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Tese 445 

CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL – PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA 

CONJUNÇÃO CARNAL – TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE. 

A prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, com contato físico 

entre o agente e a vítima, caracteriza o crime de estupro de vulnerável 

consumado, previsto na atual redação dada pela Lei 12.015/2009, não se 

podendo falar em tentativa.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE 

SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000027-

79.2015.8.26.0382, Comarca de Mirassol (Foro Distrital de Neves 

Paulista), em que figura como apelado, sendo apelante, L. M. , vem à 

presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso 

III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, no art. 541 do Código 

de Processo Penal e no art. 26 da Lei nº 8.038/90, interpor 

RECURSO ESPECIAL contra os vv. acórdãos de fls. 259/265 e 

276/281, pelos seguintes motivos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

 

L. M.  foi condenado pelo juízo da Vara Única do Foro 

Distrital de Neves Paulista - Comarca de Mirassol -, ao cumprimento 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Recurso Especial nº 0000027-79.2015.8.26.0382 - Comarca de Mirassol 

3 

da pena de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, 

incurso no art. 217-A, caput, do Código Penal (fls. 191/202). 

 

Isso porque, na data de 14 de dezembro de 2014, por 

volta de 18 horas, na Rua Antônio Lapa, nº 141, na Cidade de Neves 

Paulista praticou ato libidinoso – consistente em agarrá-la, beijar seu 

pescoço, passar a mão em seus seios e em suas nádegas - com 

Thainara Luana Vieira do Prado, de 13 anos de idade à época do 

fato.  

 

Inconformado, o acusado recorreu, buscando a 

absolvição, alegando insuficiência de provas (fls. 209/219).  

 

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não 

provimento do recurso, com a manutenção da sentença de primeiro 

grau (fls. 242/249). 

 

Os ilustres integrantes da Colenda 5ª Câmara de Direito 

Criminal, em votação unânime, DERAM PROVIMENTO PARCIAL ao 

recurso, para reconhecer a modalidade tentada do delito, reduzir a 

pena para 04 anos de reclusão e fixar o regime inicial aberto, como 

incurso no art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

mantendo-se, no mais, a r. decisão, em julgamento realizado em 20 
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de outubro de 2016, de conformidade com o Voto do Relator, Des. 

SÉRGIO RIBAS (fls. 259/265), a seguir transcrito: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0000027-79.2015.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em 

que é apelante L. M. , é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DESÃO PAULO. 

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto 

por L. M. , para reconhecer a modalidade tentada do delito, reduzir 

a pena para 04 anos de reclusão e fixar o regime inicial aberto, como 

incurso no art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, 

mantendo-se, no mais, a r. decisão. V.U.", de conformidade com o 

voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente), JUVENAL DUARTE 

E JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN. 

São Paulo, 20 de outubro de 2016. 
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SÉRGIO RIBAS 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Apelação nº 0000027-79.2015.8.26.0382 

Apelante: L. M.   

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Comarca: Neves Paulista 

Voto nº 30.436 

 

APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável - Recurso 

da Defesa - Absolvição por falta de provas - Provimento 

em parte - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, 

aliados aos relatos das testemunhas, ao relatório social 

e aos laudos psicológicos, comprovam o cometimento de 

delito tentado - Relevância da palavra da vítima em 

crimes sexuais, geralmente cometidos na 

clandestinidade, longe da presença de testemunhas – De 

rigor reconhecer a tentativa, condenando-se o réu como 

incurso no art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do 

Código Penal - No tocante à dosimetria, levando-se em 

conta a tentativa, mostra-se razoável a redução de 

metade da pena com base no “iter criminis” percorrido 
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pelo agente - Imposição de regime inicial aberto - 

Recurso defensivo parcialmente provido. 

 

Trata-se de apelação criminal, interposta por L. M. , 

contra a r. decisão de fls. 191/202, cujo relatório se adota, 

acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou 

o réu ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos de reclusão, no 

regime inicial fechado, como incurso no art. 217-A, “caput”, do 

Código Penal. 

Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de 

apelação a fls. 209/219, nas quais requer a absolvição do réu por 

insuficiência de provas. 

Recurso regularmente processado e contrariado pelo 

Ministério Público (fls. 234/235). 

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça 

manifestou-se a fls.242/249, apresentando parecer pelo 

desprovimento do recurso defensivo. 

É o relatório. 

Consta da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 

2014, por volta de 18 horas, na Rua Antônio Lapa, nº 141, na 

Cidade de Neves Paulista, L. M.  praticou ato libidinoso com 

Thainara Luana Vieira do Prado, de 13 anos de idade à época do 

fato. 
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Segundo apurado, o réu é padrinho de batismo da 

vítima, que frequentava regularmente sua residência. Nas 

circunstâncias descritas, o réu efetuou ligações para a afilhada 

Thainara, convidando-a para ir até sua casa. Quando a vítima 

chegou ao local, Leonidio a convidou para sentar no sofá, momento 

em que passou a agarrá-la, beijá-la no pescoço e passar a mão em 

seus seios. 

Thainara relutou e Leonidio a questionou: “Você não 

gosta?”. A adolescente respondeu que não e conseguiu se 

desvencilhar. Todavia, Leonidio sentou-se em outro sofá e puxou a 

vítima pelos braços, fazendo novas carícias libidinosas, bateu em 

suas nádegas e disse que ela estava bonita e cheirosa. Então, 

Thainara conseguiu sair correndo e tomou o rumo de sua 

residência. 

Estes são os fatos. 

O recurso defensivo comporta parcial provimento, a fim 

de que seja reconhecida a tentativa, com redução de metade da pena 

e fixação do regime inicial aberto. 

A materialidade do crime de estupro de vulnerável 

tentado restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência 

(fls.05/07), pelo “Print Screen” da tela do celular da vítima com 

registro de chamadas do dia fatídico (fls. 31), pelo relatório social 

realizado com a menor (fls. 69/70), pelo relatório psicológico de fls. 
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71/72, bem como pela prova oral obtida no decorrer da persecutio 

criminis.  

A autoria, igualmente, restou inconteste. 

Em interrogatório judicial, o réu negou os fatos que lhe 

foram atribuídos, dizendo que não estava sozinho em sua casa na 

datado episódio, e não praticou qualquer ato libidinoso com a 

vítima, sua afilhada. 

A negativa ofertada pelo réu mostrou-se isolada nos 

autos, padecendo de credibilidade. 

É que a vítima, nas duas oportunidades em que prestou 

declarações, narrou, com riqueza de detalhes a tentativa de estupro 

de vulnerável. Consignou que, na ocasião, esteve sozinha com o 

acusado na residência deste, ocasião em que o apelante tentou 

agarrá-la e beijar seu pescoço, tentando, ainda, passar a mão em 

suas partes íntimas. O crime apenas não se consumou porque a 

ofendida conseguiu sair correndo e tomou o rumo de sua residência, 

isto é, só não houve consumação por circunstâncias alheias à 

vontade do agente. 

Vale dizer que nos crimes sexuais, geralmente cometidos 

na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a palavra 

da vítima se reveste de relevante valor probatório, mormente se for 

coerente e corroborada por outros elementos de prova. 
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Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais 

Superiores: 

“O STJ entende que a palavra da vítima nos crimes contra 

a liberdade sexual, que geralmente são praticados na 

clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente 

se corroborada por outros elementos” (STJ - Rel. Ministro Gurgel de 

Faria - 5ª Turma - HC nº 264482/RJ - DJe 03/08/2015). 

“Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de 

suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a 

maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e 

na clandestinidade. Precedentes do STJ” (STJ - Rel. Ministro 

Reynaldo Soares da Fonseca - 5ª Turma - AgRg no AREsp nº 

652144/SP - DJe 17/06/2015). 

“Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, juntamente com os 

demais elementos de certeza dos autos, reveste-se de valor probante 

e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do crime” 

(STF - Rel. Ministro Gilmar Mendes - 2ª Turma - ARE nº 722683 

AgR/DF - DJe10/04/2013). 

“A sentença condenatória transcrita acima encontra-se 

em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal 

Federal, que se consolidou no sentido de que, “nos crimes sexuais, a 

palavrada vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza 
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dos autos, reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto 

à autoria e às circunstâncias do crime”. Precedentes” (STF - Relatora 

Ministra Ellen Gracie - 2ª Turma - HC nº 102473 - DJE 

02/05/2011). 

Ora, se a tese defensiva fosse acatada, no sentido de que 

o depoimento da criança, por si só, não teria validade para a 

elucidação dos fatos, vários réus sairiam impunes, sem sofrerem 

qualquer consequência penal, porque se vislumbrou nos inúmeros 

precedentes supracitados que tal espécie de delito é, geralmente, 

cometido às escuras, sem qualquer testemunha. Por óbvio que, ao 

tentar abusar sexualmente de uma adolescente com apenas 13 

anos, um indivíduo não praticaria a conduta ilícita em local 

movimentado. 

É por isso que a jurisprudência considera válidos os 

depoimentos da vítima de crimes sexuais, desde que coerentes entre 

si, e, mormente, se corroborados por outros elementos. 

Na situação “sub examine”, já se viu que a vítima, tanto 

na delegacia quanto em juízo, foi segura, sempre sustentando a 

mesma versão. Logo, a coerência existe. 

Ademais, os depoimentos da vítima também não são a 

única prova para a condenação pelo crime tentado. 

É que a mãe e o irmão da vítima, Aparecida Paulino 

Vieira Prado e Agnaldo Antônio do Prado, confirmaram as 
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declarações da infante, dizendo que esta lhe contou, com segurança, 

a conduta praticada pelo acusado Leonidio. Tudo se iniciou com 

ligação do réu convidando a ofendida para ir a sua residência. Lá, o 

irrogado passou a agarrar a vítima com o fito de satisfação de sua 

lasciva. A vítima pediu para o réu parar com a conduta, porém este 

continuou, dizendo que sabia que a menor gostava daquilo e que 

não era para contar a ninguém. A ofendida conseguiu evadir-se. 

Ademais, o relatório social e os laudos psicológicos 

realizados corroboram integralmente a dinâmica dos fatos, não 

deixando dúvidas de que o crime foi praticado pelo apelante, porém 

na forma tentada. 

As provas são totalmente desfavoráveis ao acusado L. M. 

, razão pela qual deve ser condenado, porém na forma tentada. 

Portanto, condena-se Leonídio Moretti como incurso no 

art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

Passa-se à dosimetria. 

Na primeira fase, fixa-se a reprimenda no mínimo legal 

de 08 anos de reclusão. 

Na fase seguinte, não há agravantes ou atenuantes 

aplicáveis. 

Na terceira etapa, com o reconhecimento da tentativa, e 

levando-se em conta o caminho do crime percorrido pelo agente, isto 
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é, percurso de considerável “iter criminis”, reduz-se metade da pena, 

fixando-a, definitivamente, em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Tendo em vista as circunstâncias judiciais favoráveis, a 

primariedade do agente e a quantidade da pena, impõe-se o regime 

inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'c', e § 3º, do Código 

Penal. 

Por fim, inviável a substituição da pena por restritivas 

de direitos, uma vez que se trata de crime praticado com violência 

ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44 do Código Penal. 

Via de consequência, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 

recurso de apelação interposto por L. M. , para reconhecer a 

modalidade tentada do delito, reduzir a pena para 04 anos de 

reclusão e fixar o regime inicial aberto, como incurso no art. 217-A, 

c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal, mantendo-se, no mais, 

a r. decisão. 

 

SÉRGIO RIBAS 

Relator 

 

 

Os embargos de declaração opostos a fls. 269/273 – com 

o objetivo de corrigir contradição e omissão - foram rejeitados em 06 

de abril de 2017, nos termos do Voto do Relator, Des. SÉRGIO 

RIBAS (fls. 276/281), a seguir transcrito: 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos 

de Declaração nº 0000027-79.2015.8.26.0382/50000, da Comarca 

de Neves Paulista, em que é embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado L. M. , é embargado 

EGRÉGIA 5ª CÂMARA DEDIREITO CRIMINAL. 

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 

"REJEITARAM OS EMBARGOSDE DECLARAÇÃO. V.U.", de 

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

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores JUVENAL DUARTE (Presidente) e JOSÉ DAMIÃO 

PINHEIRO MACHADO COGAN. 

São Paulo, 6 de abril de 2017. 

 

SÉRGIO RIBAS 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Embargos de Declaração nº 0000027-

79.2015.8.26.0382/50000 

Embargante: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Interessado: L. M.   

Embargado: EGRÉGIA 5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL 

Comarca: Neves Paulista 

Voto nº 31.738 

 

Embargos de Declaração – Insurge-se a embargante 

aduzindo que o v. acórdão foi omisso e contraditório – 

Inocorrência – Cabe dizer que as razões que levaram à 

condenação do réu na forma tentada, bem como à fixação 

de sua pena, restaram suficientemente delineadas pelo v. 

acórdão embargado, com base no caso concreto, em 

respeito às normas constitucionais e legais em vigor – 

Ademais, o Juiz não está obrigado a responder a todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por ela, tampouco a 

responder um a um todos seus argumentos (RTJSP 

115/207) – Pedido modificativo que não pode ser acolhido 

– Questões ligadas ao mérito superadas, não se 
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prestando os embargos a reapreciar a essência da 

matéria já julgada - Embargos de Declaração Rejeitados. 

 

Vistos. 

 

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos, 

tempestivamente, pela Procuradoria Geral de Justiça, contra o v. 

Acórdão acostado a fls. 260/265, que deu parcial provimento ao 

recurso de apelação interposto por L. M. , para reconhecer a 

modalidade tentada do delito, reduzir a pena para 04 anos de 

reclusão e fixar o regime inicial aberto, como incurso no art.217-A, 

c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

O ilustre Procurador de Justiça sustenta, em breve síntese 

que há omissões e contradições no julgado, porque, muito embora 

a vítima não tenha dito nada a respeito da tentativa, e a defesa não 

tenha postulado o reconhecimento desta, o v. acórdão houve por 

bem desclassificar a conduta do acusado e condená-lo como incurso 

no art. 217-A, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Logo, 

requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos 

modificativos, para que o réu seja condenado por estupro de 

vulnerável na forma consumada (fls. 269/273). 

É o relatório. 
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Os embargos declaratórios, como é sabido, têm por finalidade, 

apenas, esclarecer, ou seja, tornar claro o acórdão proferido, sem 

modificar na essência a matéria já objeto de julgamento (arts. 382 e 

619, do CPP), entendendo a boa doutrina que:  

"não se admitem, por serem impróprios, aqueles em que, ao 

invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão ou explicitação de parte obscura ou ambígua do julgado, se 

pretende rediscutir questão que nele ficou claramente decidida, para 

modificar em sua essência ou substância. Assim, não é possível, em 

embargos de declaração, alterar mudar ou aumentar o julgamento. 

Assim não fosse, permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de 

poder, porque, pela decisão proferida, já está finda a jurisdição" 

(Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 7ª ed., 2000, p. 

1343). 

Embora haja o entendimento na doutrina de que nada há de 

condenável na prática, frequente, de interposição de embargos, na 

modalidade do suprimento de omissão, com a finalidade exclusiva 

de prequestionar a matéria para fins de interposição dos recursos 

especial ou extraordinário, o certo é que, consagrou-se na 

jurisprudência: 

"Em sede de Embargos de Declaração, é impossível ao 

embargante questionar a valoração das provas dos autos, conferindo 
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àqueles o caráter de infringência e ultrapassando os limites 

estabelecidos pelo art.620 do CPP" (RJDTACRIM 40/288). 

Ainda, no mesmo diapasão: 

"Nos embargos de declaração só é admitido esclarecimento do 

que foi decidido e da dúvida em que se elabore, é incabível postulação 

pretendida alterar, mudar ou aumentar o julgamento" (JTACRESP 

63/189). 

Os presentes embargos devem ser rejeitados. 

O venerando acórdão não contém omissões ou contradições, 

tendo consignado de maneira clara os motivos do reconhecimento 

da tentativa.  

De início, data venia ao ilustre procurador de justiça, não se 

mostra imprescindível pedido expresso da defesa para que seja 

reconhecida a tentativa da infração penal. 

Isso porque o recurso interposto pela defesa devolve o 

conhecimento de toda a matéria de mérito, podendo o tribunal 

reformar eventuais incorreções ou vícios na r. decisão hostilizada, 

desde que a solução não prejudique o recorrente, como, “in casu”, 

se verificou. 

Além disso, não se cogita em omissão ou contradição no 

julgado, porque o tempo todo, sem desarmonização, afirmou-se que 

o réu “tentou agarrar a vítima, “tentou beijá-la no pescoço”, e 

“tentou passar as mãos em suas partes íntimas” (fls. 262). 
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Ora, em que pese a vítima não ser afirmado expressamente 

que o réu “tentou abusá-la sexualmente”, é certo que tal 

circunstância infere-se da dinâmica dos fatos, analisando-se 

detidamente todo o acervo probatório. 

O réu começou a praticar os atos de execução, porém não 

conseguiu satisfazer sua lascívia, eis que “a vítima conseguiu sair 

correndo e tomou o rumo de sua residência”, não havendo 

consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente (fls. 

262). 

Assim sendo, se o acusado não conseguiu chegar ao final da 

execução do crime, sequer alcançando a satisfação da lascívia 

própria, demonstrada está a tentativa. 

Logo, descabe falar-se em omissões ou contradições no v. 

acórdão. 

Ressalte-se que o Juiz não está obrigado a responder a todas 

as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos 

fundamentos indicados por ela, tampouco a responder um a um 

todos seus argumentos (RTJSP 115/207). 

Nem sempre que o acórdão usará as expressões que a parte 

desejaria fossem utilizadas ou fará uso dos argumentos pretendidos 

e sequer se poderia compelir seu relator a proferir voto como o faz o 
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perito, por meio de respostas a quesitos. A complexidade do ato de 

julgar é bem maior (RTJSP 104/304 e 97/373). 

De outro modo, da simples leitura da petição acostada a fls. 

269/273, verifica-se que os embargos possuem nítido caráter 

infringente e buscam a rediscussão de tema já definido pela Corte 

no julgamento da apelação, o que não é admissível. 

Neste diapasão, rejeitam-se os presentes embargos, tendo em 

vista que as razões que levaram à condenação da embargante na 

forma tentada, bem como à imposição de pena, restaram 

suficientemente esclarecidas e mostraram-se em harmonia com as 

disposições legais e o caso concreto. 

Diante de todo o exposto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. 

 

Sérgio Ribas 

Relator 

 

 

 

 

 

Assim decidindo, os vv. acórdãos contrariaram o 

disposto nos artigos 14, inc. I e 217-A, ambos do Código Penal, 
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porquanto a prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 

anos já configura o delito na forma consumada e dissentiram de 

julgados anteriores do Colendo Superior Tribunal de Justiça na 

interpretação dos referidos dispositivos legais, autorizando a 

presente interposição recursal com base nas alíneas “a” e “c” do 

inciso III do art. 105 da Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL – Prática de atos 

libidinosos de diversas formas com contato físico – ausência 

de conjunção carnal, coito anal ou de satisfação da lascívia - 

Tentativa – Impossibilidade. 

- O delito de estupro, na atual redação dada pela 

Lei nº 12.015/2009, inclui atos libidinosos praticados de 

diversas formas, incluindo os toques, os contatos voluptuosos 

e os beijos lascivos, consumando-se com o contato físico entre 

o agressor e a vítima. 

 

2. CONTRARIEDADE À LEI FEDERAL – Artigos 217-A, caput e 
14, inc. I, ambos do Código Penal. 

  

Dispõe o Código Penal: 

 

Art. 14 - Diz-se o crime: 
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Crime consumado 

I - consumado, quando nele se reúnem todos os 

elementos de sua definição legal. (...) 

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. 

 

Para os vv. acórdãos impugnados, em que pese a vítima 

não ser afirmado expressamente que o réu “tentou abusá-la 

sexualmente”, é certo que tal circunstância infere-se da dinâmica dos 

fatos, analisando-se detidamente todo o acervo probatório. 

O réu começou a praticar os atos de execução, porém não 

conseguiu satisfazer sua lascívia, eis que “a vítima conseguiu sair 

correndo e tomou o rumo de sua residência”, não havendo consumação 

por circunstâncias alheias à vontade do agente (fls. 262). 

Assim sendo, se o acusado não conseguiu chegar ao final 

da execução do crime, sequer alcançando a satisfação da lascívia 

própria, demonstrada está a tentativa. 

 

Ocorre que o tipo penal não exige, para a consumação do 

delito, que o acusado tenha sucesso em manter a conjunção carnal 

ou mesmo em atingir a satisfação de sua lascívia, tanto que 
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estabelece no preceito primário a possibilidade de praticar qualquer 

ato libidinoso com a menor de 14 anos. 

 

No caso vertente, constou da denúncia, da sentença e dos 

acórdãos impugnados que o recorrido, padrinho da vítima Thainara 

Luana Vieira do Prado, com 13 (treze) anos de idade à época dos 

fatos, depois de conseguir fazer com que esta fosse à sua casa, 

passou a agarrá-la, beijá-la no pescoço e passar a mão em seus 

seios e nádegas. 

 

Logo, consumado o delito, porque reunido todos os 

elementos da definição legal, prevista no art. 217-A do Código Penal 

- praticar qualquer ato libidinoso com a menor de 14 anos. 

 

Não obstante isso, contrariando as disposições contidas 

nos artigos 217-A, caput e 14, inc. I, ambos do Código Penal, nos vv. 

acórdãos impugnados entendeu-se que para a consumação do delito 

previsto no art. 217-A do Código Penal também seria necessário 

provar-se que o agente conseguiu alcançar a satisfação de sua 

lascívia. 

 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o 

crime de estupro de vulnerável - art. 217-A do Código Penal – se perfaz 
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“com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, daí a 

irrelevância de se certificar, na espécie, da consumação de atos 

sexuais. Precedentes” (STJ, RESP nº 1659662/CE, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe de 

19/04/2017). 

 

No mesmo sentido: 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA 

CONDUTA. PRÁTICA DE OUTROS ATOS LIBIDINOSOS. DELITO DO 

ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL CONSUMADO. I – Não há que se falar 

em negativa de prestação jurisdicional quando a decisão atacada 

infirma a tese impugnada, ainda que o faça de modo diverso do 

pretendido pela parte recorrente. Neste caso, o pedido de diminuição 

de pena sustentou-se na tese de que o delito teria sido praticado na 

modalidade tentada, o que foi afastado pelo eg. Tribunal de origem ao 

julgar o apelo defensivo. II - Esta Corte possui entendimento firmado 

no sentido de que “se a intenção  do  agente  é  a  satisfação de seu 

desejo sexual, estando presentes  os elementos constantes no tipo 

descrito no art. 217-A do Código  Penal,  trata-se  de  hipótese  de 

configuração do delito de estupro  de  vulnerável,  objetivando  a  
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reprimenda  ali  contida a proteção  da  liberdade,  da  dignidade e do 

desenvolvimento sexual” (REsp  n. 1.481.546/GO, Quinta Turma, Rel. 

Min. Gurgel de Faria, DJe de 5/12/2014, grifei). III - Consta do v. 

acórdão vergastado que o réu satisfez sua lascívia com a manipulação 

da vagina e com toques no corpo da vítima.  Esses atos estão incluídos 

no tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, porquanto o 

estupro de vulnerável visa o resguardo, em sentido amplo, da 

integridade moral e sexual dos menores de 14 anos, cuja capacidade 

de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, 

é reduzida e as condutas descritas evidenciam um comportamento de 

natureza grave da parte do agente. Agravo regimental desprovido 

(STJ, AgRg no AREsp 943690/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, 

QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 19/04/2017). 

 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOLO 

DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA.  CONTRAVENÇÃO PENAL. VÍTIMA 

ADOLESCENTE MENOR DE 14 ANOS. INCOMPATIBILIDADE.  ART. 

217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONSUMAÇÃO. QUALQUER ATO 

DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL. RECURSO 

PROVIDO. 

1.  A controvérsia atinente à inadequada desclassificação 

para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 
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3.688/1941 prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a 

revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido. 

2.  Nega-se vigência ao art. 217-A, caput, do CP, quando, 

diante de atos lascivos, diversos da conjunção carnal e atentatórios à 

liberdade sexual da vítima (adolescente menor de  14  anos), 

desclassifica-se a conduta para contravenção penal, ao fundamento 

de que  o réu não praticou nenhum "ato invasivo, com grau de 

lesividade próprio do delito previsto no art. 217-A do Código Penal". 

3.  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. 

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 

contrariedade do acórdão ao art. 217-A, caput, do Código Penal e 

condenar o ora recorrido como incurso nas penas desse dispositivo, 

determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que 

proceda à dosimetria da reprimenda (STJ, REsp 1598080/MG, 

Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 

em 28/06/2016, DJe 01/08/2016). 
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RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOLO 

DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA.  CONTRAVENÇÃO PENAL.  VÍTIMA 

CRIANÇA. INCOMPATIBILIDADE. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. 

CONSUMAÇÃO. QUALQUER ATO DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À 

DIGNIDADE SEXUAL. RECURSO PROVIDO. 

1. A controvérsia atinente à inadequada desclassificação 

para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei n. 

3.688/1941 prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a 

revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido. 

2.  Nega-se vigência ao art. 217-A do CP quando, diante de 

atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade 

sexual da vítima (criança), desclassifica-se a conduta para 

contravenção penal, ao fundamento de que "não se verificou qualquer 

tipo de penetração, restringindo-se o acusado a acariciar o corpo da 

vítima com as mãos, sem consequências físicas mais danosas". 

3.  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. 

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. 
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5.  Recurso especial provido, a fim de reconhecer a 

contrariedade do acórdão ao art. 217-A do Código Penal e restabelecer 

a sentença de primeiro grau (STJ, REsp 1605222/MS, Relator 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

28/06/2016, DJe 01/08/2016). 

 

E a análise da questão atinente à consumação do crime 

de estupro de vulnerável prescinde do reexame de prova, bastando, 

in casu, da revaloração de fatos incontroversos constantes da 

denúncia, da sentença e do acórdão – no sentido de que o recorrido 

veio a agarrar a vítima, beijá-la no pescoço e passar a mão em 

seus seios e nádegas. 

 

Neste sentido: 

 

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 
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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 das vítimas (crianças de 5 e 10 anos 

de  idade), se reconhece a tentativa do delito, ao fundamento de que 

"há  desproporcionalidade  entre  a apenação das condutas ínsitas no 

artigo  217  do Código Penal a autorizar a aplicação do princípio da 

razoabilidade  com  o  consequentemente  o  reconhecimento  da forma 

tentada do crime de estupro de vulnerável". 

3.  Recurso conhecido e parcialmente provido, a fim de 

reconhecer a forma consumada do crime de estupro de vulnerável 

praticado pelo recorrido,  restabelecendo-se a sentença de primeiro 

grau. Pedido de execução imediata da pena deferido (STJ, REsp 

1630320/RJ, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA 

TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017). 

 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DO REEXAME 

FÁTICO. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO 

CARNAL.  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 213, § 1º, E 217-A, C/C O ART. 14, 

I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

PROVIDO. 
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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 aos arts. 213, § 1º, e 217-A, c/c o art. 

14, I, todos do CP, quando, diante de atos lascivos diversos da 

conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (todas 

menores, duas delas menores de 14 anos), se reconhece a tentativa 

dos delitos, ao fundamento de que a consumação dos crimes em 

comento se dá tão somente com a efetiva prática do sexo vaginal, oral 

ou anal. 

3.  Recurso conhecido e provido, a fim de reconhecer a 

forma consumada dos delitos, readequando a pena para 12 anos e 

restabelecendo o regime fechado (STJ, REsp 1615929/RJ, Relator 

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 

20/09/2016, DJe 04/10/2016). 

 

Assim, ao entender que o fato de o recorrido, padrinho da 

vítima - Thainara Luana Vieira do Prado, com 13 (treze) anos de idade 

à época dos fatos -, agarrá-la, beijá-la no pescoço e passar a mão 

em seus seios e nádegas configura estupro de vulnerável tentado, 

os vv. acórdãos contrariaram as disposições contidas nos artigos 

217-A, caput e 14, inc. I, ambos do Código Penal. 
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3.  DISSÍDIO JURISPRUDENCIAI 

 

 

O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem 

entendido que o crime de estupro de vulnerável se consuma “com a 

prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, daí a 

irrelevância de se certificar, na espécie, da consumação de atos 

sexuais. Precedentes” (STJ, RESP nº 1659662/CE, Rel. Ministro 

RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/04/2017, DJe de 

19/04/2017). 

 

Nesse sentido: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

CONSUMAÇÃO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO 

CARNAL. PRÁTICA INCONTROVERSA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 

1.  A discussão acerca da consumação do delito de 

estupro de vulnerável, em razão da prática incontroversa de ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, é eminentemente de direito, 
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não ensejando reexame de provas. Logo, não incide o óbice da 

Súmula 7/STJ. Precedentes. 

2.  Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de 

que o momento consumativo do crime de estupro de vulnerável se dá 

com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 

Logo, sendo incontroversa a prática do ato, de rigor o afastamento da 

causa de diminuição da pena referente à tentativa. 

3. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 

553963/RO, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 

julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015). 

 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DO REEXAME 

FÁTICO. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO 

CARNAL.  VIOLAÇÃO DOS ARTS. 213, § 1º, E 217-A, C/C O ART. 14, 

I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 

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 aos arts. 213, § 1º, e 217-A, c/c o 

art. 14, I, todos do CP, quando, diante de atos lascivos diversos da 
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conjunção carnal e  atentatórios à liberdade sexual da vítima (todas 

menores, duas  delas  menores  de  14  anos),  se  reconhece  a 

tentativa dos delitos,  ao fundamento de que a consumação dos 

crimes em comento se dá tão somente com a efetiva prática do sexo 

vaginal, oral ou anal. 

3.  Recurso conhecido e provido, a fim de  reconhecer a 

forma consumada   dos   delitos,   readequando  a  pena  para  12 

anos e restabelecendo o regime fechado (STJ, REsp 1615929/RJ, 

Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 

julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016). 

 

 

 

3.1. Acórdão Paradigma. 

  

A COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, no julgamento do AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 553.963-RO, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 

01/12/2015, DJe 11/12/2015, publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência, ora oferecido como paradigma (cópia anexada), 

assim decidiu sobre o tema: 
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO 

DE VULNERÁVEL. CONSUMAÇÃO. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA 

CONJUNÇÃO CARNAL. PRÁTICA INCONTROVERSA. SÚMULA 

7/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO. 

1. A discussão acerca da consumação do delito de 

estupro de vulnerável, em razão da prática incontroversa de 

ato libidinoso diverso da conjunção carnal, é eminentemente 

de direito, não ensejando reexame de provas. Logo, não incide 

o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 

2. Esta Corte Superior firmou entendimento no 

sentido de que o momento consumativo do crime de estupro de 

vulnerável se dá com a simples prática de ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal. Logo, sendo incontroversa a 

prática do ato, de rigor o afastamento da causa de diminuição 

da pena referente à tentativa. 

3. Agravo regimental improvido. 

 

Eis na íntegra o relatório e o voto do Ministro Relator: 

 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 553.963 – RO 

(2014/0189363-7) 
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RELATOR: MINISTRO NEFI CORDEIRO 

AGRAVANTE: A DE A (PRESO) 

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA 

 

RELATÓRIO 

 

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO: 

Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão 

de fls. 314/318, que, conhecendo do agravo em recurso especial, 

deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a pratica do delito 

de estupro de vulnerável na forma consumada, afastando a causa 

de diminuição da pena referente à tentativa. 

Sustenta o agravante que, ao dar provimento ao recurso 

especial sem a devida apreciação do mérito pela Egrégia Sexta 

Turma, o decisum teria violado o princípio da colegialidade. 

Afirma que a análise da quaestio trazida no recurso 

especial encontraria óbice na Súmula 7/STJ, que teria sido, assim, 

violada pela decisão recorrida. Aduz, ainda, que o dissídio 

jurisprudencial aventado nas razões do apelo não teria sido 

devidamente comprovado nos moldes do RISTJ. 

Sustenta que deve ser mantido o entendimento da Corte 

Estadual no sentido de que a conduta do réu se enquadraria como 
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estupro de vulnerável na forma tentada. Argumenta, nesse sentido, 

que a conduta imputada ao agravante limitou-se a "apalpadas" no 

corpo da menor e um beijo, não alcançando, pois, a libido por meio de 

qualquer um dos atos diversos da conjunção carnal que qualificam a 

conduta, mesmo porque, sua conduta foi interrompida quando a 

criança chamou a madrasta ao local que os atos se iniciaram (fl. 337). 

Requer, assim, a reconsideração da decisão recorrida ou 

sua submissão ao julgamento pelo Órgão Colegiado. 

É o relatório. 

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 553.963 - RO 

(2014/0189363-7) 

 

VOTO 

 

O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 

De início, necessário obtemperar que o artigo 557, § 1º-

A, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a dar provimento a 

recurso quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto 

com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal ou de Tribunal Superior (AgRg no REsp 1536702/RS, Rel. 

Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 

27/10/2015, DJe 16/11/2015). Logo, não há falar em violação ao 

princípio da colegialidade pela decisão ora recorrida. 
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Outrossim, a despeito das razões apresentadas, o 

agravante não trouxe argumentos capazes de reformar a decisão 

agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, in 

verbis (fls. 314/318, com destaques): 

No recurso especial, sustenta o Ministério Público que o 

Tribunal a quo, ao desclassificar a conduta do réu de estupro de 

vulnerável na forma consumada para a forma tentada, teria 

contrariado os arts. 14, I, e 217-A, caput, ambos do Código Penal, 

porquanto a prática de qualquer ato libidinoso contra menor de 14 

anos já configura o delito na forma consumada. 

De início, anoto que 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 a valoração 

jurídica dos fatos tais como postos pelas instâncias 

ordinárias, não incidindo no caso o disposto na Súmula 7/STJ 

(AgRg no REsp 1462934/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 

ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 

02/03/2015). 

No caso dos autos, conforme narrado na denúncia, no dia 

11/3/2012, na zona rural de Cujubim/RO, o acusado, para tentar 

satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos com sua filha 
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Daiane, criança de apenas dez anos de idade, consistente em apertá-

la, apalpá-la e beijá-la na boca contra sua vontade. Segundo ficou 

apurado, no dia dos fatos, vítima e acusado estavam em casa, em 

uma confraternização, quando Daiane, que estava jogando truco, 

dirigiu-se a cozinha para beber água, oportunidade em que seu pai, 

o acusado, a seguiu e a mandou que o beijasse na boca e, diante da 

recusa da menina, ele passou a apertá-la, apalpá-la e, em seguida, 

desferiu um beijo em sua boca. A menina conseguiu se livrar dos atos 

praticados e correu para junto das demais pessoas (fl. 238). 

Feitas tais considerações, consigno que esta Corte 

Superior firmou entendimento no sentido de que o momento 

consumativo do crime de estupro de vulnerável se dá com a 

simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal. 

Nesse entendimento: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRÁTICA DE 

ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. DELITO 

CONSUMADO. 

I. A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 

217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos 

diversos da conjunção carnal. Precedentes. 

II. No caso dos autos, configurada está a prática de atos 

libidinosos diversos da conjunção carnal destinados à satisfação da 
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lascívia do acusado, consistentes em colocar a vítima forçosamente 

em seu colo e beijá-la no pescoço, além de beijar seus seios e tocar 

sua vagina, ainda que por sobre suas vestes. 

Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no AREsp 530.053/MT, Rel. Ministro FELIX 

FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 

29/06/2015) 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

CONDUTA DELITUOSA INTERROMPIDA PELA CHEGADA DA MÃE DA 

VÍTIMA AO LOCAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA. 

IMPOSSIBILIDADE. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO 

CARNAL CONFIGURADOS. CRIME 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 segurou o pênis da criança, após 

lhe retirar os shorts, tirou suas próprias calças, colocou a mão do 

menor sobre o seu pênis e, pedindo que a criança fizesse o mesmo, 

movimentou sua própria mão sobre o órgão genital da vítima, de 10 

anos de idade à época dos fatos, o que, de per si, configura ato 

libidinoso para a consumação do delito de estupro de vulnerável. 
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3 - Entendeu a Corte de origem que o delito não se 

consumou por circunstâncias alheias à vontade de agente, visto que 

a genitora da vítima chegou ao local durante a prática dos atos 

libidinosos. 

4 - Não cabe a desclassificação do delito para sua forma 

tentada, por ser contrário à norma legal, pois os atos já praticados 

configuram a prática do delito em sua forma consumada. 

5 - Reconhecida a contrariedade aos artigos 217-A e 14, I 

e II, ambos do Código Penal Brasileiro, dá-se provimento ao recurso 

especial, para restabelecer a sentença condenatória de primeiro grau 

em relação ao recorrido. 

(REsp 1432394/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 20/06/2014)  

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 

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 
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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 
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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 

critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos incontroversos 

nos autos. 

VI. Agravo Regimental desprovido. 

(AgRg no REsp 1359608/MG, Rel. Ministra ASSUSETE 

MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 

16/12/2013)  

RECURSO ESPECIAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - MENOR 

GRAVIDADE DA CONDUTA - IMPOSSIBILIDADE – ATOS 

LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL CONFIGURADOS 

- CRIME CONSUMADO – RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA 

CONDENATÓRIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 
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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. 
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(REsp 1353575/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 

CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 16/12/2013) 

O acórdão recorrido reconheceu expressamente que 

os elementos de prova coligidos aos autos não deixam dúvida 

de que o réu cometeu ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal, ao apalpar o corpo da vítima e beijá-la contra sua 

vontade, visando satisfazer sua lascívia (fl. 240, com 

destaques). Logo, ainda que a prática do ato tenha sido 

subitamente interrompida, não há falar em ausência de 

consumação do delito, tudo de acordo com a jurisprudência 

acima colacionada. De rigor, pois, reconhecer a consumação 

do crime em questão. 

Ante o exposto, conheço do agravo e, nos termos do art. 

557, § 1º-A, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, dou provimento ao 

recurso especial para, reformando o acórdão recorrido, 

reconhecer a pratica do delito de estupro de vulnerável na 

forma consumada, afastando, destarte, a causa de diminuição 

da pena referente à tentativa, aplicada pelo Tribunal a quo (fl. 

241). 

Conforme pontificado pela decisão ora recorrida, a 

discussão acerca da consumação do delito de estupro de vulnerável, 

em razão da prática incontroversa de ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, é eminentemente de direito, não ensejando 
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reexame de provas, mas apenas a valoração jurídica dos fatos tais 

como postos pelas instâncias ordinárias. Logo, não incide o óbice 

consubstanciado na Súmula 7/STJ.  

No caso dos autos, a Corte Estadual reconheceu 

expressamente que os elementos de prova coligidos aos autos não 

deixam dúvida de que o réu cometeu ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, ao apalpar o corpo da vítima e beijá-la contra sua 

vontade, visando satisfazer sua lascívia (fl. 240, com destaques).  

Logo, sendo incontroversa a prática de ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal, não há falar na forma tentada do crime 

de estupro de vulnerável, pois a prática inequívoca do ato basta à 

consumação delitiva, tudo conforme a jurisprudência acima 

colacionada. De rigor, pois, o afastamento da causa de diminuição 

da pena referente à tentativa. 

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo 

regimental. 

 

Como se vê, exsurge o dissídio jurisprudencial pela 

prolação dos vv. acórdãos recorridos. 

 

3.2. Comparação Analítica do Dissídio Jurisprudencial. 

    

Para o acórdão recorrido: 
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Consta da denúncia que, no dia 14 de 

dezembro de 2014, por volta de 18 horas, na Rua Antônio Lapa, 

nº 141, na Cidade de Neves Paulista, L. M.  praticou ato 

libidinoso com Thainara Luana Vieira do Prado, de 13 anos de 

idade à época do fato. 

Segundo apurado, o réu é padrinho de batismo 

da vítima, que frequentava regularmente sua residência. Nas 

circunstâncias descritas, o réu efetuou ligações para a afilhada 

Thainara, convidando-a para ir até sua casa. Quando a vítima 

chegou ao local, Leonidio a convidou para sentar no sofá, 

momento em que passou a agarrá-la, beijá-la no pescoço e 

passar a mão em seus seios. 

Thainara relutou e Leonidio a questionou: 

“Você não gosta?”. A adolescente respondeu que não e 

conseguiu se desvencilhar. Todavia, Leonidio sentou-se em 

outro sofá e puxou a vítima pelos braços, fazendo novas carícias 

libidinosas, bateu em suas nádegas e disse que ela estava bonita 

e cheirosa. Então, Thainara conseguiu sair correndo e tomou o 

rumo de sua residência. 

Estes são os fatos. (...) 

(...) não se cogita em omissão ou contradição 

no julgado, porque o tempo todo, sem desarmonização, afirmou-
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se que o réu “tentou agarrar a vítima, “tentou beijá-la no 

pescoço”, e “tentou passar as mãos em suas partes íntimas” (fls. 

262). 

Ora, em que pese a vítima não ser afirmado 

expressamente que o réu “tentou abusá-la sexualmente”, é 

certo que tal circunstância infere-se da dinâmica dos fatos, 

analisando-se detidamente todo o acervo probatório. 

O réu começou a praticar os atos de execução, 

porém não conseguiu satisfazer sua lascívia, eis que “a vítima 

conseguiu sair correndo e tomou o rumo de sua residência”, não 

havendo consumação por circunstâncias alheias à vontade do 

agente (fls. 262). 

Assim sendo, se o acusado não conseguiu 

chegar ao final da execução do crime, sequer alcançando a 

satisfação da lascívia própria, demonstrada está a tentativa. 

 

Por outro lado, para o v. acórdão paradigma: 

 

Feitas tais considerações, consigno que esta 

Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o 

momento consumativo do crime de estupro de vulnerável se dá 

com a simples prática de ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal. (...) 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Recurso Especial nº 0000027-79.2015.8.26.0382 - Comarca de Mirassol 

47

No caso dos autos, a Corte Estadual 

reconheceu expressamente que os elementos de prova coligidos 

aos autos não deixam dúvida de que o réu cometeu ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, ao apalpar o corpo da 

vítima e beijá-la contra sua vontade, visando satisfazer sua 

lascívia (fl. 240, com destaques).  

Logo, sendo incontroversa a prática de ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, não há falar na forma 

tentada do crime de estupro de vulnerável, pois a prática 

inequívoca do ato basta à consumação delitiva, tudo conforme 

a jurisprudência acima colacionada. De rigor, pois, o 

afastamento da causa de diminuição da pena referente à 

tentativa. 

 

Em síntese, para o acórdão impugnado, o fato de 

o recorrido agarrar a vítima, vindo a beijá-la no pescoço e passar 

a mão em seus seios e nádegas não consuma o delito, se ele não 

alcançar a satisfação de sua lascívia, enquanto que para o julgado 

paradigma, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido 

de que o momento consumativo do crime de estupro de 

vulnerável se dá com a simples prática de ato libidinoso 

diverso da conjunção carnal. 

 



 
 

 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 

  
 
 

Recurso Especial nº 0000027-79.2015.8.26.0382 - Comarca de Mirassol 

48

Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA, afastando-se o entendimento adotado nos acórdãos 

recorridos. 

 

4 – PEDIDO DE REFORMA. 

 

Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, a contrariedade à lei federal e a divergência 

jurisprudencial, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, seja ADMITIDO o processamento do presente 

RECURSO ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem como seja 

ele oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar os vv. 

acórdãos impugnados, restabelecendo-se a sentença de primeiro 

grau (fls. 191/202), que condenou L. M.  ao cumprimento da pena 

de 08 (oito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, incurso no 

art. 217-A, caput, do Código Penal. 

 

 São Paulo, 18 de maio de 2017. 

 

Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo 


