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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal n. 0004463-08.2012.8.26.0602, da 

Comarca de Sorocaba, em que é apelante R. M., vem perante Vossa 

Excelência, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da 

Constituição da República, artigo 255, § 2o, do RISTJ, artigo 1.029, 

caput, e § 1º, do Código de Processo Civil, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão de 

fls. 320/326, da C. 2ª Câmara de Direito Criminal Extraordinária do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelos motivos adiante 

aduzidos: 

 

1. RESUMO DOS AUTOS 

 R. M. foi denunciado como incurso no artigo 217-A, 

c.c. 226, II (2 vezes), c.c. artigo 71, ambos do Código Penal, porque no 
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período de agosto de 2010 e junho de 2011, na Rua Alameda dos 

Antúrios, n. 298, na cidade de Sorocaba, em duas oportunidades, 

praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com sua sobrinha 

A.A.K., então com 12 anos de idade.  

 Segundo o apurado, o acusado é tio da vítima e, na 

primeira vez, quando esta digitava em um computador, dela se 

aproximou e passou a mão em seus seios, por cima da roupa. Na 

segunda vez, enquanto a criança fazia um trabalho escolar, passou a 

mão em sua vagina, apertando-a, também por sobre a roupa, bem 

como tentou beijá-la. 

 Concluído o sumário de culpa, o acusado foi 

condenado pelo Juízo de Direito a quo às penas de 10 anos e 06 

meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 214/223). 

 Inconformado, o acusado apelou tendo a Colenda 2ª 

Câmara de Direito Criminal Extraordinária do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade de votos, dado 

parcial provimento ao recurso para reconhecer a tentativa e reduzir a 

pena a 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime semiaberto, sob o 

argumento de que "o apelante não se fez desnudo, não despiu a 

vítima e não houve contato 'pele com pele', não prosseguiu na 

execução em razão da repugnância demonstrada pela vítima e a 

satisfação sexual não se deu em sua plenitude com 'a passada de 

mão e aperto' no órgão genital da ofendida por cima da vestimenta. 
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Por fim, a conduta não pode ser equiparada à conjunção carnal, 

sexo anal ou oral, por ofensa ao princípio da proporcionalidade" 

(fls.  323/324). 

 Assim entenderam os doutos Julgadores, em acórdão 

que foi relatado pelo Des. EDUARDO ABDALLA, ora transcrito:  

ACÓRDÃO  

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0004463-

08.2012.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante R. M., é apelado M. P. DO E. DE 

S. P..  

ACORDAM, em 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida a preliminar, deram provimento parcial ao 

recurso, para diminuir a pena a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e modificar o regime 

inicial de cumprimento ao semiaberto, expedindose, desde logo, mandado de prisão. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

FRANCISCO ORLANDO (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.  

São Paulo, 18 de outubro de 2016.  

EDUARDO ABDALLA  

RELATOR  

Assinatura Eletrônica 

 

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0004463-08.2012.8.26.0602  

Comarca: SOROCABA  

Juízo de Origem: 1ª VARA CRIMINAL  

Apelante: R. M.  

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo  

Assistente de Acusação: A.A.K. (representada por Catia Marie Yonemura) Magistrado 

Sentenciante: Dr. Jayme Walmer de Freitas  

VOTO nº 04435  

 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE. Recurso 

defensivo. Preliminar de nulidade repelida. Cerceamento de defesa não 

caracterizado. Absolvição. Impossibilidade. Comprovada a prática de 

atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com o propósito de 

satisfação da própria lascívia. Conduta típica. Manutenção da causa de 

aumento do CP, art. 226, II, pois se trata de tio da vítima, sobre quem 

detinha natural autoridade. Delito que não transcendeu a tentativa. 

Diminuição da pena. Fixação, de forma excepcional, de regime inicial 

semiaberto. Impossibilidade de substituição por medida de segurança. 

Agente plenamente capaz. Teses analisadas e devidamente 

prequestionadas. Provimento parcial, com expedição de mandado de 

prisão.  

 

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por R. M. contra a 

sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sorocaba, que o condenou à pena de 10 anos 

e 6 meses de reclusão, em regime fechado, como incurso no CP, art. 217-A, c.c. o art. 226, II, (2x), 
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c.c. art. 71, caput, admitido recurso em liberdade, arguindo, em preliminar, nulidade processual, 

por cerceamento de defesa (inexistência de estudo psicossocial junto às partes) - motivo pelo qual 

reputou violados o CPP, art. 396-A, c.c. o art. 400, § 1º e o CP, art. 217-A, prequestionando-os. 

No mérito, absolvição, por falta de provas ou pela atipicidade da conduta - “uma vez que 

demonstrada a capacidade da vítima em entender e repelir eficazmente atos contra sua liberdade 

sexual” - fls. 249 - e, subsidiariamente, desclassificação para tentativa, com redução máxima, 

afastamento da causa de aumento do CP, art. 226, II e conversão por medida de segurança.  

Devidamente processada, o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo 

improvimento.  

É O RELATÓRIO.  

Repele-se a preliminar.  

A Defesa reclama ter sido precária, superficial e eivada de parcialidade a 

avaliação psicológica realizada pelo Órgão Municipal, na criança (fls. 46/47), razão pela qual 

requereu a realização de novo Estudo Psicossocial na vítima, Apelante e familiares, o que foi 

corretamente indeferido (fls. 146), por extrapolar o objeto dos autos.  

A análise do referido trabalho diz respeito à questão de fundo e, somente com 

ela, poderá ser apreciada. Saliente-se que, a pedido da defesa, o próprio RICARDO já foi 

submetido ao incidente de sanidade mental - com conclusão de plena capacidade - de modo que 

inexiste qualquer cerceamento.  

No mérito, a acusação é de que o Apelante, no período de agosto de 2010 e 

junho de 2011, na Alameda dos Antúrios, nº 298, Sorocaba, por duas vezes, praticou ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal com A.A.K., com então 12 anos - “passou a mão na vagina da vítima, 

por cima da calça e tentou beijá-la”. (sic, fls. 1-D),  

Judicialmente, negou a autoria. Disse ter ficado surpreso com a acusação, 

pois sempre tratou a vítima A., sua sobrinha, como se fosse uma de suas filhas, acreditando se 

tratar de sentimento de carência, devido ao distanciamento dela com a mãe - que trabalhava no 

Japão, de onde retornara havia pouco tempo, não havendo notícias acerca do pai.  

Sob o pretório, A. confirmou os abusos sofridos, detalhando que, na primeira 

vez, estava em um dos dormitórios da casa da avó - onde toda a família residia, inclusive o 

Apelante -, digitando em um computador, quando, RICARDO - marido de sua tia materna -, 

surgiu e passou as mãos em seus seios, por cima da roupa. Na segunda - desta vez, na casa deste -, 

elaborava um trabalho de escola, quando ele se aproximou e passou a mão em sua vagina, também 

sobre as vestes. Nos dois episódios, ele cessou as investidas, após ter demonstrado 

descontentamento e nojo de sua atitude.  

A despeito da irresignação defensiva, nos casos envolvendo crimes contra a 

liberdade sexual, a palavra da vítima, desde que coerente e guarde consonância com os demais 

elementos dos autos, é importante elemento de convicção.  

Caroline (testemunha do Juízo), sua amiga de escola e confidente, ouviu a 

mesma versão e a orientou a procurar a coordenação do estabelecimento educacional, o que foi 

confirmado por Paulo (Diretor de Escola), o qual, sem conseguir extrair mais detalhes devido ao 

seu estado emocional - “muito nervosa, ela chorava muito” (sic, fls. 129), o que em nada beneficia 

o Apelante, porque não induz na inexistência do ato, mas, simplesmente, um eventual desconforto 

em expor a sua intimidade a adulto estranho, do sexo masculino, aconselhou a família a procurar 

os órgãos competentes.  

Catia e Sumiko (mãe e avó da vítima, respectivamente), também relataram os 

fatos em harmonia com a vítima, enquanto, as testemunhas de defesa Sayomi e Karen (esposa e 

filha do Apelante), não presenciaram os fatos, limitando-se a reproduzir a fala de RICARDO.  

O laudo psicológico de fls. 46/47, cuja impugnação é inconsistente, foi 

elaborado dentro da técnica recomendada, com utilização dos testes projetivos de praxe.  

A Perita subscritora atestou a consistência da narrativa da vítima: “A 

avaliação se deu nos dias 23/8/2011 e 30/82011, contendo uma hora cada encontro. Foram 

utilizados como instrumentos o teste projetivo House-Tree-Person (HTP), a Escala de Stress para 

Adolescentes (ESA), o Inventário de Frases de Violência Doméstica contra Crianças e 

Adolescentes (IFVD) e entrevista semi-estruturada (...). Conclusão. Diante dos dados colhidos 
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entende-se que a adolescente apresenta estrutura psíquica e emocional fragilizada, estando 

vulnerável a eventos emocionais como distanciamento e isolamento, alterações da auto-imagem, 

respostas que tendem à autolesão diante de fatores estressores. Foi indicado à adolescente o 

tratamento em psicoterapia, ao qual ela aderiu desde então”.  

Houve demonstração, outrossim, das consequências psíquicas decorrentes e 

próprias de abusos sexuais, sendo natural a oposição da Defesa, por não lhe ter sido favorável.  

Ao contrário do sustentado, a presumida vulnerabilidade da vítima torna 

irrelevante qualquer debate sobre “a capacidade de entender e repelir eficazmente atos contra sua 

liberdade sexual” (fls. 249), subsumindo, a conduta do Apelante, ao tipo previsto no CP, art. 217-

A.  

Entretanto, tem razão a Defesa quando postula o reconhecimento da tentativa.  

O Apelante sequer chegou a despir a menor ou mesmo se fez desnudo. Não 

prosseguiu na execução em razão do descontentamento e repugnância demonstrados pela própria 

vítima, circunstâncias alheias à sua vontade.  

Não houve contato de “pele com pele”.  

A finalidade do ato libidinoso é, via de regra, a satisfação sexual. Isso não se 

deu aqui, em sua plenitude, com “passada de mão e aperto” no órgão genital da ofendida, por cima 

da vestimenta.  

A este teor, confira-se: “a conduta de passar as mãos no corpo vestido da 

vítima, sem nenhum contato físico de pele com pele, ou, ao menos, o afastamento de suas vestes, 

caracteriza mera tentativa de atentado violento ao pudor” (RT 812/543).  

E, também: "O crime de atentado violento ao pudor aperfeiçoa-se e o tipo se 

integraliza, na medida em que o agente, fazendo uso da violência - ficta ou real - constrange a 

vítima a permitir que com ela sejam praticados atos libidinosos diversos da conjunção carnal. O 

momento consumativo sobrevém, então, com a execução do ato que satisfaz a lascívia do agente. 

Se, porém, empregada apenas violência, o ato libidinoso não aconteça por circunstâncias alheias 

à vontade do agente, o que cumpre reconhecer, exclusivamente, é a forma tentada da infração" 

(TJSP, AC, rel. Des. CANGUÇU DE ALMEIDA, RJTJSP 135/419).  

Pensar-se de forma diversa, seria o mesmo que reconhecer ter, o Apelante, 

submetido a vítima à completa conjunção carnal, sexo oral ou anal, ad argumentandum, havendo 

ofensa ao princípio da proporcionalidade.  

O conatus, assim, é a situação que melhor se amolda.  

Readéqua-se a dosimetria, anotando-se que o Juízo de Origem operou o 

sistema trifásico sobre a pena-base de 6 anos (e não de 8 anos) - provavelmente, considerando-se o 

preceito secundário previsto ao estupro, com violência presumida, quando ainda não vigia a Lei 

nº 12.015/09 -, contra o que o Órgão Apelado não recorreu, inexistindo possibilidade de correção, 

sob pena de reformatio in pejus.  

A inicial, portanto, partiu do suposto mínimo - 6 anos de reclusão -, porque 

consideradas normais as circunstâncias judiciais do CP, art. 59, caput.  

Ausentes atenuantes e agravantes, na derradeira, lídimo o aumento de 1/2 - 9 

anos de reclusão -, porque o crime fora cometido pelo tio - CP, art. 226, II. Nesse particular, é 

evidente que o Apelante gozava da confiança da família, pois é tio da ofendida, casado com a irmã 

da genitora desta, tendo fácil acesso às residências, uma das quais, inclusive, de sua propriedade, 

serviu como palco de um dos ataques e, com isso, demonstrou deter natural autoridade sobre A., o 

que é suficiente para caracterizar a majorante, ex vi legis (CP, art. 226, II).  

Nos dizeres de PRADO, Luiz Regis (Curso de Direito Penal Brasileiro - 8ª 

Edição - RT, ano 2010, p. 639/640),“a maior gravidade do injusto, particularmente do desvalor da 

ação, nessas hipóteses, é evidente, já que o delito é praticado justamente por aquele que tem o 

especial dever de proteção, vigilância e formação moral da ofendida, o que debilita sobremaneira 

sua defesa. A exasperação da pena encontra fundamento ainda em considerações de ordem 

político-criminal, posto que o sujeito ativo pode se prevalecer voluntariamente das referidas 

relações também - ou unicamente - para favorecer sua impunidade”  

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência: “Não se exige a coabitação para 

a aplicação da causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, se as circunstâncias 



 

7 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Recurso Especial n. 0004463-08.2012.8.26.0602 

 

do caso concreto demonstram que o agente detinha autoridade sobre a vítima, dela abusando 

para o cometimento do crime” (TJSC - Apelação Criminal 147275 - Relator JOSÉ CARLOS 

CARSTENS KÖHLER - publicado em 09/05/2011).  

Ainda nesse estágio, agora com o reconhecimento da tentativa, reduz-se a 

sanção em 2/3, pois diminuto o iter criminis, chegando-se a 3 anos de reclusão.  

Por fim, pela continuidade delitiva reconhecida, operou-se aumento do 

mínimo (1/6), com adequado fundamento, que se reproduz: “o quadro esposado confere plena 

certeza de que o réu perpetrou por duas vezes atos sexuais contra a sobrinha, caracterizadores do 

crime de estupro na atualidade, em continuidade delitiva, haja vista a presença dos requisitos 

legais, ou seja, idênticas condições de tempo, lugar e maneira de execução semelhantes” (fls. 222) 

-, tornando-se definitiva, doravante, em 3 anos e 6 meses de reclusão.  

Quanto ao regime, malgrado a repugnância do delito, as condições que o 

circundaram não transbordaram a dita “normalidade” ínsita ao tipo, inexistindo elementos 

concretos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade, o que, 

aliado ao montante de pena ora imposto, recomenda, de forma excepcional, a imposição da 

modalidade prisional semiaberta, plenamente viável, inclusive, à luz de recente entendimento 

adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal, quando reconheceu e declarou, incidentalmente, a 

inconstitucionalidade da Lei nº 8.072/90, art. 2º, § 1º, que instituiu obrigatoriedade do início da 

pena em regime fechado, no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012.  

De outro lado, os graves fatos demonstraram exacerbada temibilidade da 

conduta continuada, o que impede a imposição de qualquer medida de segurança pleiteada, até 

porque, como já consignado, foi considerado plenamente capaz, não se olvidando, ainda, de que, 

pelos mesmos motivos, não faz jus a quaisquer outras benesses, v.g., das substituições previstas no 

CP, art. 44, porquanto não seriam socialmente recomendáveis.  

Ainda que RICARDO tenha respondido em liberdade, com a confirmação da 

sentença condenatória e considerando-se a gravidade do delito, já exaustivamente explanada, 

tratando-se de delito praticado contra menor de idade, decreta-se a sua prisão preventiva, com 

lastro no CPP, art. 312, para garantia da ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei 

penal, não sendo o caso das medidas cautelares substitutivas da prisão, as quais se revelariam 

inadequadas e insuficientes (CPP, art. 282) ao caráter repressivo da pena.  

Aliás, é entendimento consolidado nos Tribunais Superiores que, presentes os 

requisitos autorizadores da segregação cautelar, despiciendo o agente possuir condições pessoais 

favoráveis, pelo que irrelevante eventual residência fixa, vinculação ao distrito da culpa, etc. 

Confira-se: STJ - HC 248069/RJ - Ministro CAMPOS MARQUES - Quinta Turma - DJe de 

14/06/2013.  

Mesmo que assim não fosse, a imediata custódia é de todo viável, 

considerando-se que eventual recurso especial e extraordinário que vierem a ser interpostos 

somente terão efeito devolutivo - CPP, art. 637 -, por não configurarem desdobramentos do duplo 

grau de jurisdição - não se prestam ao debate da matéria fática probatória, versando, 

estritamente, à matéria de direito (Súmula nº 279/STF e nº 7/STJ), inexistindo ofensa à presunção 

de inocência.  

Confira-se: “A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido 

em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o 

princípio constitucional da presunção de inocência” (STF, HC nº 126.292, Rel. Ministro TEORI 

ZAVASCKI, j. em 17/02/2016).  

Por fim, porque integralmente analisadas as pretensões recursais, ficam 

devidamente prequestionadas.  

Diante do exposto, repelida a preliminar, dá-se provimento parcial ao 

recurso, para diminuir a pena a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e modificar o 

regime inicial de cumprimento ao semiaberto, expedindo-se, desde logo, mandado de prisão.  

EDUARDO ABDALLA  

RELATOR  
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Ao afastar a consumação do delito de estupro de 

vulnerável porque o agente “apenas passou a mão nos seios e na 

vagina da vítima, apertando-a e porque pelo princípio da 

proporcionalidade, tais atos não podem ser punidos como delito 

consumado", a douta Turma Julgadora, além de contrariar o disposto 

nos artigos 217-A e 14, I, do Código Penal, divergiu da orientação do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, autorizando, pois, a 

interposição deste recurso, com amparo nas alíneas “a” e “c” do 

permissivo constitucional. 

 

2. REVALORAÇÃO DA PROVA: NÃO INCIDÊNCIA DA 

SÚMULA 07 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

O que se almeja no presente Recurso Especial é o 

reconhecimento da consumação do delito de estupro de vulnerável, 

com a revaloração da prova expressamente analisada e constante do 

v. acórdão recorrido. 

Com  efeito, no tocante à conduta do recorrido, o v. 

acórdão reconheceu que: a) que a ofendida contava com 12 anos de 

idade; b) que o acusado praticou atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal, passando a mão nos seios e na vagina da vítima, 

por sobre a roupa, apertando-os (fls.  323/324). 
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Assim, não se busca o revolvimento do conjunto 

probatório mas a adequação jurídica dos fatos expressamente 

reconhecidos no v. acórdão recorrido. 

Com isso, não incide a Súmula 07 do Superior Tribunal 

de Justiça, conforme precedentes da mesma Corte: 

RECURSO  ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DO  REEXAME  FÁTICO.  
PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO 
CARNAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  217-A, C/C ART. 14, II, AMBOS 
DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia atinente ao 
inadequado reconhecimento da tentativa do  crime  de  
estupro de vulnerável prescinde do reexame de provas, sendo  
suficiente a revaloração de fatos incontroversos explicitados 
no acórdão recorrido. 2.  Nega-se  vigência  ao  art. 217-A, c/c 
art. 14, II, ambos do CP, quando,  diante  de  atos  lascivos,  
diversos da conjunção carnal e atentatórios  à  liberdade  sexual  
da  vítima (criança de 7 anos de idade),  se  reconhece a 
tentativa do delito, ao fundamento de que a consumação  do  
crime  em  comento  se  dá tão somente com a efetiva prática 
do sexo oral ou anal. 3.  Recurso  conhecido e parcialmente 
provido, a fim de reconhecer a forma  consumada  do  crime  de 
estupro de vulnerável praticado pelo recorrido,  readequando  
a  pena  para 8 anos de reclusão, mantido o regime semiaberto 
(REsp 1583349/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, Julgamento 26/04/2016, DJe 02/05/2016). 

  

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO 

ESPECIAL. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA 

DA SÚMULA 7/STJ. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA 

CONJUNÇÃO CARNAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A 

DO CP. CRIME CONSUMADO. PRECEDENTES. 1.  A questão 

relativa à consumação do delito de estupro de vulnerável, em 

razão da prática incontroversa de ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, é eminentemente de direito e não envolve 

o reexame de matéria fática ou probatória, mas tão somente 
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a valoração jurídica dos fatos tais como postos pelas 

instâncias ordinárias, não incidindo no caso o disposto na 

Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 

1462934 / MG,      Relatora  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, SEXTA TURMA, Julgamento  24/02/2015, DJe 

02/03/2015).  

 

 

3. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTIGOS 217-A E 14, I, DO 

CÓDIGO PENAL 

                          Segundo conhecida lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em exame: 

 "... denega-se vigência de lei não só quando se diz que esta não 
está em vigor, mas também quando se decide em sentido 
diametralmente oposto ao que nela está expresso e claro" (RTJ 
48/788). 

 

 O derrogado art. 214, do Código Penal, definia o crime 

de atentado violento ao pudor nos seguintes termos: “Constranger 

alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir 

que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal”. 

Os atuais artigos 213 e 217-A, do mesmo codex, com 

a alteração trazida pela Lei 12.015/2009, incorporaram aquele delito 

e assim definem os crimes de estupro:  

 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave 

ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso. 
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 Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, 

de 2009) 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 

12.015, de 2009) 

(...) 

 Segundo a doutrina dominante, a conduta de praticar 

ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso se consuma 

no momento em que o agente pratica o ato libidinoso, 

independentemente de ter como objetivo o coito vaginal. 

 Comentando o artigo 213 do estatuto repressivo, aduz 

ROGÉRIO GRECO: 

“Quanto à segunda parte do art. 213 do estatuto repressivo, 

consuma-se o estupro no momento em que o agente, depois 

da prática do constrangimento levado a efeito mediante 

violência ou grave ameaça, obriga a vítima a praticar ou 

permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal (...) Na segunda hipótese, a consumação 

ocorrerá quando o agente ou terceira pessoa vier a atuar sobre 

o corpo da vítima, tocando-a em suas partes consideradas 

pudendas (seios nádegas, pernas, vagina, pênis [desde que não 

haja penetração, que se configuraria na primeira parte do tipo 

penal]) (Curso de Direito Penal, 9. Ed.,  v. III, Ímpetus, 2012, p. 

464). 

 

 E no tocante ao momento consumativo do estupro de 

vulnerável (art. 217-A, CP, afirma o mesmo autor: 

“No que diz respeito à primeira parte constante do ‘caput’ do 

art. 217-A do Código Penal, o delito de estupro de vulnerável se 
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consuma com a efetiva conjunção carnal, não importando se a 

penetração foi total ou parcial, não havendo, inclusive, 

necessidade de ejaculação. Quanto à segunda parte prevista 

no caput do estatuto repressivo, consuma-se o estupro de 

vulnerável no momento em que o agente pratica qualquer 

outro ato libidinoso com a vítima” (ob. cit., p. 539, destaquei). 

 

 Por outro lado, o art. 14, I e II, do diploma repressivo, 

prevê: “Diz-se o crime: I - consumado, quando nele se reúnem todos 

os elementos de sua definição legal. II – tentado, quando, iniciada a 

execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do 

agente”. 

 No caso em exame, o v. acórdão reconheceu que o 

acusado praticou os seguintes fatos: 

"Sob o pretório, A. confirmou os abusos sofridos, detalhando 
que, na primeira vez, estava em um dos dormitórios da casa da avó - onde toda a 

família residia, inclusive o Apelante -, digitando em um computador, quando, RICARDO 
- marido de sua tia materna -, surgiu e passou as mãos em seus seios, por cima da 
roupa. Na segunda - desta vez, na casa deste -, elaborava um trabalho de escola, 
quando ele se aproximou e passou a mão em sua vagina, também sobre as 
vestes. Nos dois episódios, ele cessou as investidas, após ter demonstrado 
descontentamento e nojo de sua atitude. 

(...) 
A finalidade do ato libidinoso é, via de regra, a satisfação 

sexual. Isso não se deu aqui, em sua plenitude, com “passada de mão e aperto” 

no órgão genital da ofendida, por cima da vestimenta" (fls. 322/324, 
grifamos). 

 

 Dessarte, o recorrido praticou todos os elementos da 

definição legal do crime de estupro de vulnerável, atingindo a 
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consumação, pois agiu contra criança de 12 anos de idade, passando 

a mão em seus seios e na vagina, apertando-a.  

 Assim, com a devida vênia, a conclusão de que o crime 

não teria atingido a sua consumação porque “não prosseguiu na 

execução em razão da repugnância da vítima, a satisfação sexual 

não se deu em sua plenitude e porque não houve contato 'pele com 

pele' é manifestamente divorciada do sentido que o texto legal dá à 

expressão ato libidinoso diverso da conjunção carnal, pois ao se 

referir genericamente a ato, sem qualquer restrição ou ressalva, não 

pretendeu certamente o legislador estabelecer qualquer 

diferenciação entre os mesmos, ou caracterizar como tais apenas 

alguns, em que a satisfação do instinto sexual seja completa, ou que 

tenha o agente alcançado o ato libidinoso pretendido, como 

entendeu o acórdão recorrido. 

 Ora, o que importa é que, como reconhecido na 

sentença de Primeiro Grau e pelo v. acórdão recorrido, houve 

efetivamente contato físico do agente com a vítima, contato esse de 

caráter nitidamente libidinoso, tanto que a própria criança tratou 

de repelir. 

 Neste ponto, vale lembrar as sempre atuais lições de 

NELSON HUNGRIA  e  MAGALHÃES NORONHA: 

“Há uma graduação de obscenidade.  Há as impudicícias 
macroscópicas... e há aquelas outras que não têm analogia 
alguma com a cópula e, de regra, não inidôneas para o fim de 
espasmo genésico (ex. o tateio do ‘pudendum’ ou das nádegas, 
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a apalpação dos seios, o gesto de alçar as vestes de uma mulher 
para o fim de contemplação lasciva, etc.” (Nelson Hungria, 
Comentários ao Código Penal, 4ª Edição, 1959, v. VIII, p. 135). 

 

“... São alguns deles verdadeiros sucedâneos fisiopsicológicos 
da cópula normal; outros, entretanto, nem sempre poderão ser 
assim encarados: são antes manifestações mais ou menos 
intensas do instinto sexual pervertido, não conduzindo 
comumente à plena satisfação genésica” (Magalhães Noronha, 
Direito Penal, 4ª Edição, 1969, vol. 3º, página 120). 

 

 Sendo assim, parece suficientemente claro, perante o 

texto de lei, que, diante da existência do contato físico entre o 

recorrido e a ofendida, já se têm como realizados todos os elementos 

do tipo legal, não cabendo falar em mera tentativa. 

 O crime já está consumado pelo simples contato físico 

com os órgãos genitais da vítima, independentemente da satisfação 

da lascívia, bastando mesmo fosse essa sua intenção, sendo apenas 

imprescindível o contato físico. Assim, o fato de não ter praticado 

outros atos libidinosos mostra-se indiferente para a consumação do 

crime. 

 Nesse sentido a jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça:  

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, EM 

DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 557, § 1º-A, DO 

CPC C/C ART. 3º DO CPP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 

COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. RÉU CONDENADO, PELA 

SENTENÇA, PELO CRIME DE ESTUPRO CONSUMADO. ACÓRDÃO 
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RECORRIDO, QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE 

APELAÇÃO DA DEFESA, PARA RECONHECER A FORMA TENTADA 

DO DELITO. RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS NOS 

AUTOS. PROVIMENTO. DELITO CONSUMADO. PRECEDENTES 

DO STJ. REEXAME DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. I. O julgamento do Recurso Especial, 

de forma monocrática, está previsto no art. 557, caput e § 1º-A, 

do CPC c/c art. 3º do CPP, sendo uma das hipóteses, inscritas 

em lei, para a utilização de tal procedimento, a existência de 

jurisprudência dominante de Tribunal Superior sobre o tema 

em debate. II. Encontra-se consolidado, no Superior Tribunal 

de Justiça, o entendimento de que o delito de estupro, na 

atual redação dada pela Lei 12.015/2009, inclui atos 

libidinosos praticados de diversas formas, incluindo os toques, 

os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, consumando-se o 

crime com o contato físico entre o agressor e a vítima. 

Precedentes: STJ, REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe de 21/03/2012; REsp 

1.313.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 

DJe de 05/06/2013; STJ, HC 154.433/MG, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 20/09/2010. III. Na hipótese, 

as instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto 

fático-probatório, reconheceram que o réu praticou atos 

libidinosos contra a vítima, diversos da conjunção carnal, pois, 

ameaçando-a com uma faca, agarrou-a, apalpou os seus seios e 

esfregou o pênis, já para fora da calça, no seu corpo, o que 

claramente configura a consumação do delito de estupro, na 

redação dada pela Lei 12.015/2009. IV. A decisão agravada, ao 

apreciar a conduta imputada ao réu, para restabelecer o 

entendimento de que o delito percorreu todo o iter criminis, 

consumando-se, limitou-se à análise jurídica dos atos 

praticados pelo ora recorrente, estes - repita-se -, 

incontroversos nos autos, na sentença e no acórdão. V. A 

decisão impugnada não reexaminou o conjunto fático-

probatório - providência vedada, em sede de Recurso Especial, 

pela Súmula 07/STJ -, tendo realizado apenas a revaloração dos 
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critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos 

incontroversos nos autos. VI. Agravo Regimental desprovido 

(AgRg no REsp 1359608 / MG, Relatora Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEXTA TURMA, Julgamento  19/11/2013, DJe 

16/12/2013). 

 

Por outro lado, não há falar em ofensa ao princípio 

da proporcionalidade. 

Atos libidinosos são gênero, dos quais a conjunção 

carnal, sexo anal, sexo oral e outros atos tendentes à satisfação da 

libido (passar a mãos e pênis nos órgãos genitais e seios, introduzir 

dedos no ânus, etc.) são espécies. 

Até o ano de 1990, a prática da conjunção carnal 

configurava o crime de estupro (art. 213 do Código Penal - pena de 

reclusão 03 a 08 anos), enquanto a prática dos demais atos 

libidinosos, configurava o crime de atentado violento ao pudor 

punido de forma mais branda (art. 214 do Código Penal - pena de 

reclusão de 02 a 07 anos). 

Com o advento da Lei dos Crimes Hediondos, as penas 

de ambos os delitos foram equiparadas (reclusão de 06 a 10 anos).  

A Lei n. 12.015/2009 por sua vez, revogou o artigo 214 

e incorporou as condutas típicas ali previstas ao artigo 213, ambos do 

Código Penal. 

Com isso, ficou evidente que para efeito de tipificação 

da conduta, os atos libidinosos foram equiparados em termos de 
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gravidade, tornando-os proporcionalmente idênticos, não cabendo 

ao julgador valorá-los de forma distinta, quer para desclassificar a 

conduta para a contravenção do artigo 61, quer para reconhecer a 

forma tentada. 

Assim, não é possível afirmar, para efeito de 

tipificação ou para o reconhecimento da consumação, que atos 

libidinosos são apenas a conjunção carnal, sexo oral ou anal. Os 

demais atos libidinosos – como no caso em exame, passar a mãos 

nos seios e na vagina da criança  - também configuram o crime de 

estupro. 

A proporcionalidade pode e deve ser usada tão-

somente na aferição da culpabilidade, por ocasião da aplicação da 

pena, entre os parâmetros cominados, mas não para afastar a 

tipicidade ou a consumação. 

Nesse sentido: 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE 
PROVAS. DESNECESSIDADE.  SÚMULA N. 7 DO STJ. 
AFASTAMENTO. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 146 DO CP. VÍTIMA 
CRIANÇA. INCOMPATIBILIDADE. ART. 217-A DO CP. 
CONSUMAÇÃO. QUALQUER  ATO  DE  LIBIDINAGEM  OFENSIVO  
À DIGNIDADE SEXUAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1.  Não  
há  necessidade  de  reexame do arcabouço fático-probatório 
acostados  aos  autos quando a conclusão esposada no acórdão 
atacado deixa  claro  e  bem  delimitado  todo  o  contexto 
fático em que os delitos  foram  perpetrados  -  incluindo todos 
os elementos do tipo descritos no art. 217-A, caput, do Código 
Penal. 2.  A  Corte  de origem, não obstante haja delineado e 
reconhecido a ocorrência  de  todos  os  elementos contidos 
naquele dispositivo do Código  Penal,  inclusive  a  intenção  de  
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satisfação  da lascívia, invocou  o delito do art. 146 do Código 
Penal, para livrar o acusado de reprimenda mais severa. 3.  Ao  
contrário  do  decidido  pela  Corte  de  origem e também em 
respeito  ao  princípio da proporcionalidade, a gravidade da 
conduta não  pode  ser  considerada  para  a tipificação do 
delito, mas deve incidir na culpabilidade do agente, para 
aplicação da sanção penal. 4. É pacífica a compreensão de que 
o delito de estupro de vulnerável se  consuma  com a prática de 
qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da 
vítima. Precedentes. 5.  Recurso especial provido, a fim de 
reconhecer a violação do art. 217-A,  caput,  do  Código Penal e 
condenar o recorrido como incurso nesse  dispositivo.  Retorno  
dos  autos ao Tribunal local, para que sejam  analisadas  as  
alegações relativas à dosimetria da pena e ao regime inicial de 
cumprimento da reprimenda, dispostas na apelação (REsp 
1580298/GO, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 
TURMA, Julgamento 17/05/2016, DJe 24/05/2016).  
 

Destarte, ao afastar a consumação do delito por 

ofensa ao proporcionalidade, o v. acórdão também negou vigência 

aos artigos 217-A, e 14, I, do Código Penal, bem como dissentiu da 

jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. 

 

4. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. Momento consumativo do 

estupro de vulnerável. Proporcionalidade 

 

                        A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento no sentido de que os crimes de estupro e 

de estupro de vulnerável, a partir da Lei n. 12.015/2009, na 

modalidade de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, se 

consumam com o simples contato físico entre o agente e a vítima, 

independentemente da conjunção carnal, sexo oral ou anal. 
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Nesse sentido: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA 

COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. PRÁTICA DE CONJUNÇÃO CARNAL OU DE ATO 

LIBIDINOSO DIVERSO CONTRA MENOR. PRESUNÇÃO DE 

VIOLÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. ART. 217-A DO CP. 

INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO 

REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não viola o Princípio da 

Colegialidade a apreciação unipessoal pelo Relator do mérito 

do recurso especial, quando obedecidos todos os requisitos 

para a sua admissibilidade, nos termos do art. 557, caput, do 

Código de Processo Civil, bem como do Regimento Interno do 

Superior Tribunal de Justiça, observada a jurisprudência 

dominante desta Corte Superior e do Supremo Tribunal 

Federal. Com a interposição do agravo regimental, fica 

superada eventual violação ao referido princípio, em razão da 

reapreciação da matéria pelo órgão colegiado. 2. Para a 

consumação do crime de estupro de vulnerável, não é 

necessária a conjunção carnal propriamente dita, mas 

qualquer prática de ato libidinoso contra menor. 

Jurisprudência do STJ. 3. Em relação a impossibilidade de 

discussão de legislação já revogada e de aplicação da lei penal 

mais gravosa, verifica-se tratar de inovação em agravo 

regimental, não podendo ser acolhida nesta fase recursal. 4. 

Agravo regimental improvido (AgRg no REsp 1295596 / MG 

Relatora Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, Julgamento 

06/06/2013, DJe 11/06/2013). 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 214, 

CAPUT, C/C ART. 14, II, E ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO 

PENAL. CONSUMAÇÃO. OCORRÊNCIA. CRIME PRATICADO SOB 

A ÉGIDE DA LEI N.º 11.464/07. REGIME INICIAL FECHADO. I - O 

delito de atentado violento ao pudor se consuma com a 
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prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 

(Precedentes) II - Na hipótese dos autos, os fatos descritos na 

denúncia, inquestionavelmente, caracterizam o delito em sua 

forma consumada, pois verifica-se que o recorrido entrou em 

contato físico direto com a genitália das vítimas. III - 

Constituem-se os crimes de estupro e de atentado violento ao 

pudor, ainda que perpetrados em sua forma simples ou com 

violência presumida, em crimes hediondos, submetendo-se os 

condenados por tais delitos ao disposto na Lei nº 8.072/90 

(Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). IV - O condenado 

por crime hediondo ou equiparado, praticado a partir da 

vigência da Lei 11.464/07, deve iniciar o cumprimento da pena 

em regime fechado. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ) 

Recurso especial provido (REsp 1133664 / RS, Relatora  

Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento  

15/04/2010, DJe 17/05/2010). 

 

“...No entanto, concluiu o Tribunal local que o delito não 

ultrapassou a esfera da tentativa, pois, "considerando um juízo 
de proporcionalidade entre as condutas praticadas contra as 
menores, já exaustivamente mencionadas, e os atos de 
penetração que são, evidentemente, mais graves, impõe-se o 
seu redimensionamento". Entendo que, ao assim proceder, a 
Corte de origem negou vigência aos arts. 217-A, caput, e 213, § 
1º, c/c o art. 14, I, todos do Código Penal. Efetivamente, que 
considerar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal 
somente as hipóteses em que há introdução do membro viril 
nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima não corresponde 
ao entendimento do legislador, tampouco ao da doutrina e da 
jurisprudência acerca do tema. Conforme ensina Cezar Roberto 
Bitencourt: "libidinoso é ato lascivo, voluptuoso, que objetiva 
prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de 
libidinagem, que envolve também a conjunção carnal" (Tratado 
de Direito Penal 4: Parte Especial - Dos crimes contra a 
dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública. 7 ed., São 
Paulo: Saraiva, 2013, p. 52).  

Desse modo, verifico que a Corte de origem, ao afastar a forma 
consumada do delito em comento – com a simples afirmação 
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de que não houve coito – vai de encontro ao propósito do 
legislador, bem como ao entendimento da doutrina e da 
jurisprudência acerca do tema. Isso porque o Tribunal a quo, na 
verdade, entender desproporcional punir os atos descritos com 
pena-base de 8 anos de reclusão. A argumentação lá externada 
revela a preocupação judicial com eventual 
desproporcionalidade da resposta punitiva, mas outra análise, 
sob diverso ângulo, poderá concluir que é desproporcional 
punir com penas iguais a prática de felação, de coito vaginal ou 
de coito anal, por exemplo. É dizer, o mesmo fenômeno pode 
engendrar análises bem diversas a partir da perspectiva de 
quem julga e de quem, democrática e legitimamente, 
estabeleceu, por meio normativo, uma política criminal 
consagradora de maior rigor punitivo no trato dos crimes 
contra a dignidade sexual. Destaco que foi vontade do 
Constituinte e do legislador infraconstitucional punir com maior 
rigor os atos libidinosos praticados contra vulnerável, como no 
caso dos autos (REsp 1615929/RJ, Relator Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgamento 20/09/2016, DJe 
04/10/2016). 

 

4.1. DECISÃO PARADIGMA 

 

 No julgamento do Recurso Especial n. Nº 1.353.575-

PR, Relator Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª Turma, j. 05.12.2013, 

DJe 16.12.2013, que ora se oferta como paradigma (cópia anexa), o 

Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu: 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.353.575 - PR (2012/0239108-0)  

RELATOR : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  

RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ  

RECORRIDO : A B (PRESO)  

ADVOGADO : JALTON GODINHO DE MORAIS  

 

 

EMENTA 

 

RECURSO ESPECIAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A 

FORMA TENTADA - MENOR GRAVIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE - ATOS 

LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONFIGURADOS - CRIME 
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CONSUMADO - RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO.  

1- A consumação do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a 

prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Precedentes.  

2 - No caso, o recorrido deitou-se por cima da vítima com o membro viril à mostra, após retirar-lhe 

as calças, o que, de per si, configura ato libidinoso para a consumação do delito de estupro de 

vulnerável.  

3 - Impossibilidade de desclassificação do delito para sua forma tentada, com base no princípio da 

proporcionalidade, em decorrência da menor gravidade da conduta, por ser contrário à norma 

legal.  

4 - O Superior Tribunal de Justiça entende que é "inadmissível que o Julgador, de forma 

manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada menor gravidade 

da conduta (REsp 1313369/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6T., DJe 5.8.2013).  

5 - Reconhecida a contrariedade aos artigos 217-A e 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro, 

bem assim à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, dá-se provimento ao recurso especial, 

para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau em relação ao recorrido.  

 

RELATÓRIO  

 

O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):  

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ interpõe recurso 

especial, fundado no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:  

Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Ato libidinoso (CP art. 217-a). Autoria e 

materialidade devidamente comprovadas. Prova testemunhal harmoniosa. 

Absolvição. Impossibilidade. Desclassificação para tentativa. Possibilidade. 

Redução no grau máximo. Admissibilidade. Réu que exibe seu membro viril e se 

deita em cima da menor. Não a beija, mas passa as mãos em suas partes íntimas e 

não pratica agressão. Carga penal prevista no artigo 217-a, do Código Penal, 

desproporcional, quando do delito, restou longe de ocorrer a penetração. Exclusão 

da presunção de violência. Reconhecimento da modalidade tentada. Recurso 

conhecido e parcialmente provido.  

A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é de se admitir 

como prova válida nos delitos contra a liberdade sexual que, via de regra, são 

cometidos na clandestinidade.  

Se 'conjunção carnal´ é a introdução do membro viril na vagina da mulher, 'ato 

libidinoso' dela diverso mas equivalente deve ser a introdução do membro viril nas 

demais cavidades: oral ou anal, ou a introdução de um seu substituto (do membro 

viril) nas cavidades vaginal ou anal. São apenas estas as ações equivalentes, e 

apenas eles devem merecer igual tratamento. A interpretação restritiva tem sentido. 

Todos os demais "atos libidinosos", em sentido amplo, devem ser tratados como 

forma tentada de estupro ou atentado violento ao pudor, conforme o caso.Pretender 

que se mantenha conteúdo semântico da expressão construído quando as penas 

eram diversas não é lógico e viola os princípios da isonomia e da 

proporcionalidade..." (REsp 762809. Rel. Min. Hamilton Carvalhido, J. 

20.11.2007). "Atentado violento ao pudor. Toque superficial na genitália, 

inocorrente a penetração do dedo do agente no interior do órgão da menor. Perícia 

que atesta permanecer virgem a ofendida e íntegra a membrana himenal. Ação que 

não chegou a perdurar por mais de dois minutos, ocorrida durante uma reunião de 

famílias. Desclassificação para a forma tentada. Apelo parcialmente provido". 

(REsp 762809. Rel. Min. Hamilton Carvalhido. J. 20.11.2007)" (fls. 286/287).  
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Depreende-se dos autos que o ora recorrido foi condenado à pena de 8 anos e 

8 meses de reclusão, em regime fechado, pela suposta prática do delito insculpido no art. 217-A do 

CP.  

Irresignada, a defesa apelou, buscando a absolvição por insuficiência de 

provas ou a desclassificação do delito para a modalidade tentada, recurso ao qual foi dado parcial 

provimento, para condenar o ora recorrido pela suposta prática do delito insculpido no art. 217-A 

c/c o art. 14, II, do CP, reduzindo a pena para 2 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, decisão 

contra a qual foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.  

Contra o acórdão o Ministério Público estadual interpôs recurso especial, em 

cujas razões aponta violação do art. 217-A, caput, e do art. 14, I e II, todos do Código Penal. Alega 

que "o julgado, apesar de reconhecer que o recorrido deitou em cima da vítima com o pênis para 

fora da calça, não reconheceu que tais atos são suficientes à consumação do delito de estupro de 

vulnerável " (fl. 236).  

Aduz dissídio jurisprudencial, visto que o posicionamento adotado pela 

Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná alegadamente contraria o 

entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema e sustenta, ainda, que o acórdão recorrido 

interpretou erroneamente a expressão "ato libidinoso diverso da conjunção carnal", ao exigir 

penetração ou lesão para a consumação do delito. Sustenta o recorrente que "o crime é 

instantâneo, exigindo para a sua configuração o mero toque entre o agente e a vítima, de forma 

lasciva" (fl.343).  

Por fim, alega que, ao contrário do entendimento exposto na decisão 

recorrida, o reconhecimento do mero toque lascivo como ato libidinoso suficiente à consumação 

do ato violento ao pudor não feriria o princípio da proporcionalidade, pois tal princípio não cabe 

na análise da tipicidade, mas somente na avaliação da culpabilidade, para imposição de pena mais 

ou menos grave, visto que todo e qualquer ato lascivo ofenderia a dignidade e a liberdade sexual.  

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida 

a consumação do delito, com o consequente redimensionamento da reprimenda.  

Apresentadas as contrarrazões (fls. 389/398) e admitido o recurso na origem 

(fls. 400/403), o Ministério Público Federal manifestou-se pelo seu provimento (fls. 416/420).  

Autos atribuídos à minha relatoria apenas em 9 de setembro de 2013.  

 

VOTO  

 

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.  

A controvérsia posta nesta via especial cinge-se ao alcance da expressão 

"atos libidinosos diversos da conjunção carnal" para configurar a consumação do crime de 

estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).  

Com o objetivo de contextualizar a prática do delito, oportuna é a transcrição 

dos seguintes excertos da denúncia:  

"Em 20 de outubro de 2010, aproximadamente às 06h00min, na Rua 

Perimental, s/n, perto do Sindicato Rural, Município de Altamira do Paraná, nesta Comarca, o 

denunciado ALEXANDRE BORGES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, 

dolosamente, praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a vítima LAIZ SUELEN 

DOS SANTOS LUIZ, de 09 (nove) anos de idade, ao colocar o pênis para fora da calça, tirar a 

roupa da vítima e deitar-se em cima da mesma [...]" (fl.3). 

 O Magistrado de piso acolheu integralmente a denúncia e condenou o ora 

recorrido à pena de 8 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela suposta 

prática do delito insculpido no art. 217-A do Código Penal; preso cautelarmente durante toda a 

instrução processual, não lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade.  

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, em cujas razões pleiteou a 

absolvição do acusado, por insuficiência de provas, ou a desclassificação do delito de estupro de 

vulnerável para a forma tentada. O Tribunal de origem, ao prover parcialmente o recurso de 

apelação manejado pela defesa, desclassificou o delito para sua forma tentada, em decorrência da 
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qual reduziu a pena do recorrido em 2/3 e fixou a reprimenda em 2 anos, 10 meses e 20 dias de 

reclusão, em regime inicialmente fechado.  

A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas, em face dos 

depoimentos coesos da vítimas e das testemunhas. Ao desclassificar o delito para a forma tentada, 

assim consignou o Tribunal estadual:  

"Pela análise do artigo 217-A, do Código Penal, dado pela Lei 12.015/2009 

(dos crimes sexuais contra vulnerável), em seu artigo 7º, que revogou o artigo 214 (atentado 

violento ao pudor), do mesmo diploma legal, denota-se que a pena para o delito de estupro e 

atentado violento ao pudor é a mesma, ou seja, reclusão de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. Portanto, 

a conjunção carnal e o beijo lascivo teriam a mesma punição. Uma ofensa ao princípio da 

proporcionalidade. Mas isto não quer dizer que se deveria acolher desclassificação para 

contravenção penal tipificada no artigo 61 (importunação ofensiva ao pudor) ou artigo 65 

(perturbação da tranqüilidade). Penso que para o presente caso seria coerente o reconhecimento 

do crime tentado, já que não houve penetração, toques, beijos, lesão, mas simplesmente o 

acusado tirou o pênis fora das calças e deitou em cima da vítima, ambos com roupas" (fl. 297, 

destaquei).  

Contra o acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela 

defesa, o Ministério Público do Estado do Paraná, ora recorrente, opôs embargos declaratórios, em 

que sustentou a obscuridade da decisão recorrida, "na medida em que não aclarou os motivos 

pelos quais interpretou o tipo penal de maneira distinta" (fl.325). A 5ª Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná rejeitou os embargos, nos termos da seguinte ementa: 

Embargos de declaração. Apontada obscuridade no acórdão hostilizado. Vício inexistente. 

Matéria já decidida e fundamentada. Mero inconformismo e anseio procrastinatório. 

Prequestionamento. Inviabilidade. Embargos conhecidos, porém rejeitados. "Mera divergência de 

interpretação não configura contradição, omissão ou obscuridade, sobretudo quando os motivos 

da decisão estão claramente expostos no v. acórdão" (TJPR, AP. Criminal 461.735-8/01, Rel. 

Marcus Vinícius de Lacerda Costa, j. em 27.11.2008 " (fl.324).  

Nas razões deste recurso especial, o recorrente, ao apontar a contrariedade 

aos artigos 217-A e 14, II, ambos do Código Penal, bem como à jurisprudência deste Tribunal 

Superior, requer o reconhecimento da prática do delito de estupro de vulnerável em sua forma 

consumada, com o consequente refazimento da pena.  

Assiste razão ao recorrente.  

As instâncias ordinárias, ao analisarem detidamente a prova dos autos, 

concluíram que o ora recorrido, de roupa, mas com o pênis à mostra, deitou por cima da vítima, 

que estava de calcinha, após lhe terem sido retiradas, pelo recorrido, as calças. Restou 

comprovado, ainda, que não foram introduzidos dedos na vagina da criança e que a ação delituosa 

foi rápida. Dessa forma, não há controvérsia no fato de que efetivamente ocorreu contato físico 

lascivo entre o recorrido e a vítima.  

Como observou o Tribunal estadual, de acordo com o novel art. 217-A do 

Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015, de 7 de agosto de 2009, a pena abstratamente prevista 

para a prática da conjunção carnal contra vulnerável ou de um beijo lascivo é a mesma, o que, a 

princípio, poderia configurar contrariedade ao princípio da proporcionalidade.  

Observo que se poderia, inclusive, visualizar um vácuo legislativo na Lei n. 

12.015/2009, por punir com igual rigor a prática da conjunção carnal e de qualquer outro ato 

libidinoso. No entanto, essa é a letra da lei e, mediante tais premissas, deve-se guiar a aplicação da 

pena, valendo-se o magistrado do sopesamento dos fatos ante os limites mínimo e máximo de 

reprimenda penal, suficientes para densificar o poder punitivo do Estado proporcionalmente à 

gravidade concreta do comportamento criminoso.  

A Corte de origem, com o propósito de atenuar a pena imposta ao ora 

recorrido, por ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, desclassificou o delito para 

a forma tentada, ao afirmar, inclusive, que:  

"[...] Se conjunção carnal é a introdução do membro viril na vagina da 

mulher, ato libidinoso dela diverso mas equivalente deve ser a introdução do membro viril nas 

demais cavidades: oral ou anal, ou a introdução de um seu substituto (do membro viril) nas 
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cavidades vaginal ou anal. São apenas estas as ações equivalentes, e apenas eles devem merecer 

igual tratamento. A interpretação restritiva tem sentido. Todos os demais atos libidinosos, em 

sentido amplo, devem ser tratados como forma tentada de estupro ou atentado violento ao 

pudor, conforme o caso" (fl.287, destaquei).  

No entanto, parece-me que considerar como ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, para a configuração do delito de estupro de vulnerável, consumado, somente as 

hipóteses em que há introdução do membro viril (ou objeto que o substitua) nas cavidades oral ou 

anal, não foi o entendimento do legislador ao elaborar a lei, tampouco o da doutrina e da 

jurisprudência acerca do tema.  

Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt: "libidinoso é ato lascivo, 

voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem, 

que envolve também a conjunção carnal" (Tratado de Direito Penal 4: Parte Especial - Dos 

crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 52).  

Se o acórdão considera desproporcional o beijo lascivo ser punido com pena 

de 8 anos de reclusão, outra análise poderá concluir que é desproporcional punir com igual pena a 

prática de ato libidinoso consistente em coito vaginal ou anal, por exemplo. É dizer, o mesmo 

fenômeno pode engendrar análises bem diversas a partir da perspectiva de quem julga e de quem, 

democrática e legitimamente, estabeleceu, por meio normativo, uma política criminal 

consagradora de um maior rigor punitivo no trato dos crimes contra a dignidade sexual.  

O que dizer, então, se a conduta – ainda que, na dicção do tribunal, não 

consiste em ato de "introdução do membro viril na vagina da mulher" ou "nas demais cavidades" – 

teve como vítima uma criança que contava com apenas 9 anos de idade, incapaz de defender-se 

ante a agressão sexual, cuja futura formação psíquica muito provavelmente estará em algum grau 

comprometida pela precoce experiência de natureza sexual que lhe impingiu o recorrido, mesmo 

na ausência da "introdução do membro viril em sua vagina" ou "nas demais cavidades" de seu 

corpo ainda em crescimento.  

Insisto foi vontade do Constituinte e do legislador infraconstitucional punir 

com maior rigor os atos libidinosos praticados contra vulnerável, como no caso dos autos, uma 

criança que, à época , contava 9 anos de idade.  

Na lição de Rogerio Sanches Cunha, nos delitos sexuais, "precisa o aplicador 

aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de ferir ou não a dignidade 

sexual da vítima" (Direito Penal - Parte Especial , 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 

p. 250). Desse modo, por se tratar de criança, creio que um grande número de outros atos, diversos 

da conjunção carnal, contra vítima de tenra idade, são capazes de lhe ocasionar graves 

consequências psicológicas, devendo, portanto, ser punido com maior rigor. 

É pacífico o entendimento de que o delito de estupro de vulnerável 

consuma-se com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da 

vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional: "o ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação 

atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção 

carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado 

ato voluptuoso " (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T., DJe 

21.3.2012).  

Não se pode olvidar que o delito admite tentativa, desde que a conduta 

perpetrada não configure ato libidinoso apto a configurar o delito em sua forma consumada.  

A meu ver, ao contrário do decidido pela Corte de origem, e também em 

respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a 

tipificação do delito, devendo incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal.  

Cito, a exemplo, recente julgado desta Corte, em caso análogo à hipótese ora 

em discussão:  

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ACÓRDÃO 

DE APELAÇÃO QUE DESCLASSIFICA O DELITO PARA A FORMA TENTADA. PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DA 
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PROVA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. 1. Embora o acórdão de apelação, 

reformando sentença condenatória, tenha desclassificado os delitos de atentado violento ao pudor 

para a forma tentada, a questão refere-se à valoração jurídica dos fatos, perfeitamente possível 

em sede de especial. 2. Em nosso sistema penal, o atentado violento ao pudor engloba atos 

libidinosos de diferentes níveis, inclusive os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, 

consumando-se o delito com o contato físico entre o agressor e a vítima. 3. Inadmissível que o 

Julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada 

menor gravidade da conduta . 4. [...]. 5. [...]. 6. [...] 7. [...]. 8. Recurso da Defesa a que se nega 

provimento, e recurso do Ministério Público provido, em parte, a fim de, reconhecida a 

modalidade consumada dos delitos, fixar a pena do acusado em 7 anos de reclusão, a ser 

cumprida em regime inicial semiaberto. (REsp 1313369/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6T., 

DJe 5.8.2013)  

Como bem pontuado pela Procuradoria Geral da República, por meio do 

parecer de fls. 416/420, "o contato físico entre o pênis do agressor e o corpo da vítima, de 09 

anos, sem conjunção carnal, já é suficiente para caracterizar o delito de estupro de vulnerável na 

sua forma consumada " (fl.416).  

Vale mencionar, ainda, que causa estranheza a redução do percentual 

máximo da tentativa, em situação que se aproximou muito do que, na concepção do tribunal, seria 

a consumação do estupro.  

Ademais, a proteção integral à criança, em especial no que se refere às 

agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 

227, caput, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais.  

Com efeito, preceitua o artigo 34, letra "b", da Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução 44/25 da ONU, em 20.11.1989, e 

internalizada no ordenamento jurídico nacional mediante o Decreto Legislativo n. 28/90, verbis :  

“Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as 

formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-parte tomarão, em especial, todas 

as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: (...) 

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;...”  

Desse modo, afasto a desclassificação do delito para a forma tentada, e 

restabeleço a sentença de primeiro grau, inclusive no que se refere à dosimetria da pena, em 

respeito ao livre convencimento do Juízo originário, que avalia, mais próximo dos fatos, as 

peculiaridades do caso concreto.  

À vista do exposto, considerando que o acórdão impugnado contrariou os 

artigos 217-A e 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, bem assim a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença de 

primeiro grau em relação ao ora recorrido.  

Ressalto que, de acordo com informações obtidas na página eletrônica do 

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e mediante contato telefônico com a escrivã Vilma, da 

Vara Criminal da Comarca de Campina da Lagoa/PR (Ação Penal n. 0001395-83.2010.8.16.0057), 

verifiquei que, em 1º de novembro de 2003, foi revogada a prisão preventiva do recorrido. 

Portanto, faz-se necessária a expedição de mandado de prisão.  

É como voto.  

 
 

4.2. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA. MOMENTO 

CONSUMATIVO DO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

PROPORCIONALIDADE 
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 Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente 

o paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e 

a hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão 

sobre o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável, na 

conduta de praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, bem 

como  se a proporcionalidade influi na consumação; porém, as 

soluções aplicadas apresentam-se opostas.  

 Segundo o teor do v. acórdão impugnado: 

"No mérito, a acusação é de que o Apelante, no período de agosto de 

2010 e junho de 2011, na Alameda dos Antúrios, nº 298, Sorocaba, por duas vezes, 
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com A.A.K., com então 12 anos - 
“passou a mão na vagina da vítima, por cima da calça e tentou beijá-la”. (sic, fls. 1-D),  

Judicialmente, negou a autoria. Disse ter ficado surpreso com a 
acusação, pois sempre tratou a vítima A., sua sobrinha, como se fosse uma de suas 
filhas, acreditando se tratar de sentimento de carência, devido ao distanciamento dela 
com a mãe - que trabalhava no Japão, de onde retornara havia pouco tempo, não 
havendo notícias acerca do pai.  

Sob o pretório, A. confirmou os abusos sofridos, detalhando que, na 
primeira vez, estava em um dos dormitórios da casa da avó - onde toda a família residia, 
inclusive o Apelante -, digitando em um computador, quando, RICARDO - marido de sua 
tia materna -, surgiu e passou as mãos em seus seios, por cima da roupa. Na segunda - 
desta vez, na casa deste -, elaborava um trabalho de escola, quando ele se aproximou e 
passou a mão em sua vagina, também sobre as vestes. Nos dois episódios, ele cessou as 
investidas, após ter demonstrado descontentamento e nojo de sua atitude.  

A despeito da irresignação defensiva, nos casos envolvendo crimes 
contra a liberdade sexual, a palavra da vítima, desde que coerente e guarde consonância 
com os demais elementos dos autos, é importante elemento de convicção.  

Caroline (testemunha do Juízo), sua amiga de escola e confidente, 
ouviu a mesma versão e a orientou a procurar a coordenação do estabelecimento 
educacional, o que foi confirmado por Paulo (Diretor de Escola), o qual, sem conseguir 
extrair mais detalhes devido ao seu estado emocional - “muito nervosa, ela chorava 
muito” (sic, fls. 129), o que em nada beneficia o Apelante, porque não induz na 
inexistência do ato, mas, simplesmente, um eventual desconforto em expor a sua 
intimidade a adulto estranho, do sexo masculino, aconselhou a família a procurar os 
órgãos competentes.  

Catia e Sumiko (mãe e avó da vítima, respectivamente), também 
relataram os fatos em harmonia com a vítima, enquanto, as testemunhas de defesa 
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Sayomi e Karen (esposa e filha do Apelante), não presenciaram os fatos, limitando-se a 
reproduzir a fala de RICARDO.  

O laudo psicológico de fls. 46/47, cuja impugnação é inconsistente, 
foi elaborado dentro da técnica recomendada, com utilização dos testes projetivos de 
praxe.  

A Perita subscritora atestou a consistência da narrativa da vítima: “A 
avaliação se deu nos dias 23/8/2011 e 30/82011, contendo uma hora cada encontro. 
Foram utilizados como instrumentos o teste projetivo House-Tree-Person (HTP), a Escala 
de Stress para Adolescentes (ESA), o Inventário de Frases de Violência Doméstica contra 
Crianças e Adolescentes (IFVD) e entrevista semi-estruturada (...). Conclusão. Diante dos 
dados colhidos entende-se que a adolescente apresenta estrutura psíquica e emocional 
fragilizada, estando vulnerável a eventos emocionais como distanciamento e isolamento, 
alterações da auto-imagem, respostas que tendem à autolesão diante de fatores 
estressores. Foi indicado à adolescente o tratamento em psicoterapia, ao qual ela aderiu 
desde então”.  

Houve demonstração, outrossim, das consequências psíquicas 
decorrentes e próprias de abusos sexuais, sendo natural a oposição da Defesa, por não 
lhe ter sido favorável.  

Ao contrário do sustentado, a presumida vulnerabilidade da vítima 
torna irrelevante qualquer debate sobre “a capacidade de entender e repelir 
eficazmente atos contra sua liberdade sexual” (fls. 249), subsumindo, a conduta do 
Apelante, ao tipo previsto no CP, art. 217-A.  

Entretanto, tem razão a Defesa quando postula o reconhecimento da 
tentativa.  

O Apelante sequer chegou a despir a menor ou mesmo se fez 
desnudo. Não prosseguiu na execução em razão do descontentamento e repugnância 
demonstrados pela própria vítima, circunstâncias alheias à sua vontade.  

Não houve contato de “pele com pele”.  
A finalidade do ato libidinoso é, via de regra, a satisfação sexual. Isso 

não se deu aqui, em sua plenitude, com “passada de mão e aperto” no órgão genital da 
ofendida, por cima da vestimenta.  

A este teor, confira-se: “a conduta de passar as mãos no corpo 
vestido da vítima, sem nenhum contato físico de pele com pele, ou, ao menos, o 
afastamento de suas vestes, caracteriza mera tentativa de atentado violento ao pudor” 
(RT 812/543).  

E, também: "O crime de atentado violento ao pudor aperfeiçoa-se e o 
tipo se integraliza, na medida em que o agente, fazendo uso da violência - ficta ou real - 
constrange a vítima a permitir que com ela sejam praticados atos libidinosos diversos da 
conjunção carnal. O momento consumativo sobrevém, então, com a execução do ato 
que satisfaz a lascívia do agente. Se, porém, empregada apenas violência, o ato 
libidinoso não aconteça por circunstâncias alheias à vontade do agente, o que cumpre 
reconhecer, exclusivamente, é a forma tentada da infração" (TJSP, AC, rel. Des. 
CANGUÇU DE ALMEIDA, RJTJSP 135/419).  

Pensar-se de forma diversa, seria o mesmo que reconhecer ter, o 
Apelante, submetido a vítima à completa conjunção carnal, sexo oral ou anal, ad 
argumentandum, havendo ofensa ao princípio da proporcionalidade.  
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O conatus, assim, é a situação que melhor se amolda”.  

 

   Enquanto para o paradigma: 

A controvérsia posta nesta via especial cinge-se ao alcance da expressão 

"atos libidinosos diversos da conjunção carnal" para configurar a consumação do crime de 

estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).  

(...)  

As instâncias ordinárias, ao analisarem detidamente a prova dos autos, 

concluíram que o ora recorrido, de roupa, mas com o pênis à mostra, deitou por cima da vítima, 

que estava de calcinha, após lhe terem sido retiradas, pelo recorrido, as calças. Restou 

comprovado, ainda, que não foram introduzidos dedos na vagina da criança e que a ação delituosa 

foi rápida. Dessa forma, não há controvérsia no fato de que efetivamente ocorreu contato físico 

lascivo entre o recorrido e a vítima.  

Como observou o Tribunal estadual, de acordo com o novel art. 217-A do 

Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015, de 7 de agosto de 2009, a pena abstratamente prevista 

para a prática da conjunção carnal contra vulnerável ou de um beijo lascivo é a mesma, o que, a 

princípio, poderia configurar contrariedade ao princípio da proporcionalidade.  

Observo que se poderia, inclusive, visualizar um vácuo legislativo na Lei n. 

12.015/2009, por punir com igual rigor a prática da conjunção carnal e de qualquer outro ato 

libidinoso. No entanto, essa é a letra da lei e, mediante tais premissas, deve-se guiar a aplicação da 

pena, valendo-se o magistrado do sopesamento dos fatos ante os limites mínimo e máximo de 

reprimenda penal, suficientes para densificar o poder punitivo do Estado proporcionalmente à 

gravidade concreta do comportamento criminoso.  

A Corte de origem, com o propósito de atenuar a pena imposta ao ora 

recorrido, por ter praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, desclassificou o delito para 

a forma tentada, ao afirmar, inclusive, que:  

"[...] Se conjunção carnal é a introdução do membro viril na vagina da 

mulher, ato libidinoso dela diverso mas equivalente deve ser a introdução do membro viril nas 

demais cavidades: oral ou anal, ou a introdução de um seu substituto (do membro viril) nas 

cavidades vaginal ou anal. São apenas estas as ações equivalentes, e apenas eles devem merecer 

igual tratamento. A interpretação restritiva tem sentido. Todos os demais atos libidinosos, em 

sentido amplo, devem ser tratados como forma tentada de estupro ou atentado violento ao 

pudor, conforme o caso" (fl.287, destaquei).  

No entanto, parece-me que considerar como ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, para a configuração do delito de estupro de vulnerável, consumado, somente as 

hipóteses em que há introdução do membro viril (ou objeto que o substitua) nas cavidades oral ou 

anal, não foi o entendimento do legislador ao elaborar a lei, tampouco o da doutrina e da 

jurisprudência acerca do tema.  

Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt: "libidinoso é ato lascivo, 

voluptuoso, que objetiva prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem, 

que envolve também a conjunção carnal" (Tratado de Direito Penal 4: Parte Especial - Dos 

crimes contra a dignidade sexual até dos crimes contra a fé pública. 7 ed., São Paulo: Saraiva, 

2013. p. 52).  

Se o acórdão considera desproporcional o beijo lascivo ser punido com pena 

de 8 anos de reclusão, outra análise poderá concluir que é desproporcional punir com igual pena a 

prática de ato libidinoso consistente em coito vaginal ou anal, por exemplo. É dizer, o mesmo 

fenômeno pode engendrar análises bem diversas a partir da perspectiva de quem julga e de quem, 

democrática e legitimamente, estabeleceu, por meio normativo, uma política criminal 

consagradora de um maior rigor punitivo no trato dos crimes contra a dignidade sexual.  

O que dizer, então, se a conduta – ainda que, na dicção do tribunal, não 

consiste em ato de "introdução do membro viril na vagina da mulher" ou "nas demais cavidades" – 

teve como vítima uma criança que contava com apenas 9 anos de idade, incapaz de defender-se 
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ante a agressão sexual, cuja futura formação psíquica muito provavelmente estará em algum grau 

comprometida pela precoce experiência de natureza sexual que lhe impingiu o recorrido, mesmo 

na ausência da "introdução do membro viril em sua vagina" ou "nas demais cavidades" de seu 

corpo ainda em crescimento.  

Insisto foi vontade do Constituinte e do legislador infraconstitucional punir 

com maior rigor os atos libidinosos praticados contra vulnerável, como no caso dos autos, uma 

criança que, à época , contava 9 anos de idade.  

Na lição de Rogerio Sanches Cunha, nos delitos sexuais, "precisa o aplicador 

aquilatar o caso concreto e concluir se o ato praticado foi capaz de ferir ou não a dignidade 

sexual da vítima" (Direito Penal - Parte Especial , 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 

p. 250). Desse modo, por se tratar de criança, creio que um grande número de outros atos, diversos 

da conjunção carnal, contra vítima de tenra idade, são capazes de lhe ocasionar graves 

consequências psicológicas, devendo, portanto, ser punido com maior rigor. 

É pacífico o entendimento de que o delito de estupro de vulnerável 

consuma-se com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da 

vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional: "o ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação 

atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção 

carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado 

ato voluptuoso " (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T., DJe 

21.3.2012).  

Não se pode olvidar que o delito admite tentativa, desde que a conduta 

perpetrada não configure ato libidinoso apto a configurar o delito em sua forma consumada.  

A meu ver, ao contrário do decidido pela Corte de origem, e também em 

respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a 

tipificação do delito, devendo incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal.  

Cito, a exemplo, recente julgado desta Corte, em caso análogo à hipótese ora 

em discussão:  

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ACÓRDÃO 

DE APELAÇÃO QUE DESCLASSIFICA O DELITO PARA A FORMA TENTADA. PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO DA 

PROVA. REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO. 1. Embora o acórdão de apelação, 

reformando sentença condenatória, tenha desclassificado os delitos de atentado violento ao pudor 

para a forma tentada, a questão refere-se à valoração jurídica dos fatos, perfeitamente possível 

em sede de especial. 2. Em nosso sistema penal, o atentado violento ao pudor engloba atos 

libidinosos de diferentes níveis, inclusive os toques, os contatos voluptuosos e os beijos lascivos, 

consumando-se o delito com o contato físico entre o agressor e a vítima. 3. Inadmissível que o 

Julgador, de forma manifestamente contrária à lei e utilizando-se dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, reconheça a forma tentada do delito, em razão da alegada 

menor gravidade da conduta . 4. [...]. 5. [...]. 6. [...] 7. [...]. 8. Recurso da Defesa a que se nega 

provimento, e recurso do Ministério Público provido, em parte, a fim de, reconhecida a 

modalidade consumada dos delitos, fixar a pena do acusado em 7 anos de reclusão, a ser 

cumprida em regime inicial semiaberto. (REsp 1313369/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 6T., 

DJe 5.8.2013)  

Como bem pontuado pela Procuradoria Geral da República, por meio do 

parecer de fls. 416/420, "o contato físico entre o pênis do agressor e o corpo da vítima, de 09 

anos, sem conjunção carnal, já é suficiente para caracterizar o delito de estupro de vulnerável na 

sua forma consumada " (fl.416).  

Vale mencionar, ainda, que causa estranheza a redução do percentual 

máximo da tentativa, em situação que se aproximou muito do que, na concepção do tribunal, seria 

a consumação do estupro.  

Ademais, a proteção integral à criança, em especial no que se refere às 

agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 

227, caput, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais.  
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Com efeito, preceitua o artigo 34, letra "b", da Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, aprovada pela Resolução 44/25 da ONU, em 20.11.1989, e 

internalizada no ordenamento jurídico nacional mediante o Decreto Legislativo n. 28/90, verbis :  

“Os Estados-partes se comprometem a proteger a criança contra todas as 

formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados-parte tomarão, em especial, todas 

as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: (...) 

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais;...”  

Desse modo, afasto a desclassificação do delito para a forma tentada, e 

restabeleço a sentença de primeiro grau, inclusive no que se refere à dosimetria da pena, em 

respeito ao livre convencimento do Juízo originário, que avalia, mais próximo dos fatos, as 

peculiaridades do caso concreto.  

À vista do exposto, considerando que o acórdão impugnado contrariou os 

artigos 217-A e 14, II, todos do Código Penal Brasileiro, bem assim a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença de 

primeiro grau em relação ao ora recorrido.  

 

 Em síntese, enquanto para o v. acórdão recorrido: 

Entretanto, tem razão a Defesa quando postula o reconhecimento da 
tentativa.  

O Apelante sequer chegou a despir a menor ou mesmo se fez 
desnudo. Não prosseguiu na execução em razão do descontentamento e repugnância 
demonstrados pela própria vítima, circunstâncias alheias à sua vontade.  

Não houve contato de “pele com pele”.  
A finalidade do ato libidinoso é, via de regra, a satisfação sexual. Isso 

não se deu aqui, em sua plenitude, com “passada de mão e aperto” no órgão genital da 
ofendida, por cima da vestimenta.  

A este teor, confira-se: “a conduta de passar as mãos no corpo 
vestido da vítima, sem nenhum contato físico de pele com pele, ou, ao menos, o 
afastamento de suas vestes, caracteriza mera tentativa de atentado violento ao pudor” 
(RT 812/543).  

(...). 
Pensar-se de forma diversa, seria o mesmo que reconhecer ter, o 

Apelante, submetido a vítima à completa conjunção carnal, sexo oral ou anal, ad 
argumentandum, havendo ofensa ao princípio da proporcionalidade.  

 

 Já para a decisão paradigma: 

Dessa forma, não há controvérsia no fato de que efetivamente ocorreu 

contato físico lascivo entre o recorrido e a vítima.  

Como observou o Tribunal estadual, de acordo com o novel art. 217-A do 

Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015, de 7 de agosto de 2009, a pena abstratamente prevista 

para a prática da conjunção carnal contra vulnerável ou de um beijo lascivo é a mesma, o que, a 

princípio, poderia configurar contrariedade ao princípio da proporcionalidade.  

(...) 

  

No entanto, parece-me que considerar como ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, para a configuração do delito de estupro de vulnerável, consumado, somente as 

hipóteses em que há introdução do membro viril (ou objeto que o substitua) nas cavidades oral ou 
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anal, não foi o entendimento do legislador ao elaborar a lei, tampouco o da doutrina e da 

jurisprudência acerca do tema.  

(...) 

É pacífico o entendimento de que o delito de estupro de vulnerável 

consuma-se com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da 

vítima, conforme já consolidado por esta Corte Nacional: "o ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal, que caracteriza o delito tipificado no revogado art. 214 do Código Penal, inclui toda ação 

atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção 

carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado 

ato voluptuoso " (AgRg no REsp 1.154.806/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6T., DJe 

21.3.2012).  

Não se pode olvidar que o delito admite tentativa, desde que a conduta 

perpetrada não configure ato libidinoso apto a configurar o delito em sua forma consumada.  

A meu ver, ao contrário do decidido pela Corte de origem, e também em 

respeito ao princípio da proporcionalidade, a gravidade da conduta não pode ser considerada para a 

tipificação do delito, devendo incidir na culpabilidade do agente, para aplicação da sanção penal”.  

 

 

 Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 

 Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Comendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

5. RAZÕES  DO  PEDIDO  DE  REFORMA  DA  DECISÃO 

RECORRIDA 

Ante o exposto, demonstrados fundamentadamente a 

negativa de vigência à lei federal e o dissídio jurisprudencial, aguarda 

o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO seja deferido o 

processamento do presente RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia 

Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e provimento pelo 

Superior Tribunal de Justiça, para que seja cassada a decisão 

impugnada, restabelecendo-se a sentença de Primeiro Grau que 
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condenou o acusado R. M. pelo crime de estupro de vulnerável, 

consumado.  

                        São Paulo, 30 de novembro de 2016. 
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