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Tese 386 

CORRUPÇÃO DE MENORES (ARTIGO 244-B DA LEI Nº 

8.069/90) – COMPROVAÇÃO DA IDADE DA VÍTIMA POR 

QUALQUER ESPÉCIE DE DOCUMENTO IDÔNEO E NÃO 

APENAS PELA CERTIDÃO DE NASCIMENTO – 

POSSIBILIDADE.  

A menoridade da vít ima no crime de corrupção (artigo 244-B 

da Lei 8.069/90) pode ser demonstrada pela identif icação 

real izada pela polícia civil por ocasião da lavratura de boletim 

de ocorrência ou da oit iva do menor e não apenas pela 

cert idão de nascimento.   

(D.O.E. ,   p . )         
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,  

nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL Nº0040299-23.2012.8.26.0576, 

Comarca de MIRASSOL , em que figuram como apelantes e 

apeladosOSCAR MARQUES PIMENTEL eo MINISTÉRIO 

PÚBLICOdo Estado de São Paulocom fundamento no 

artigo 105, inciso I I I , al íneas “a” e “c”, da Constituição 

Federal , no art. 541 do Código de Processo Civil  e na forma 

do preceituado pelos artigos 26 e seguintes da Lei nº 

8.038/90, vem à presença de Vossa Excelência interpor 

RECURSO ESPECIAL  para o COLENDOSUPERIOR TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA , pelos motivos adiante deduzidos. 
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1. O RESUMO DOS AUTOS 

Oscar Marques Pimentel foi processado na Comarca de 

Mirassol, como incurso no art. 218-B, §2º, I, na forma dos arts. 69 e 

71, todos Código Penal, acusado de submeter duas jovens menores 

de 18 e maiores de 14 anos à exploração sexual e com elas manter 

relações sexuais, nas datas e locais descritos na denúncia de fls. 1-d 

a 7-d.  

 Ao término da instrução, sobreveio a r. 

sentença de fls. 780/ 786, tendo ele sido condenado a 5 

anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, pelos 

delitos narrados na exordial (por duas vezes), em 

continuidade delitiva. 

 Em sede de apelação, a 10ª Câmara de Direito 

Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça deu provimento ao 

recurso da Defesa para absolvê-lo por atipicidade da 

conduta - art. 386, III, do CPP -, restando prejudicado o 

recurso do Ministério Público que pretendia a exasperação 

da pena. Eis a íntegra do v. acórdão, relatado pelo Em. 

Desembargador Carlos Bueno (fls. 1024/1030): 

   

 

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0040299-23.2012.8.26.0576, da Comarca de Mirassol, em que é 
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apelante/apelado OSCAR MARQUES PIMENTEL, é apelado/apelante 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal 
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao 
recurso do réu para absolvê-lo com fundamento no art. 386, III, Código de 
Processo Penal, prejudicado o apelo do Ministério Público. V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO 
GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.  

São Paulo, 23 de outubro de 2014.  

CARLOS BUENO RELATOR Assinatura Eletrônica  

Apelação nº 0040299-23.2012.8.26.0576 - Mirassol –  

voto nº 35.261 Apelação nº 0040299-23.2012.8.26.0576 Voto nº 
35.261  

Oscar Marques Pimentel foi processado em Olímpia como 
incurso no art. 218-B, §2º, I, na forma dos arts. 69 e 71, todos Código Penal, 
acusado de submeter duas jovens menores de 18 e maiores de 14 anos à 
exploração sexual, nas condições descritas na denúncia ministerial.  

Após curso regular da ação penal veio a sentença de fls. 
780/786, condenado o réu a 5 anos e 4 meses de reclusão, regime semiaberto, 
enfocado o crime continuado.  

Recorre em busca da absolvição, argumentando insuficiência 
de provas nas razões de fls. 806/849. Pugna, ainda, pela absolvição nos termos 
do art. 386, II ou III, do CPP.  

Também recorre o Ministério Público em busca do aumento da 
pena, alegando ser o caso de aumento da pena-base, bem como da aplicação do 
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concurso material de crimes, por serem duas as vítimas, fls. 946/977.  

Manifesta-se a Procuradoria Geral de Justiça no parecer de fls. 
1006/1022: deve o recurso da defesa ser desprovido e provido o apelo 
ministerial.  

É o relatório.  

Ainda que se entenda ser a prova contrária ao acusado, 
conforme a própria decisão recorrida e as manifestações dos representantes do 
Ministério Público nas duas instâncias, pede-se vênia ao ilustre magistrado de 
primeira instância para a observação de que o comportamento de Oscar é 
atípico.  

Ficou claro na denúncia e depois na sentença que duas jovens 
foram submetidas a “exploração sexual” por parte do réu, que com ambas 
praticou atos sexuais no interior de motel na cidade de Mirassol. Ficou também 
claro que não se estava enfocando qualquer dispositivo destinado à proteção 
da criança e do adolescente (previstos na Lei 8.069/90), tampouco o art. 213 do 
Código Penal, com a atual redação, que prevê os crimes de estupro e/ou ato 
libidinoso, que em relação aos maiores de 14 anos prevê maior apenamento, 
mesmo porque não houve qualquer indicação de emprego de violência ou 
grave ameaça para a prática dos atos sexuais com as menores.  

Não foi, todavia, o que aconteceu, até mesmo porque o MM. 
Juiz de Direito de Mirassol alongou-se em considerações a respeito das práticas 
delituosas por parte do réu, que assim, segundo consta da sentença, infringiu o 
art. 218-B, §2º, I, Código Penal.  

Prevê esse dispositivo o “favorecimento da prostituição ou 
outra forma de exploração sexual de vulnerável”. É crime submeter, induzir ou 
atrair à prostituição “ou outra forma de exploração sexual” os menores de 18 
anos, no que aqui interessa.  

A exploração sexual referida no artigo não se confunde com 
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um simples comportamento de atividade sexual ou ataque isolado a uma 
jovem para a prática de ato libidinoso. Não pode ser essa expressão 
desassociada do “favorecimento da prostituição”, que tem o sentido mais 
amplo, mais grave.  

Para Celso Delmanto (e outros), “Código Penal Comentado”, 
Ed. 2010, pg. 708, são seis as condutas incriminadas. As três primeiras, 
submeter, induzir ou atrair, estão voltadas a evitar “que o vulnerável seja 
iniciado na prostituição (masculina ou feminina) ou outra forma de exploração 
sexual”. Nas demais, facilitar, impedir ou dificultar, “busca-se punir aquele 
que contribui, impede ou dificulta que o vulnerável deixe a prostituição ou a 
exploração sexual a que se encontra submetido“.  

A jurisprudência também entende que os atos de exploração 
sexual indicados no tipo penal devem ser praticados no contexto do “caput”, 
ou seja, no contexto da prostituição. Assim foi decidido na Apelação Criminal 
nº 0004105-71.2009.8.26.0368, da lavra do E. Des. Fernando Miranda, que 
trouxe importante estudo realizado por Maximiliano Roberto Ernesto Führer:  

“Prostituição é a atividade habitual daquele que pratica sexo 
mediante pagamento. O mesmo que meretrício. A prostituição referida no tipo 
não tem um cliente específico. Outra forma de exploração sexual refere-se a 
qualquer outra atividade libidinosa remunerada que envolve contato corporal 
(por exemplo, reunião para troca de casais, bacanais, etc.). Os espetáculos 
públicos (strip-tease, encenações e exibição de filmes eróticos, etc.), por mais 
libidinosos e pornográficos que sejam, estão protegidos por garantia 
constitucional que veda a censura de toda espécie. Por outro lado, produzir, 
reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de 
sexo explícito ou pornografia, envolvendo criança ou adolescente, constituem o 
crime do artigo 240, “caput”, da Lei 8.069/1990(ECA). O agenciamento, a 
venda, o oferecimento, a troca, a aquisição ou posse de tal material configuram 
os crimes dos arts. 241 a 341-E do mesmo diploma legal. O elemento subjetivo é 
o dolo de praticar uma das condutas típicas. Exige-se elemento subjetivo do 
injusto especial (dolo específico), consistente no especial fim de agir para 
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introduzir ou manter alguém na prostituição ou outra forma de exploração 
sexual. Não há modalidade culposa. O caput traz um tipo misto ou alternativo, 
onde a prática de mais de uma conduta implica cometimento de crime único 
(por exemplo, atrair e facilitar). Em princípio a conduta é comissiva, mas não se 
afasta a possibilidade da forma comissiva por omissão. Submeter é reduzir à 
obediência, subjugar e impor. Nesta dominação, pode ser empregado o temor 
reverencial ou mesmo a franca ameaça ou violência física. A ameaça e as vias 
de fato são absorvidas pelo crime de submissão, mas as lesões corporais e o 
homicídio são resolvidos em foros de concurso de crimes. Induzir é incitar, 
convencer, inspirar, dar a ideia, persuadir, aliciar. Esta modalidade assemelha-
se à mediação, com a diferença de que aqui o destinatário dos serviços sexuais 
é indeterminado. Atrair é chamar, provocar, seduzir, oferecer ou prometer 
vantagens. Facilitar consiste em retirar obstáculos à atividade, tornar mais fácil. 
Por exemplo, encaminhar mulheres para o prostíbulo (RT 546/345). Impedir é 
obstar, atrapalhar. Por exemplo, impedir que alguém deixe a prostituição, 
mediante ameaças. Dificultar é criar empecilho, tornar mais difícil, como reter 
documentos e roupas da prostituta. Este é um crime de resultado, ou seja, é 
necessário que a vítima se entregue à prostituição ou a qualquer outra forma 
de exploração sexual. A prostituição somente se caracteriza após uma certa 
habitualidade; quem se entrega por dinheiro apenas uma vez, não é prostituta. 
Exploração está aqui no sentido de atividade continuada. Tanto a prostituição 
como a exploração são, na verdade, modos e ou meios de vida, não apenas 
desregramentos esporádicos. Destarte, as condutas típicas de submeter, 
induzir ou atrair se aperfeiçoam somente após algum tempo, com a efetiva 
prostituição ou exploração da vítima, que exigem habitualidade para que 
fiquem caracterizadas. Antes disso, cuida-se de mera tentativa. Observa-se que, 
nestas hipóteses, não se trata de crime habitual (reiteração de atos pelo agente). 
Os resultados é que exigem certa habitualidade para se caracterizar).” (in 
“NOVOS CRIMES SEXUAIS”, págs 187/189, Malheiros Editores, 2009, São 
Paulo).  

Percebe-se, assim, que a “outra forma de exploração sexual” 
possui um significado mais extensivo, mais complexo, não compreendendo 
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uma simples e isolada investida de natureza sexual, ou mesmo umas poucas, 
como aconteceu com o apelante.  

É verdade que o §2º, I, do artigo em exame pune aquele que 
pratica ato libidinoso com jovens. Menos verdade não é, todavia, que essa 
prática delituosa deve acontecer “na situação descrita no caput deste artigo”.  

Nessas condições, e não sendo o réu processado e condenado 
por qualquer outro delito destinado à proteção da liberdade sexual, tampouco 
àqueles relacionados à proteção da criança e do adolescente, decide-se que não 
praticou crime nenhum, vindo à tona o art. 386, III, Código de Processo Penal, 
não se podendo argumentar que a denúncia descreveria o comportamento 
criminoso de Oscar e a capitulação legal não teria relevância. É que ficou claro, 
já foi visto, que o eminente magistrado entendeu que esse comportamento do 
acusado tipifica o crime pelo qual condenado. Conclua-se que de acordo com a 
Súmula nº 453 do Supremo Tribunal Federal o art. 384 do Código de Processo 
Penal não pode ser aplicado em Segunda Instância.  

Decide-se de acordo com a súmula.  

CARLOS BUENO RELATOR 

 

 

 Assim decidindo a douta Turma Julgadora negou 

vigência ao art. 218-B,caput, do Código Penal, e seu § 2º, I,  

além de dar interpretação diversa da que lhe atribuiu o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, viabilizando a 

interposição de recurso especial com fulcro nas alíneas “a” e 

“c” do art. 105, II I , da Carta Magna. 
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2. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL 

 

 O v. acórdão negou vigência, conforme 

mencionado, ao art. 218-B, caput, do Código Penal e seu § 

2º,I , com a redação que lhes foi dada pela Lei n. 12.015/2009. 

 Eis o texto legal:  

 Art. 218-B, caput - Submeter, induzir ou atrair à 

prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 

(dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário discernimento paraa prática do ato, facilitá-la, impedir ou 

dificultar que a abandone:      

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.      

(...) § 2º - Incorre nas mesmas penas:  

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 

alguémmenor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação 

descrita no caput deste artigo;      

 

O v. acórdão da Corte Paulista, ao exigir para a 

configuração do ilícito penal a prática de atos sexuais reiterados com 

adolescente em situação de exploração sexual contrariou e negou vigência 
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a referidos dispositivos, na medida em que os tipos penais não exigem a 

reiteração1 e tampouco a habitualidade.  

De acordo com a parte final do v. acórdão: “...outra forma 

de exploração sexual” possui um significado mais extensivo, mais 

complexo, não compreendendo uma simples e isolada investida de natureza 

sexual, ou mesmo umas poucas, como aconteceu com o apelante” (fls. 
1.029).Ocorre que, conforme se vê pela descrição típica acima copiada, a 

Lei n. 12.015/2009, ao conferir nova redação aoart. 218-B, caput, (e seu § 

2º, I) passou a punir quem incentiva a prostituição e a exploração sexual 

de adolescente pela prática da conjunção carnal ou outro ato de 

libidinagem, sem outras condicionantes. Assim, o julgador não pode, ao 

seu livre alvedrio, impor requisitos que não constam do texto legal – como 

a habitualidade nos encontros sexuais.   

 O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao abordar o tema, 

deixou assentada a desnecessidade de reiteração dos encontros sexuais: 

“...Pune-se não somente quem atua para a prostituição do 

adolescente, induzindo⁄facilitando⁄submetendo ou dificultando⁄impedindo 

seu abandono, mas também quem serve-se desta atividade. É ação 
político-social de defesa do adolescente, mesmo contra a vontade deste, 

pretendendo afastá-lo do trabalho de prostituição pela falta de quem sirva-

se de seu atendimento. A condição de vulnerável é no tipo penal admitida 

por critério biológico ou etário, neste último caso pela constatação 

objetiva da faixa etária, de 14 a 18 anos, independentemente de 

demonstração concreta dessa condição de incapacidade plena de auto-

gestão.Tampouco faz o tipo penal qualquer exigência na habitualidade 
da mantença de relações sexuaiscom a prostituta adolescente. 

                                            

1 Nesse sent ido, veja-se HC 288.374/AM. 
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Habitualidade há na atividade de prostituição da adolescente, não nos 

contatos com aquele que de sua atividade serve-se. Basta no tipo penal 
único contato consciente com prostituta adolescente para que se configure 

o crime”  (HC 288.374/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado 
em 05/06/2014, DJe 13/06/2014). 

  Tal julgado deixa claro que não constitui requisito do delito 
em apreço a reiteração dos encontros sexuais, já que cada novo cliente e 
cada encontro constituem, por si só, incentivo à exploração sexual ou 
prostituição.  

 Quanto às vítimas é necessário, outrossim, fazer uma 
distinção, já que o tipo penal incrimina quem se relaciona sexualmente com 
prostitutamenor de idade ou com adolescente submetida àexploração 
sexual. A prostituta, não há dúvida, é aquela que se entrega habitualmente 
a encontros sexuais mediante paga (o próprio julgado acima colacionado do 
Superior Tribunal de Justiça confirma tal assertiva). A segunda parte do art. 
218-B, todavia, abarca as hipóteses de vítimas que estejam submetidas à 
exploração sexual e, nesta parte, não se mostra necessária a reiteração ou a 
habitualidade, mesmo porque, não fosse assim, restaria sem sentido a 
diferenciação feito pelo legisladorem tal dispositivo. A propósito: “...o 

crime do artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se configura 

apenas na  hipótese da prostituição (que, à primeira vista, depende da 

habitualidade do comércio do corpo), mas, também, em "toda forma de 

exploração sexual" e não há como negar que atrair uma jovem com a 

promessa de pagamento de quantia módica, para dela obter favores de 

ordem sexual, é uma forma de exploração (tirar proveito de), ainda que de 

forma ocasional ou por uma única vez” (TJMG -  Apelação Criminal 

 1.0145.10.052399-5/001, Relator(a): Des.(a) Renato Martins 
Jacob , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/06/2012, 
publ icação da súmula em 09/07/2012). 
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 Em suma, repita-se, o v. acórdão da Corte Paulista, ao exigir 

para a configuração do ilícito penal em análise, a prática de atos sexuais 

reiterados com adolescente em situação de exploração sexual contrariou 

e negou vigência ao art. 218-B, caput, do CP, e seu § 2º, I, devendo, 

portanto, ser cassado pela Corte Superior. 

 

3. O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL  

 

 A Colenda 2ª Câmara Criminal doEgrégioTribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais , no julgamento da 

apelação 1.0145.10.052399-5/001, julgada em 28 de junho de 

2012 e publ icado em 09 de julho de 2012 (cujo acórdão na 

íntegra, se oferece como paradigma – documento em anexo) ,  

sendo relator o Culto Desembargador Renato Martins Jacob 

proferiu a seguinte decisão: 

 

Número do 1.0145.10.052399-5/001 Númeração 0523995- 

Relator: Des.(a) Renato Martins Jacob 

Relator do Acordão: Des.(a) Renato Martins Jacob 

Data do Julgamento: 28/06/2012 

Data da Publicação: 09/07/2012 
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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO DOÓRGÃO 

MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.  'EMENDATIO LIBELLI', 

OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.  INOCORRÊNCIA. ART. 218-B, 

§ 2º, I, CP. FAVORÉCIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU OUTRAS FORMA DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL DE VULNERÁVEL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA 

IDADE DA VÍTIMA.DISTINÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. 

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. - Ao lado da violência física, 

somente as ameaças de natureza grave caracterizam o crime de estupro, 

naquelas situações em que tamanha é a seriedade do mal prometido, que 

a vítima não vê outra escolha a não ser se submeter à ofensa sexual. - 

Incorre nas iras do artigo 218-B, § 2º, I, do Código Penal, aquele que 

pratica atos libidinosos diversos da conjunção carnal com uma jovem 

maior de 14 anos, mediante promessa de pagamento de certa quantia, 

aproveitando-se do estado de miserabilidade da ofendida. - De acordo 

com o artigo com o artigo 10, II, da Lei Estadual nº 14.939/03, são isentos 

do pagamento de custas os que provarem insuficiência de recursos e os 

beneficiários da assistência judiciária.  

   APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0145.10.052399-5/001 - COMARCA DE 

JUIZDE FORA - APELANTE(S): AROLDO DAVID GOMES - APELADO(A)(S):    

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VÍTIMA: MÍRIAN    

DO CARMO SODRÉ    

 A C Ó R D Ã O 

Vistos etc., acorda, em Turma, a 2ª CÂMARA CRIMINAL 

doTribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata 

dos    julgamentos, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO    

RECURSO. COMUNICAR.      
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Belo Horizonte, 28 de junho de 2012.     

DES. RENATO MARTINS JACOB 

 RELATOR.    DES. RENATO MARTINS JACOB (RELATOR) 

 V O T O      

A.D.G. interpõe recurso de apelação contra a r. sentença que o    

condenou como incurso nas iras do artigo 213, § 1º, do Código Penal,    

fixando-lhe a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão, em regime 

fechado.      

Nas razões recursais de fls. 193/197, a operosa Defensoria 

Pública argumenta que a manifestação do Órgão Ministerial em segunda 

instância importa ofensa ao princípio do contraditório, por constituir 

mero reforço de acusação, reputando ser inconstitucional o artigo 610 do 

Código de Processo Penal.      

Ainda preliminarmente, aponta nulidade na sentença, por 

cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e do 

devido processo legal, ao fundamento de que foi dada nova definição 

jurídica aos fatos narrados na denúncia sem prévia intimação da defesa, 

não se tratando da hipótese de simples correção de capitulação.      

No mérito, discorre sobre o princípio in dubio pro reo e insiste 

que a negativa de autoria do réu não restou desconstituída pela 

acusação, reputando ser insuficiente, para tanto, o depoimento da vítima 

e da vizinha ouvida nos autos. Assim, pede a absolvição e a isenção do 

pagamento dascustas processuais.      

Contrariedade recursal deduzida às fls. 198/206.    
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A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às 

fls.212/222, opinando pela rejeição da preliminar e desprovimento do 

recurso.      

A denúncia foi recebida em 30.09.2010 (fl. 47) e a 

sentençacondenatória foi publicada em 27.04.2011 (fl. 173). A guia de 

execuçãoprovisória foi expedida em 29.04.2011 (fl. 176).      

Conheço do recurso, porque preenchidos os pressupostos 

legais de admissibilidade.    

 I - PRELIMINARES      

Inicialmente, não há que se cogitar na inconstitucionalidade 

doartigo 610 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a    

manifestação ministerial em segundo grau implicaria violação ao princípio 

do    contraditório.      

A própria Constituição, em seu artigo 127, ao tratar das 

atribuições do Ministério Público, dispõe que referida instituição atua, 

dentre outras funções, como detentor da ação penal e fiscal da execução 

da lei, assegurando a observância principalmente dos princípios previstos 

na Carta Magna, e foi exatamente nessa última condição que atuou a 

Procuradoria Geral de Justiça no presente feito.      

Fica claro, portanto, que sua atuação não é de dominus litis, 

mas, sim, de mero fiscal, e, assim sendo, ao emitir seu parecer, não há 

que secogitar em violação ao referido princípio, ainda que, em diversas    

oportunidades, sua manifestação possa ser desfavorável aos interesses 

do    acusado.      

E, convenhamos, não existe qualquer vinculação entre os 
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membros do Órgão Acusatório, lembrando que um de seus princípios 

basilares é,justamente, a independência funcional.     

 Conforta-me saber que tal entendimento, há muito sufragado 

no âmbito jurisprudencial, foi recentemente reafirmado peloSUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA:      

"PROCESSUAL PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARECER. 

SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CUSTOS LEGIS. 

CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA. 

NULIDADE.  NÃO OCORRÊNCIA. 1. A emissão de parecer pelo Ministério 

Público, em    segundo grau de jurisdição, como custos legis, não rende 

ensejo a    contraditório, não sendo causa de nulidade a falta de 

manifestação da    defesa. 2. Atua o órgão do Parquet, em tal caso, como 

fiscal da lei e não    como parte. Precedentes do STJ e do STF. 3. Ordem 

denegada" (HC    163972/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA,DJ    29/11/2010).      

Data venia, também não há que se falar em ofensa ao princípio 

do contraditório, pois é sabido e consabido que o réu defende-se dos 

fatos descritos na denúncia, não da capitulação legal a eles emprestada.      

E, forte no artigo 383 do Código de Processo Penal, é permitido 

ao Magistrado dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da 

queixa ou da denúncia. Vale rememorar que, nas hipóteses de 

emendatiolibelli, em que o Juiz limita-se a dar aos fatos narrados na 

exordial a correta capitulação jurídica, não há que se falar em reabertura 

da fase instrutória, inocorrendo ofensa ao princípio do contraditório.     

In casu, o douto Magistrado apenas deu a definição jurídica 

queentendeu adequada para os fatos que foram descritos na denúncia. 
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Nenhum fato novo foi inserido, não acarretando nenhuma surpresa à 

Defesa.      

O erro ou o acerto dessa nova capitulação é questão de mérito 

ecomo tal será analisada.      

Assim, impõe-se a rejeição das preliminares.     

II - MÉRITO: 

Consta da denúncia que, no dia 10.09.2010, por volta de 

11h30min, a vítima M. do C.S. (14 anos) foi abordada pelo acusado na 

Rua Principal, no altura do nº 168, Bairro Rosário de Minas, em Juiz de 

Fora/MG, e foi   convidada a praticar atos libidinosos, em troca de R$ 5,00 

(cinco reais). A jovem resistiu, mas o denunciado ameaçou dizer à sua 

genitora que ela "fazia coisa errada na rua com os meninos" e, assim, 

temendo que a mentira fosse revelada à mãe, a menor submeteu-se ao 

ato, oportunidade em que o denunciado despiu-se e a despiu, acariciou e 

beijou seus seios, a fez manipular seu órgão genital e o colocou entre as 

coxas da menor.      

Analisando as razões recursais à luz dos elementos 

probatórioscoligidos aos autos, não vejo como prover o apelo, permissa 

venia.      

Inicialmente, o apelante exerceu o direito ao silêncio (fl. 13), e, 

em juízo, admitiu que manteve contato com a jovem naquele dia, mas 

negou veementemente a prática delitiva, trazendo outra explicação para 

o ocorrido    (fls. 111/112).      

Sua versão foi de que a jovem é pessoa "muito pobre", a quem 

ele já ajudou dando dinheiro, roupas e alimentos, e, naquele dia, lhe 
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pediu dinheiro, seguindo-o até na porta de sua residência, quando, enfim, 

elecedeu aos apelos da menor e lhe entregou uma nota de R$ 5,00, que 

foi    formalmente apreendida nos autos (fl. 28 e 46).      

Continuando, segundo ele, sem motivo aparente, ela "puxou 

ointerrogando para o lado dela com o intuito 'de fazer o que é de 

costume    deles", (fl. 111), mas ele prontamente a empurrou, recusando 

o assédio    daquela jovem que, na sua visão, "anda pela estrada sozinha e 

sai com    qualquer um" (fl. 112).      

Embora compreensível - e até mesmo esperada -, sua versão 

não resiste a um simples compulsar dos autos, visto que a empreitada 

criminosa foi flagrada por uma vizinha da vítima que embora não tenha 

observado o casal durante o ato sexual, chegou a tempode ver a menor e 

o acusado saindo de um terreno baldio, enquanto ele ainda abotoava as 

próprias calças e vestia o cinto:      

"voltava do trabalho quando ao se aproximar de um terreno 

baldio que fica ao lado da casa do réu, avistou M. saindo de lá e logo atrás 

o denunciado saiu arrumando suas roupas, o que lhe causou estranheza 

(...)que A. saiu do mato abotoando a calça e passando o currião" 

(depoimento judicial de MARIA DO ROSÁRIO FRANCO CARMO, fl. 109).      

Perceba-se que essa testemunha prestou depoimento 

mediantecompromisso. Contra ela, o acusado não ousou levantar 

qualquer suspeita e,pelo contrário, admitiu que "conhece as testemunhas 

arroladas na denúncia, com exceção dos policiais, nada tendo contra as 

que conhece, achando que elas nada têm contra o interrogado" (fl. 112).     

Reflitamos: se o acusado tivesse imediatamente se 

empurradojovem, se esquivando poucos segundos após o assédio, por 
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que a vizinha da  vítima o teria visto saindo o matagal terminando de 

vestir as calças, como quem havia se despido?      

Confrontado com tal situação, o réu limitou-se a dizer que 

"atestemunha Maria do Rosário se enganou", pois "na verdade, estava 

saindo da estrada, no ponto do ônibus e não arrumou a roupa" (fl. 112), 

no que, visivelmente, não foi convincente.      

Ao que consta, a testemunha ocular e a vítima nem 

conversaram naquele momento ("a vítima e o réu não perceberam a 

presença da depoente, pois estava atrás deles", fl. 109), sendo que a 

primeira, logo após os fatos, já foi à procura da mãe desta, contando o 

que presenciou, sugerindo-lhe acionar a Polícia Militar.      

Ora, se a vizinha/testemunha tivesse gratuitamente faltado 

com a verdade, ao ser inquirida pela mãe, a jovem desmentiria os fatos, 

e, com naturalidade, explicaria o mal entendido. Entretanto, o que se viu 

foi exatamente o contrário, pois a filha imediatamente confirmou as 

suspeitas da mãe e contou-lhe o ocorrido (fls. 34/35), o que também foi 

ouvido pela testemunha MARIA DO ROSÁRIO FRANCO CARMO (fl. 08).      

Essa versão foi repetida ao longo dos autos (fls. 10/11; 

107/108), embora acrescentando novos detalhes, o que, aliás, é 

extremamente natural, porque à medida que a vítima vai se sentindo 

mais à vontade e longe de seu algoz, mais ela tem capacidade de se 

recordar dos detalhes da ocorrência.      

A ofendida não teria motivos para mentir sobre o ocorrido, 

atéporque dizer-se vítima de um crime sexual não seria motivo de 

orgulho para ninguém. Também não deixou transparecer nenhum indício 

de querer prejudicar injustamente quem quer que seja, muito menos 
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aquele senhor que, outrora, já havia lhe prestado auxílio material, 

tratando-se, segundo ela, de um "pastor evangélico na Igreja Assembléia 

de Deus do bairro Rosário de Minas" (fls. 10/11).      

Diante desse contexto, serenamente, não vejo o menor 

espaçopara incidência do princípio in dubio pro reo.      

Porém, no tocante ao enquadramento típico dos fatos, discordo 

do entendimento do douto Juízo a quo, porque, a meu ver, os fatos se 

amoldam perfeitamente ao tipo incriminador do artigo 218-B, § 2º, inciso 

I, do Código Penal, tal como consta na denúncia e nas alegações finais da 

acusação.      

Nem toda relação sexual com pessoas entre 14 e 18 anos 

écriminosa, porque, segundo a lei, elas têm capacidade de consentir    

validamente para práticas sexuais, salvo se, por alguma enfermidade ou    

doença mental, não demonstrarem discernimento para o ato, hipótese    

caracterizadora de estupro de vulnerável (CP, artigo 217-A, § 1º).      

Assim, a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso 

com pessoas hígidas, entre 14 e 18 anos, será criminosa em duas 

situações distintas: 1º) se a relação for obtida mediante violência ou  

grave ameaça, o caso será de estupro qualificado (CP, artigo 213, § 1º); 

2º)    se a relação for praticada em um contexto de prostituição ou 

exploração sexual juvenil, mediante contraprestação econômica, a 

hipótese será a do    artigo 218-B, § 2º, do Código Penal, que pune o 

crime de favorecimento da    prostituição ou outra forma de exploração 

sexual de vulnerável.      

O douto Magistrado interpretou os fatos como estupro 

qualificado, entendendo que, por um lado, não está caracterizada a 
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elementar da "prostituição" e, por outro, que os atos libidinosos somente 

ocorreram porque a jovem cedeu à grave ameaça, o que, segundo a 

denúncia, consistiria no temor que o réu revelasse à mãe da vítima que 

ela "fazia coisa errada na rua com os meninos" (fl. 03).      

Não ouso duvidar que, de fato, houve uma ameaça, porém, 

creio que ela não foi grave a ponto de caracterizar o crime de estupro.      

Valendo-me da síntese de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, entende-

se por grave ameaça aquela "violência moral, direta, justa ou injusta, 

situação em que a vítima não alternativa a não ser ceder ao ato sexual" 

(in Direito Penal: Parte Especial, Vol. 3, RT, p. 405).      

Ainda que se leve em conta o fato de a vítima ter apenas 14 

anos de idade, não se trata de uma pessoa tola, simplória e provinciana, 

mas, sim, alguém que cursava o ensino fundamental, com oito anos de 

estudo (fl. 12), capaz de entender que sucumbir àquele pedido sexual 

seria bem mais grave que esclarecer uma mentira que eventualmente 

chegasse aos ouvidos damãe.      

Noutras palavras, nenhuma jovem - muito menos a vítima 

emapreço - cederia aos apelos lascivos do réu apenas por temer que uma    

mentira (atente-se) fosse revelada para quem quer que seja. Ela tinha 

opção, mas cedeu porque lhe foi prometida uma compensação 

financeira, ou seja, o pagamento da quantia de R$ 5,00.      

A testemunha MARIA DO ROSÁRIO FRANCO CARMO 

descreveu"que em conversa com M., a depoente e a mãe desta ficaram 

sabendo através de relato da própria menor que o vizinho Sr. A.  havia lhe 

passado as mãos nos seios e chupado-os em troca de cinco reais" (fl. 10, 
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grifei).     

 A adolescente confirmou que "o acompanhou e numa estrada 

que levaria até o sítio do Sr. A., este lhe propôs que se o deixasse alisar 

seus seios e chupá-los, lhe daria cinco reais" (fl. 10, grifei). Em juízo, ela 

ratificou que, depois do ato, "o réu deu R$ 5,00 para a declarante, que 

foram aceitos" (fl. 107).      

Vejamos, ainda, os termos do histórico do boletim de 

ocorrência:      

"segundo relato da vítima, esta pediu um real ao autor, e este 

disse que lhe daria cinco reais se a vítima o acompanhasse, a vítima 

acompanhou o autor até um matagal, onde este começou a alisar e a 

beijar os seios da vítima, enquanto alisava o próprio órgão genital, 

dizendo para a vítima que ela não poderia contar para sua mãe o que 

estava fazendo" (fl. 18) 

Como se vê, os atos libidinosos não foram praticados por 

alguma ameaça de natureza grave (a suposta ameaça de morte à 

genitora, se de fato existiu, não foi objeto de aditamento na denúncia), 

mas, sim, porque o acusado acenou com a promessa de pagamento, 

aproveitando-se, de forma repugnante, da hipossuficiência econômica da 

adolescente, que, assim, foi atraída para satisfazer concupiscência do réu, 

subjugando-a àquela exploração sexual.      

Apenas para ilustrar, vejamos os comentários de 

CÉZARROBERTO BITENCOURT, sobre o artigo 218-B do Código Penal:      

"Esses primeiros quatro verbos - submeter, induzir, atrair e 

facilitar - representam condutas, de certa forma, sedutoras, isto é, 
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aliciadoras da vontade da vítima, normalmente em dificuldades ou em 

situações vulneráveis(não no sentido do art. 217), ou seja, em situações 

carentes de oportunidades, de recursos, ou de meios materiais e pessoais 

para aspirar algo melhor na vida. Por essas razões, tornam-se presas 

fáceis dos 'vendilhões da moral alheia', que se aproveitam de pessoas que 

se encontram em dificuldades dessa ordem, que ficam à mercê desses 

espertalhões especuladores das desgraças humanas, os quais procuram 

mostrar-lhe aspectos atraentes para a finalidade a que se propõem". (in 

Reforma Penal Material de 2009: crimes sexuais, sequestro relâmpago e 

celulares nas prisões, Lumen Juris, p. 110/111)      

A despeito do entendimento da douta Sentenciante, o crime 

doartigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal, não se configura apenas na    

hipótese da prostituição (que, à primeira vista, depende da habitualidade 

do comércio do corpo), mas, também, em "toda forma de exploração 

sexual" e não há como negar que atrair uma jovem com a promessa de 

pagamento de quantia módica, para dela obter favores de ordem sexual, 

é uma forma de exploração (tirar proveito de), ainda que de forma 

ocasional ou por uma única    vez.     

 Vejamos os termos da lei:      

"Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra 

forma de exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, 

por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento paraa prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a 

abandone:      

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.      
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(...) § 2o - Incorre nas mesmas penas:  

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com 

alguémmenor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação 

descrita no caput deste artigo;      

Logo, passo à reestruturação das penas, dando o réu como 

incurso nas iras do artigo 218-B, § 2º, inciso I, do Código Penal.     

Na primeira fase, mantenho a análise das circunstâncias 

judiciais procedida em 1ª instância, já que não houve insurgência 

ministerial e como todas foram admitidas como favoráveis, fixo a pena-

base no mínimo patamar legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão, 

quantum que torno definitivo, à míngua de agravantes, atenuantes, 

causas de aumento ou de diminuição.      

Sopesando a primariedade do acusado, sendo a pena igual a 

04(quatro) anos e não se tratando de crime hediondo, fixo o regime 

prisional    aberto, ex vi do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal, 

inexistindo    fundamentos concretos para a fixação de regime mais 

gravoso (STF,    Súmulas 718 e 719).      

Nego-lhe os benefícios do artigo 44 do Código Penal, porque 

aindaque a pena carcerária não suplante o limite de 04 (quatro) anos, a 

concessão de pena alternativa àquele que subjugou uma jovem de 14 

anos à prática de atos libidinosos repugnantes seria medida de péssima 

repercussão junto à  comunidade local, sendo insuficiente para recriminar 

a reiteração de fatos semelhantes (CP, artigo 44, inciso III) e, por isso, não 

recomendável ao caso.      

Não satisfeitos os requisitos objetivos do artigo 77, caput, 
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doCódigo Penal, o acusado não faz jus ao sursis.      

Por outro lado, o apelante deve receber a isenção do 

pagamentodas custas processuais, porque, de acordo com o artigo 10, 

inciso II, da Lei  Estadual nº 14.939/03, são isentos do pagamento de 

custas os que provarem insuficiência de recursos e os beneficiários da 

assistência judiciária.      

Considerando que o recorrente não possui condições 

financeiras de prover as custas do processo, por ser pobre no sentido 

legal, estando assistido por Defensor Público, deve ser dispensado do 

pagamento das  custas processuais, inclusive as do presente recurso, ex vi 

do citado artigo 10, inciso II, da Lei Estadual nº 14.939/03, fazendo jus aos 

auspícios da gratuidade judiciária 

III - CONCLUSÃO:      

 Mercê de tais considerações, rejeito as preliminares e dou parcial    

provimento ao recurso, para desclassificar a conduta, reduzir a 

reprimenda, abrandar o regime prisional e isentar o apelante do 

pagamento de custas, nos moldes acima estabelecidos, mantida, no mais, 

a r. sentença fustigada.      

 Comunique-se, imediatamente, o resultado do presente 

julgamento ao douto Juízo a quo.     

 DES. NELSON MISSIAS DE MORAIS (REVISOR) - De acordo com o(a)    

Relator(a).     

 DES. MATHEUS CHAVES JARDIM - De acordo com o(a) 
Relator(a).    SÚMULA: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO 
RECURSO.COMUNICAR." 
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 Como se vê, exsurge a divergência 

jur isprudencial  pela prolação do v. acórdão pela Corte 

Bandeirante, no que tange à necessidade de habitual idade 

na exploração sexual da ví tima como elemento constitutivo 

do del ito em questão. 

-  CONFRONTO ANALÍTICO DOS JULGADOS 

 

 É perfeita a identidade entre a situação                                                       

objetivada nos autos e aquela apreciada no aresto indicado 

como paradigma do dissídio. Nas duas discute-se se é 

requisi to do del ito a habitual idade na exploração sexual. 

 Entendeu o acórdão recorrido: 

 

 “...as condutas típicas de submeter, induzir ou 
atrair se aperfeiçoam somente após algum tempo, 

com a efetiva prostituição ou exploração da vítima, 

que exigem habitualidade para que fiquem 

caracterizadas. Antes disso, cuida-se de mera 

tentativa. Observa-se que, nestas hipóteses, não se 

trata de crime habitual (reiteração de atos pelo 

agente). Os resultados é que exigem certa 
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habitualidade para se caracterizar).” (in “NOVOS 

CRIMES SEXUAIS”, págs 187/189, Malheiros 

Editores, 2009, São Paulo).  

Percebe-se, assim, que a “outra forma de exploração 

sexual” possui um significado mais extensivo, mais 

complexo, não compreendendo uma simples e isolada 

investida de natureza sexual, ou mesmo umas poucas, 

como aconteceu com o apelante” (fls. 1.028/1.029).  

 

 Enquanto para o julgado colacionado da Corte 
Estadual de Minas Gerais: 

“...o crime do artigo 218-B, § 2º, inciso I, do 

Código Penal, não se configura apenas na hipótese da 

prostituição (que, à primeira vista, depende da 

habitualidade do comércio do corpo), mas, também, 

em "toda forma de exploração sexual" e não há como 

negar que atrair uma jovem com a promessa de 

pagamento de quantia módica, para dela obter favores 

de ordem sexual, é uma forma de exploração (tirar 

proveito de), ainda que de forma ocasional ou por 

uma única vez”.     
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 Em síntese, a decisão recorrida entendeu 

que“...outra forma de exploração sexual” possui um significado 

mais extensivo, mais complexo, não compreendendo uma simples e 

isolada investida de natureza sexual, ou mesmo umas poucas, como 

aconteceu com o apelante” (fls. 1029).Já a decisão 

paradigma afirma, em sentido contrário, que “...não há 

como negar que atrair uma jovem com a promessa de pagamento 

de quantia módica, para dela obter favores de ordem sexual, é uma 

forma de exploração (tirar proveito de), ainda que de forma 

ocasional ou por uma única vez”. 

 

 Por seu acerto, deve prevalecer, também 

nestes autos, o entendimento da douta Corte Mineira 

 

4. O PEDIDO 

 

 Em face de todo o exposto, demonstrada 

a negativa de vigência e contrariedade a lei federal 

e o dissenso jurisprudencial quanto ao tema 

destacado, aguarda o Ministério Público do Estado de 

São Paulo que seja deferido o processamento do 

presente RECURSO ESPECIAL, a fim de que, subindo à 
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elevada consideração do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, mereça provimento, cassando-se o 

acórdão recorrido, com o fim de manter a 

condenação de Oscar Marques Pimentel, conforme 

decisão de 1ª instância, devolvendo-se os autos à  

Corte Paulista para que aprecie o recurso de 

apelação interposto pelo Ministério Público visando à 

exasperação da pena. 

 

 São Paulo, 15 de dezembro de 2014. 

 

 MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA 

                    Procurador-Geral de Justiça  

 

 

  


