade, à infância e às 

mulheres, como norte que o guia na sua atuação judicial. Nesse âmbito, a ação penal de iniciativa pública 

incondicionada pretende garantir a observância do arcabouço normativo pátrio e sua legislação penal. Trata-se de 

exercício de nossa missão determinada pela própria Constituição Federal, a qual determina a defesa da cidadania 

e a promoção da solidariedade e paz sociais. 

 

Outrossim, é dever do órgão ministerial fazer zelar o conteúdo normativo do artigo 217-A do Código 

Penal, estabelecido em virtude do devido processo legislativo no seio de uma democracia constitucional.  

 

2- DA AÇÃO PENAL N. 0048400-52.2014.8.19.0001  

 

O caso em questão tramitou perante a 16ª Vara Criminal da Capital do Rio de Janeiro por meio da Ação 

Penal 0048400-52.2014.8.19.0001 ajuizada a fim de apurar suposto estupro de vulnerável (art. 217-A do Código 

Penal), tratando-se de conjunção carnal ou ato libidinoso com menos de 14 (quatorze) anos, na forma continuada 

em razão do cometimento do ato 15 (quinze) vezes pelo réu (art. 71). 

 

O cenário travou-se entre outubro de 2013 e 21 de janeiro de 2014, no bairro da Ilha do Governador, na 

cidade do Rio de Janeiro, no qual o denunciado de 24 anos, consciente e voluntariamente, teve, ao menos, 15 

conjunções carnais com uma jovem de 12 anos.  

 

Comprovou-se durante a instrução processual a veracidade das imputações por meio do vasto, robusto e 

harmônico conjunto probatório arrecadado pelo Parquet Estadual. Nada obstante, o réu foi absolvido da imputação, 
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com base no artigo 386, VI do Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público se insurgido contra a referida 

absolvição a tempo e modo por meio de Recurso de Apelação.  

 

O Juízo a quo fundamentou o decisum absolutório (i) na suposta fragilidade do acervo probatório; (ii) no 

erro de tipo, ao argumento de que o denunciado desconhecia a idade da vítima, à época em que com ela tinha 

conjunção carnal; e (iii) na consolidação do relacionamento entre denunciado e vítima, por meio de sua união 

estável e na concepção de um filho.  

 

Quanto à fragilidade do acervo probatório, o Ministério Público discordou veementemente da absolvição, 

pois a prova produzida em ambas as fases da persecução criminal não deixou dúvida alguma acerca da autoria do 

crime perpetrado pelo réu.  

 

No que diz respeito ao erro de tipo, refutou-se o argumento repetitivas vezes pelo depoimento de mãe da 

adolescente, que ao tempo do crime, informou ao réu sobre a idade da filha. Mais além, o Ministério Público expôs 

a estratégia do réu comum aos casos do art. 217-A do Código Penal, de narrativa acerca do desconhecimento da 

idade da vítima, como hipótese clara de cegueira deliberada, não abarcada pela categoria do erro de tipo 

permissível. 

 

No tocante à isenção de pena, torna-se necessária uma reflexão ainda mais cautelosa uma vez constatada 

na decisão do magistrado uma grave afronta às leis vigentes. São notórios na sentença de primeira instância o seu 

teor de ativismo judicial e a negação ao direito posto.  

 

O caso em tela apresenta a interposição das convicções do magistrado em detrimento à norma, fruto do 

devido processo legislativo. Dessa forma, fora agredido não apenas o direito da vítima, como o Estado Democrático 

de Direito. Com efeito, a sentença possui uma fundamentação frágil e que destoa por completo das provas 

devidamente coligidas pelo Parquet.  

 

Por oportuno, a sentença de primeira instância promoveu a um só tempo a revogação do art. 217-A do 

Código Penal e a repristinação da vetusta regra inscrita no art. 107 do antigo Codex, no caso concreto. 

 

Como supracitado, e a ser desenvolvido no próximo tópico, o caso configurou-se pelo relacionamento, 

incluindo conjunções carnais, de um homem de 24 anos com uma adolescente de 12 anos.  Aos 14 anos desta, 

tiveram um filho e casaram-se. Por tal cenário, torna-se irrefutável a vulnerabilidade da vítima.  

 

É nítida, portanto, a condescendência para com a reiterada violação à dignidade sexual das crianças e 

adolescentes, sobretudo, das meninas, reproduzindo uma cultura de negativa de direitos e proteção a esse grupo 

social. Desse modo, enfatiza-se a relevância do artigo 217-A para tal defesa.  

 

3- DA INCOMPREENSÃO DO MAGISTRADO ACERCA DO PROCESSO DE AMADURECIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL E O INDEVIDO ATIVISMO JUDICIAL 

 

O relacionamento entre réu e adolescente teve início em agosto de 2013, quando estes se conheceram em 

uma boate na qual àquele trabalhava. Após esse momento, a jovem passou a frequentar a casa do denunciado, que 

abandonou sua esposa e filho. Ambos eram vizinhos e, com a proximidade dos dois, alertou-se a mãe quanto a um 

possível envolvimento. As conjunções carnais aconteceram todas na casa do réu. A relação mãe e filha era 

conturbada, marcada pela rebeldia dessa, inerente aos anos de puberdade e processo de amadurecimento. A jovem 

aos 12 anos já havia vivenciado experiências como fugir de casa, frequentar boate para maiores de idade, uso de 

bebida alcóolica e mutilação.  

 

Neste ponto, percebe-se que a impulsividade da vítima fora utilizada pelo magistrado como argumento de 

extinção de punibilidade do agressor. Ilustrou-se, por meio desta, um cenário de hipersensualização da jovem, a 

qual teria “atraído” o réu. Tal conclusão apresenta grave contradição. Isto é, justamente por ser uma adolescente 



com apenas 12 anos de idade na data dos fatos é que se justifica a tipificação penal imposta pelo legislador e a sua 

observância obrigatória por todo e qualquer cidadão.  

  

 A aparente maturidade alegada, ainda, pode ser refutada pelas lições de D. W. WINNICOTT: (...) não se 

pode esperar que o adolescente enxergue além do estágio seguinte, o período em torno de vinte anos. Às vezes se 

assume que meninos e meninas que, como se diz ‘pulam de cama em cama’ e que mantêm relações sexuais (e 

talvez tenham uma gravidez ou duas) alcançaram a maturidade sexual. Eles mesmos sabem que isso não é verdade, 

e começam a desprezar o sexo como tal.  

 

Pelo exposto, cabe às pessoas adultas que a cercam zelar pela sua integridade física e mental. Parte do 

problema posto resta na incapacidade do denunciado em assumir uma postura madura e de reverência ao direito. 

Trata-se de uma situação de natureza familiar fermentada pela irresponsabilidade deste, que é incapaz de 

reconhecer a estranheza de sua condição de marido de uma adolescente. 

  

 Ato contínuo, o agressor e vítima mudaram de estado e durante essa estadia insistiram em casar-se. Diante 

da inconformidade e proibição da mãe, aqueles planejaram uma gravidez de modo a autorizar o casamento como 

previsto pelo artigo 1520 do Código Civil: excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não 

alcançou a idade núbil, para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez”. 

  

 Deste modo, resta claro o conhecimento do réu quanto a idade da vítima, sua condição de vulnerabilidade 

e a ilicitude do feito. São provas para tanto, o testemunho da mãe, bem como as medidas impeditivas de ação penal, 

tal qual a gravidez planejada e casamento. 

 

 

4- A “TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA” 

 

A Absolvição do acusado foi lastreada, ainda, na tese da ocorrência do “erro de tipo permissivo”, como 

versou a sentença de primeiro grau: 

 

O tipo penal em comento protege a criança que, nessa idade, encontra-

se em processo de formação, seja no plano biológico, psicológico ou 

mesmo moral, circunstância suficiente para configurar o caráter de 

vulnerabilidade a que estão expostas. Situação que pode caracterizar 

o erro sobre a elementar constitutiva do tipo previsto no art. 217-A do 

Código Penal e, via de consequência, evidenciar a ausência do dolo 

necessário à configuração do delito de estupro de vulnerável – se 

inquestionável a ausência de ameaça ou violência e presente o 

consentimento da menor – seria a comprovação de que o contexto em 

que se deram os fatos, a compleição física e o comportamento social 

da vítima teriam inspirado no réu a percepção de maioridade, é o caso 

em tela. (...) Diante de todo o exposto, verificamos não ser possível 

fundar sentença condenatória quando ausente elemento constitutivo 

do tipo penal, sendo certo que o réu agiu em erro de tipo, o que exclui 

a existência do crime.  

 

Trata-se de versão simplista da realidade, e de todo destoante da doutrina penal mais moderna e 

contemporânea, a qual reconhece no dolo elemento jurídico para além da vontade e consciência dos elementos 

fáticos concretos. Em verdade, a doutrina mais abalizada reconhece a prática de crimes a partir do “dolo 

normativo”.  

 

Diante dos ensinamentos de direito penal, não podemos restringir a percepção do autor dos fatos apenas 

ao seu campo de ação, devendo reconhecer a sua responsabilidade também no campo da omissão – da falha em 



buscar a informação correta sobre os elementos típicos de uma realidade duvidosa. Isto é, a simples falta de 

conhecimento não é suficiente para a inocorrência do crime, se as informações relevantes sobre a sua consumação 

estiveram a seu dispor a todo o momento. A opção pelo não conhecimento real dos fatos – no caso a idade da 

vítima – corresponde à estratégia antecipada de evasão de sua responsabilidade penal, e é isso o que hoje se 

denomina de “cegueira deliberada”.  

 

Devidamente inserida na teoria do crime, como um dolo de natureza eventual, a cegueira deliberada é 

estratégia evidente, uma escolha do autor do delito, de continuar a praticar os atos que desejam, assumindo o risco 

(ante a sua inércia) da prática delitiva. Na lição de Spencer Toth Sydow: 

 

Mas o que ocorre quando o agente desenvolve um estratagema para 

se colocar em desconhecimento de um elemento do tipo? (...) A 

princípio o que se tem é que não houve identificação clara das 

situações de criação de desconhecimento de elemento(s) do tipo por 

parte do legislador brasileiro. Nesse sentido, KIPNIS, apresente que 

de tempos em tempos surgem casos ou situações sem precedentes e 

que obrigam o pensador do Direito a se debruçar na problemática e se 

socorrer da filosofia para tentar encontrar a solução mais adequada 

para esse novo feixe de possibilidades. E já que o Direito Penal, como 

sistema aberto, deve buscar novas soluções frente à política criminal, 

deve fazê-lo sempre de modo fundamentado, para manter sua 

legitimidade.  

Clássicos raciocínios como os de dolo e culpa mostram-se 

insuficientes para a solução de tais problemas, especialmente pelo fato 

de o núcleo subjetivo “consciência” (atual ou potencial) é fragilizado. 

Na concepção de desconhecimento de elementos do tipo nasce a 

figura da cegueira deliberada em sentido amplo. 

Trata-se de situações em que o agente não conhece um ou mais 

elementos do tipo, ou porque propositalmente fechou os olhos para 

ele(s) ou porque não foi diligente a ponto de esclarecer uma dúvida 

que existia acerca dele(s) de modo a lhe convir”2. 

 

Conquanto as teorias de cegueira/ignorância deliberada sejam associadas em regra aos crimes de natureza 

econômica ou administrativa, a sua inteligência se estende a todo e qualquer caso. A percepção sobre a existência 

de elementos típicos e a opção pela sua ignorância é ação que se pratica independentemente da natureza do crime 

cometido. Senão, vejamos: 

 

Relembremos que a teoria comporta duas situações: a primeira em que 

alguém suspeita que alguma condição componente de sua conduta 

presente poderia fazer com que seu ato se tornasse um injusto, mas 

não investiga tal suspeita – que chamamos de ignorância deliberada. 

A segunda em que alguém prevê possíveis envolvimentos em 

situações (ilícitas ou não) futuras e cria meios de evitar obter 

conhecimento sobre dados relativos a tais circunstâncias – que 

denominados cegueira deliberada. Há diversos exemplos. No primeiro 

caso, a pessoa que recebe dinheiro para transportar um carro através 

de uma fronteira mas não questiona se transporta algum material 

ilícito; o cidadão que adquire mercadoria pornográfica sem questionar 

se o material contém pornografia infantil; o vendedor de bebida 

alcoólica que deixa de questionar se o comprador possui idade legal 

para a compra; (...) o empregador de casa noturna que contrata menor 

de idade para fazer show erótico sem pedir identificação”.3  
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Por fim, colacionamos o seguinte aresto do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro: 

 

0051791-78.2011.8.19.0014 - APELAÇÃO Des(a). FLAVI 

MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES - Julgamento: 

31/01/2017 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. 

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO 

DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELO DEFENSIVO. 

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. 

PROVAS IDÔNEAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO 

CRIME. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. 

ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCABIMENTO. NA 

HIPÓTESE, O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA - DE ONZE 

ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS - NÃO TEM O 

CONDÃO DE AFASTAR A PRESUNÇÃO DE 

VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO NÃO CONFIGURADO. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE 

DEMONSTRAM QUE O RÉU TINHA CONHECIMENTO DA 

IDADE DA OFENDIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. A 

SUSCITADA DESPROPORÇÃO SITUA-SE EXCLUSIVAMENTE 

NA ESFERA DA POLÍTICA CRIMINAL ADOTADA PELO 

LEGISLATIVO, NÃO CABENDO AO PODER JUDICIÁRIO, POR 

VIA TRANSVERSA, DEFINI-LA, SOB PENA DE PATENTE 

INVASÃO DE COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. RECURSO 

DO MP, INSTANDO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AO 

ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO GRAVES. READEQUAÇÃO 

DA REPRIMENDA. REGIME FECHADO QUE SE IMPÕE. 

DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO 

DO RECURSO MINISTERIAL. 

 

 O combate à violência infantil e proteção da dignidade sexual da mulher é de todos. O peso da teoria da 

ignorância deliberada igualmente se recai ao terceiro omisso conhecedor do fato, seja seu garantidor legal ou não. 

Sob esse aspecto, o relato de omissão da locadora do presente caso, é simbólico de modo a retratar a cultura de 

invisibilidade dos direitos da criança, bem como sua submissão à lógica audultocêntrica. É alarmante o número 

de casos de casamento infantil e violência de gênero no Brasil, como será desenvolvido a seguir.  

 

 

5- CASAMENTO INFANTIL E A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA 

 

O caso em tela é emblemático, prova concreta dos efeitos nefastos desse entendimento para a vida das 

crianças e adolescentes desse país. Uma criança agora é esposa e mãe de outra criança, submetida economicamente 

ao seu agressor, sem a oportunidade de amadurecer e superar as dificuldades próprias da adolescência e de 

restabelecer seus laços afetivos com a sua família. Casamento este que insere a vítima nas estatísticas de evasão 

escolar. Sem estudo e sem recursos financeiros, e com uma criança para criar, a jovem soma-se a milhares de 

outras cujo futuro nós todos já conhecemos.  

 

Segundo matéria de 13/03/2017, Agência Brasil de Notícias, “Brasil é quarto país no ranking global de 

casamento infantil”: 

“Levantamento recente do Banco Mundial revela que o Brasil tem o maior 

número de casos de casamento infantil da América Latina e o quarto no 

mundo. No país, 36% da população feminina se casa antes dos 18 anos. As 

informações são da ONU News. (...) Evasão escolar e renda menor.  

No entanto, o estudo destaca que o casamento infantil responde por 30% da 

evasão escolar feminina no ensino secundário a nível mundial e faz com que 



as meninas estejam sujeitas a ter menor renda quando adultas. Também as 

coloca em maior risco de sofrer violência doméstica, estupro marital e 

mortalidade materna e infantil. Por outro lado, o documento ressalta que 

eliminar o matrimônio infantil traz ganhos econômicos. Por isso, as 

recomendações para o Brasil e a América Latina são eliminar as brechas na 

legislação e adotar punições para a união não prevista em lei”.4 

 

Ainda segundo o periódico eletrônico Correio (Bahia)5: 

 

Casamentos infantis: Bahia tem 5,5 mil meninas com menos de 15 anos 

vivendo em uniões conjugais. Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança 

define o casamento infantil como uma união em que uma das partes tem menos 

de 18 anos. Esse tipo de casamento é reconhecido como uma violação aos 

direitos humanos. (...) O Brasil é o quarto país no mundo, em números 

absolutos, de mulheres casadas ou vivendo com companheiros aos 15 anos – 

são mais de 877 mil, de acordo com o estudo Ela Vai no Meu Barco: 

Casamento na Infância e Adolescência no Brasil, produzido entre 2013 e 2015 

pela ONG Instituto Pro mundo. Em uma pesquisa divulgada no mês passado 

pela Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, a entidade 

aponta que é preciso pensar em formas para enfrentar essa realidade no país – 

embora nem sempre ela seja abordada nas discussões sobre proteção a crianças 

e adolescentes brasileiros”. 

 

No presente contexto, agrava-se o casamento pela idade da vítima e sua vulnerabilidade inerente. Os atos 

de conjunção carnal configuram-se, irrefutavelmente, como estupro de vulnerável.  Dar efetividade concreta à 

norma do art. 217-A do Código Pena, logo, é uma demanda presente e evidente do Estado brasileiro, devendo o 

Parquet envidar todos os esforços para tanto.  

 

Por oportuno, vejamos a seguinte matéria do site Consultor Jurídico, intitulada “Acusado de estupro 

responde ação depois de casar”, de 13 de fevereiro de 20126: 

 

O casamento nos dias atuais não mais se enquadra como causa de extinção 

da punibilidade, pouco importando se o autor do crime se casou com a 

vítima. A consideração é do juiz substituto Jorge Luiz da Costa Beber, da 

Câmara Especial Regional de Chapecó (SC), e relator de um recurso 

apresentado por uma garota de 14 anos. Ela pretendia autorização judicial 

para casar com o namorado, para assim livrá-lo de ação penal a que ele 

responde por estupro presumido. A menina, representada pela mãe, contou 

que já vive com o namorado maritalmente. O pedido foi amparado pelo artigo 

1.520 do Código Civil. De acordo com o dispositivo, “excepcionalmente, será 

permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil, para evitar 

imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez”. 

O relator do recurso lembrou que o dispositivo acabou revogado de forma tácita 

pela Lei 11.605, de 2005. “A Lei fulminou uma das mais aberrantes iniquidades 

que por muito tempo vigoraram na lei penal brasileira, não soando 

minimamente razoável que a mulher, vítima da libidinagem ignominiosa do 

homem, afrontada a mais não poder na sua intimidade, fosse tida, ao mesmo 

tempo, como instrumento para livrar seu algoz da reprimenda penal prevista 

para tão hedionda conduta”, comentou o juiz. 

                                            
4 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-03/brasil-e-quarto-pais-no-

ranking-global-de-casamento-infantil. 

5 Disponível em: http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casamentos-infantis-bahia-tem-55-mil-meninas-

com-menos-de-15-anos-vivendo-em-unioes-conjugais/. 

6 Disponível em: https://www.conjur.com.br/2012-fev-13/acusado-estupro-responder-acao-mesmo-depois-

casado-vitima.  
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http://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/casamentos-infantis-bahia-tem-55-mil-meninas-com-menos-de-15-anos-vivendo-em-unioes-conjugais/
https://www.conjur.com.br/2012-fev-13/acusado-estupro-responder-acao-mesmo-depois-casado-vitima
https://www.conjur.com.br/2012-fev-13/acusado-estupro-responder-acao-mesmo-depois-casado-vitima


 

Pensar de modo contrário, portanto, importa na criação de incentivos errados, no tocante à proteção da 

infância. A ideia de que o casamento e a chegada de um bebê podem garantir a liberdade do autor do estupro de 

vulnerável chancelam, por outro lado, a prisão da vítima em um casamento infantil. Ato nulo perante o Estado, 

ante a sua aberrante inconstitucionalidade. 

 

 

CONCLUSÃO OBJETIVA: 

 

A escolha da idade mínima para o consentimento do ato sexual foi definida pelo legislador, em 

consonância com os mandamentos essenciais do Estado democrático de Direito. Trata-se de regra jurídica definida 

em fórum coletivo legítimo, revelando, portanto, a vontade do povo brasileiro, por meio de seus representantes 

legais, em observância ao princípio democrático.  

 

A inovação judicial neste caso revela a bem da verdade hipótese descabido de ativismo judicial, decorrente 

da inconformidade do operador do direito com a legislação vigente. Trata-se, pois, de caminho inadequado para 

alterações legislativas.  

 

Destaque-se convivemos em um país, onde a cultura social fomenta a hipersexualização das mulheres, 

com o direcionamento precoce das adolescentes a uma vida sexual. Em contrapartida, o que vemos é a falta de 

responsabilidade generalizada dos homens em relação à adoção de padrões comportamentais coerentes com o 

respeito à infância e à adolescência, quanto mais à generalizada irresponsabilidade com o cuidado com a sua prole.  

 

Diante disso, agiu bem o legislador em estabelecer corte na idade mínima de 14 anos para o consentimento 

sexual, regra esta que deve permanecer em vigor, sendo devidamente observada por todos os operadores do Direito, 

em respeito ao princípio democrático. 

 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO: O estupro de vulnerável inscrito no artigo 217-A do Código Penal é 

ferramenta de política criminal essencial no combate à violência sexual infantil, impossível de ser afastado pelo 

posterior casamento do agressor com a vítima e/ou a sua gravidez, sob pena de repristinação via Poder Judiciário 

do antigo art. 107, VII, CP, devidamente revogado pelo Poder Legislativo. Nessa esteira, a estratégia narrativa de 

desconhecimento da idade da vítima deve ser lida à luz da teoria da cegueira deliberada, a qual afasta a incidência 

de erro de tipo permissivo para as hipóteses em que o autor do fato opta pela omissão, isto é, escolhe não buscar a 

informação correta sobre os elementos típicos, com o objetivo de se evadir de sua responsabilidade penal. 

 

 


