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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO. 

 

Apelação Criminal nº 0105403-46.2016.8.26.0050 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por 

meio de seus representantes infra-assinados, nos autos do processo em 

epígrafe, em que figura como apelante ADALBERTO CORREA MACEDO, vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e 

“c”, da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL  para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1.RESUMO DOS AUTOS. 

 

ADALBERTO CORREA MACEDO foi processado e condenado 

como incurso nos artigos 215-A e 217-A, caput, do Código Penal, em concurso 

material de delitos, às penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em 

regime inicial fechado (conforme sentença de fls. 259/263). 

Irresignado, apelou da decisão (fls. 275/287), buscando, em 

apertada síntese, a absolvição por insuficiência de provas. 

Após as devidas contrarrazões (fls. 295/297), houve parecer da 

douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo (fls. 306/319). 

Sobreveio decisão da Egrégia 15ª. Câmara de Direito Criminal 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, por votação unânime, deu parcial 

provimento ao recurso defensivo, desclassificando uma das condutas do réu 

(contra a vítima Luana) para o crime previsto no artigo 215-A, redimensionando 

suas penas para três anos e quatro meses, em regime inicial semiaberto, por 

incurso em referido tipo penal, por duas vezes, em concurso material de delitos. 

Eis, na íntegra, a decisão: 
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Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, bem como 

dissentiu de anterior julgamento do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o 

presente inconformismo, com base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do artigo 

105 da Constituição Federal, com a seguinte tese: 
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Contato corporal para satisfação da lascívia com 

menor de quatorze anos configura crime de estupro 

de vulnerável, havendo presunção legal de violência 

na conduta (artigo 217-A do Código Penal), sendo 

descabida a desclassificação dos fatos para mera 

importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal). 

TP 746.  

 

2. DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL - Artigo 217-A, caput, do Código Penal. 

O artigo 217-A, caput, do Código Penal está assim redigido: 

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

libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

 

Já o artigo 215-A do mesmo diploma legal, define da seguinte 

forma o delito de importunação sexual: 

“Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência 

ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia 

ou a de terceiro: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não 

constitui crime mais grave. 

 

 As duas figuras típicas se distinguem, especialmente, quanto à 

vítima, que no primeiro delito é a pessoa menor de quatorze anos, que recebe 

especial proteção da lei em nosso país. 

Aliás, o próprio preceito secundário do segundo dispositivo 

prevê qual a reprimenda ali prevista será aplicada, excepcionando a hipótese 

de se tratar de crime mais grave, como ocorre, precisamente, no caso em 

exame. 

Com efeito, tendo sido uma das condutas do réu perpetrada com 

vítima menor de quatorze anos, a saber, a ofendida Luana, então com apenas 

dez anos de idade, imperioso se reconheça a configuração do delito mais grave 

previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, não se mostrando viável a 

desclassificação de tal fato para o crime de menor gravidade, e de descrição 

típica mais genérica, do artigo 215-A do mesmo diploma legal. 
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Ora, em nosso sistema jurídico, a criança ou adolescente recebe 

especial proteção, a partir do artigo 227 da Constituição Federal, e de diploma 

legal que protege especialmente tais pessoas em desenvolvimento – Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90). 

E na trilha dessa especial proteção conferida às crianças e 

adolescentes, é que o Superior Tribunal de Justiça inclusive assentou 

entendimento, por meio da sistemática de recursos repetitivos, no sentido de 

que, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no 

art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção 

carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, 

sendo que o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual 

anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a 

vítima não afastam a ocorrência do crime (Tema 918, que deu origem à 

Súmula 593 daquele sodalício).  

No caso em análise, o acusado praticou inequívocos atos 

libidinosos com a vítima Luana, criança ainda em tenra idade, ao esfregar seu 

pênis ereto contra as nádegas da menor, até chegar mesmo a ejacular. 

Tal conduta não apenas se reveste de extrema gravidade, como 

nitidamente se amolda à previsão legal do artigo 217-A, caput, do Código Penal, 

pois, havendo contato físico entre o autor do fato e a vítima menor de quatorze 

anos, não há que se falar em mera importunação sexual, mas em verdadeiro ato 

libidinoso, em que a própria lei presume a existência de violência. 

Ato libidinoso é o ato lascivo, voluptuoso, que visa à satisfação 

do prazer sexual, ao desafogo da concupiscência. 

“Ato libidinoso é – ensina NÉLSON HUNGRIA – (...)  todo aquele 

que se apresenta como desafogo (completo ou incompleto) à concupiscência”1 

(...) e “manifestamente obsceno ou lesivo da pudicícia média”2, não se 

caracterizando como tal “a simples inconveniência”3, ou atitudes que, “segundo 

id quod plerumque accidit, são sexualmente neutros ou, pelo menos, não 

colidentes com a moral sexual média”4 . 

Consoante salienta LUIZ RÉGIS PRADO, ato libidinoso 

doutrinariamente se define, por isso, como “elemento normativo de valoração 

extrajurídica”, a ser aferido em dado contexto histórico e diante de sociedade 

determinada5.   

                                           
1“Comentários ao Código Penal”, volume VIII, página 121, Forense, reedição de 1.980. 
2“Comentários ao Código Penal”, volume VIII, página 122, Forense, reedição de 1.980. 
3“Comentários ao Código Penal”, volume VIII, página 123, Forense, reedição de 1.980. 
4“Comentários ao Código Penal”, volume VIII, página 124, Forense, reedição de 1.980. 
5“Curso de Direito Penal”, volume 3 º, página 204, “Revista dos Tribunais”, 2.001. 
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Na mesma linha, como já está mais do que pacificado no 

Colendo Superior Tribunal de Justiça “ato libidinoso não é só o coito anal ou 

sexo oral; os toques, o beijo lascivo e os contatos voluptuosos também o 

são”. 

No caso dos presentes autos, a conduta do recorrido, ao 

esfregar por significativo lapso temporal seu pênis ereto no corpo da jovem 

vítima, até ejacular, ultrapassou, em muito, a mera importunação, a simples 

intenção de incomodar a ofendida, constituindo inequívoco ato atentatório à sua 

dignidade sexual, e causando-lhe forte trauma, sobretudo em razão de sua 

especial condição de pessoa em desenvolvimento, ainda em tenra idade. 

Ademais, em se tratando de pessoa menor de quatorze anos, 

como já consignado, a violência é presumida na conduta do réu, o que impede 

se reconheça a incidência do artigo 215-A do Código Penal, conduta que não se 

reveste de violência ou grave ameaça, sendo imperioso o reconhecimento da 

configuração do delito mais grave do artigo 217-A, caput, do mesmo códex, pela 

aplicação do princípio da especialidade. 

Nessa esteira, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

“AGRAVO    REGIMENTAL    NO    RECURSO   

ESPECIAL.   DIREITO   PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO 

CRIME PREVISTO NO ART. 217-A PARA O DO ART. 215-A DO 

CP (INTRODUZIDO PELA LEI 13.718/2018) 

IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. 

PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. AGRAVO NÃO 

PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "o delito de 

estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato 

de libidinagem ofensivo à dignidade  sexual da vítima, incluindo 

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" (HC  264.482/RJ Rel. 

Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 

23/6/2015, DJe de 3/8/2015). 2. Desse modo, o crime de estupro 

de vulnerável, previsto no art. 217-A, do Código Penal, consuma-

se quando o agente mantém conjunção carnal ou qualquer ato 

libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, 

ainda, o consentimento da vítima. 3. Não obstante a inovação 

trazida pelo art. 215-A do Código Penal (introduzido pela Lei 

13.718/2018), "a Terceira Seção desta Corte Superior  

sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela 

presunção absoluta da violência em casos da prática de 
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conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 

14 anos" (REsp n. 1.320.924/MG, relator Ministro ROGERIO  

SCHIETTI  CRUZ, SEXTA TURMA,  julgado em 16/8/2016, DJe 

de 29/8/2016, grifei), de modo que é  "inaplicável  o  art.  215-A  

do CP para a hipótese fática de ato libidinoso  diverso  de  

conjunção  carnal praticado com menor de 14 anos,  pois  tal  

fato  se amolda ao tipo penal do art. 217-A do CP, devendo  ser  

observado o princípio da especialidade" (AgRg nos EDcl no 

AREsp n. 1225717/RS, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 

QUINTA TURMA,  julgado  em  21/2/2019, DJe 6/3/2019, grifei). 

4. No caso, a conduta do réu, consistente em passar a mão por 

cima e por dentro da roupa, na vagina e nos seios, bem como 

esfregar o pênis no pé da vítima, menor de 14 anos de idade, 

ajusta-se ao tipo penal do art. 217-A do CP. 5. Agravo regimental 

a que se nega provimento” (AgRg no REsp 1808319/RS 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 

2019/0110906-4, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta 

Turma, j. em 28.05.2019, DJe de 04.06.2019). 

 

E mais: 

 “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. 

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA 

CONJUNÇÃO CARNAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O 

CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. 

VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos 

moldes do reconhecido na decisão ora combatida, se as 

instâncias ordinárias, após a análise dos elementos de 

convicção amealhados nos autos, reconheceu a autoria e 

materialidade delitivas, para infirmar tal conclusão seria 

necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, 

providência que não se coaduna com a via do writ. 2. Quanto ao 

pleito de desclassificação da conduta, "a Lei n. 13.718, de 24 de 

setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de 

importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o 

estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou 

grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça 

firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção 

carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 
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217-A do Código Penal, independentemente de violência ou 

grave ameaça, bem como de eventual consentimento da vítima. 

Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita 

Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019). 3. Agravo regimental 

desprovido. (AgRg no HC 491481/SC - AGRAVO REGIMENTAL 

NO HABEAS CORPUS 2019/0029831-6, Relator Ministro 

Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 04.06.2019, DJe de 

11.06.2019). 

 

Nessas circunstâncias impende convir ter-se caracterizado o 

crime definido no artigo 217-A, caput, do Código Penal, ao qual o v. acórdão, 

portanto, negou vigência. 

 

3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.  

 

 Outrossim, ao decidir pela desclassificação da conduta do 

recorrido para a figura do artigo 215-A do Código Penal, a Corte Estadual 

divergiu da interpretação dada aos fatos, à luz do artigo 217-A, caput, do mesmo 

diploma legal, justificando a manifestação da presente irresignação também com 

fundamento na alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, por 

dissídio jurisprudencial, conforme adiante se demonstrará, mediante cotejo 

analítico entre o acórdão recorrido e decisão ora ofertada como paradigma. 

  

3.1. ACÓRDÃO PARADIGMA.  

 

   No AgRg no REsp 1.761.248-MG, de relatoria do Eminente 

Ministro Sebastião Reis Júnior, julgamento em 23.04.2019 e publicação em 

03.05.2019, cujo acórdão se oferece como paradigma e que se encontra 

publicado na Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia anexa), a Colenda 

Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO 
DO ART. 217-A, CAPUT, DO CP. PRÁTICA DE ATO 
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. ÓBICE 
DA SÚMULA 7⁄STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO 
REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 
ELEMENTARES CARACTERIZADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. 
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DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO 
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. PLEITO 
DE APLICAÇÃO DO ART. 215-A DO CP: CRIME 
DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 1. A questão veiculada no recurso 
especial não envolve a análise de conteúdo fático-probatório, 
mas, sim, a possibilidade de caracterização do delito de estupro 
de vulnerável, notadamente em razão do Superior Tribunal de 
Justiça ter entendimento de a prática de ato lascivos diversos 
da conjunção carnal e atentatórios da dignidade e à liberdade 
sexual da vítima (menor de 14 anos) poder subsumir-se ao tipo 
descrito no art. 217-A do Código Penal. Dessa forma, não se 
configura a hipótese de aplicação do óbice constante da Súmula 
7⁄STJ, haja vista a análise eminentemente jurídica do caso. 2. 
Conforme disposto na decisão ora agravada, o Superior Tribunal 
de Justiça entende que a prática de atos lascivos diversos da 
conjunção carnal e atentatórios da dignidade e à liberdade 
sexual da vítima (menor de 14 anos) se subsume ao tipo descrito 
no art. 217-A do Código Penal. 3. O tipo descrito no art. 217-A 
do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as condutas 
de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
pessoa menor de 14 anos. [...] "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 (AgRg 
no AREsp n. 530.053⁄MT, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, 
julgado em 23⁄6⁄2015, DJe 29⁄6⁄2015), em cuja expressão estão 
contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção 
carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente 
(Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, 
p. 467)– (AgRg no REsp n. 1.702.157⁄RS, Ministro Jorge Mussi, 
Quinta Turma, DJe 4⁄2⁄2019). 4. Inviável a desclassificação da 
conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do 
Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 
24⁄9⁄2018, porquanto não há como se aplicar a nova lei nas 
hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente 
diante da presunção de violência. 5. A Lei n. 13.718, de 24 de 
setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de 
importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que 
o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou 
grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte Superior de Justiça 
firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção 
carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 
217-A do Código Penal, independentemente de violência ou 
grave ameaça, bem como de eventual consentimento da 
vítima. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.361.865⁄MG, Ministra 
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º⁄3⁄2019). 6. Agravo regimental 
improvido.” 
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Eis, na íntegra, o relatório e o voto do v. acórdão: 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.248 - MG (2018⁄0213123-9) 

 RELATÓRIO 

 O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR: Trata-se de agravo regimental interposto 

por V L A (fls. 358⁄368) contra a decisão que deu provimento ao recurso especial apresentado 

pelo Ministério Público de Minas Gerais, assim ementada (fls. 343⁄353): 

 RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 217-A, CAPUT, 

DO CP. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. 

ELEMENTARES CARACTERIZADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. 

PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE IMPÕE. 

Recurso especial provido. 

De início, sustenta o agravante que deve ser aplicado o óbice constante da Súmula 7 do 

STJ, porquanto é nítida a intenção do órgão ministerial em promover a reapreciação de matéria 

fática, transformando o Superior Tribunal de Justiça em um terceiro grau ordinário de 

jurisdição (fl. 362). 

Nesse ponto, destaca que, para se alcançar o objetivo almejado no recurso o Tribunal Superior 
responsável pelo julgamento da causa teria que se aprofundar na análise do conjunto probatório 
acostado ao processo, já que para reformar o acórdão que modificou a classificação jurídica do 
fato, por considerar que não existiriam provas para defini-lo como estupro seria 
necessário reanalisar o teor das provas para concluir pela satisfação dos elementos típicos do 
crime contra a liberdade sexual. [...] O próprio acórdão recorrido, delimitando a matéria fática que 
serve de fundamento para eventual exame do mérito recursal, afirmou expressamente que nos 
autos não há prova da prática de estupro e sim de importunação ofensiva ao pudor. Ou seja, 
para apreciar o mérito recursal seria necessário o reexame das provas - e não uma 
mera revaloração – para atingir conclusão sobre a matéria fática diversa daquela contida no 
acórdão recorrido (fl. 362). 

No mérito, assevera que o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não destoa do 
adotado por este Tribunal Superior, pois é assente que as instâncias originárias são soberanas 
na análise do material fático e probatório que, caso concreto, concluiu que o fato em análise não 
configuraria estupro (fl. 365). 

Ressalta que, na decisão do TJMG, ficou assentado que “os atos descritos, portanto, apesar de 
serem atitudes repudiadas e de caráter libidinoso, não ultrapassaram a mera importunação, não 
sendo aptos a caracterizar o delito de estupro de vulnerável”, fato típico de importunação 
ofensiva. Assim, não se trata somente de argumento pela proporcionalidade, mas por adequação 
do fato ao tipo. [...] A decisão não se pautou tão somente pela desproporcionalidade da pena. O 
TJMG entendeu expressamente que o fato apurado se subsume ao tipo penal de importunação 
ofensiva e não estupro (fl. 366). 

Requer, ao final, a possibilidade de adequação ao caso concreto, nos moldes do art. Art. 215-A 
da nova Lei n. 13.718, de 24 de setembro de 2018, que também previu a revogação do art. 61 
do Decreto-Lei n. 3.688, de 3 de outubro de 1941 (Lei das Contravenções Penais), tendo como 
base no princípio da Novatio Legis in Mellius nos moldes do artigo 2º, parágrafo único do 
Código Penal (fl. 367). 
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Pede o conhecimento e o provimento do presente agravo regimental para que haja a 
reconsideração da decisão agravada ou, na hipótese adversa, que seja a questão submetida ao 
Colegiado. 

Instado a manifestar-se (fl. 371), houve o decurso do prazo sem a manifestação da parte 
agravada (fl. 379). 

É o relatório. 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.248 - MG (2018⁄0213123-9) 

VOTO 

O EXMO. SR. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR (RELATOR):  Quanto ao aludido 
revolvimento da matéria fático-probatória, ao contrário do que afirma o agravante, a questão 
veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a 
possibilidade de caracterização do delito de estupro de vulnerável, notadamente em razão de o 
Superior Tribunal de Justiça ter entendimento de a prática de ato lascivos diversos da conjunção 
carnal e atentatórios da dignidade e à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos) 
poder subsumir-se ao tipo descrito no art. 217-A do Código Penal. 

Dessa forma, não se configura a hipótese de aplicação da Súmula 7⁄STJ, haja vista a análise 
eminentemente jurídica do caso. 

Com efeito, conforme disposto na decisão ora agravada, o Superior Tribunal de Justiça 
entende que a prática de atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios da 
dignidade e atentatórios à liberdade sexual da vítima (menor de 14 anos) se subsume ao 
tipo descrito no art. 217-A do Código Penal. 

A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO. RECONHECIMENTO. 

INSURGÊNCIA PROVIDA. 

1. Hipótese em que o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido a presença dos elementos 

configuradores do crime de estupro de vulnerável, decidiu pela aplicação da modalidade tentada 

do delito, sob o pretexto de se atender a um critério de proporcionalidade entre a conduta e a 

pena prevista no tipo, em nítida violação do art. 217-A do Código Penal. 

2. O tipo descrito no art. 217-A do Código Penal é misto alternativo, isto é, prevê as 

condutas de ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 

14 anos. 

3. "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 (AgRg no AREsp n. 

530.053⁄MT, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23⁄6⁄2015, DJe 

29⁄6⁄2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não 
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a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente (Rogério 

Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467). 

4. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que "o ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, 

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 n. 1.154.806⁄RS, 

da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 21⁄3⁄2012). 

5. Na época do fato, a vítima, com 12 anos de idade, foi abraçada por trás pelo agravado, que, 

por cima do vestido, passou a mão em sua genitália. 

6. Devidamente caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, impõe-se a 

condenação pela prática do delito na modalidade consumada, devendo ser estabelecida a pena 

8 anos de reclusão, quantum que se torna definitivo, ante a ausência de outras causas 

modificativas. 

7. Agravo regimental provido. 

(AgRg no REsp n. 1.702.157⁄RS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 4⁄2⁄2019 – grifo 

nosso). 

 Por fim, inviável a desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes do art. 215-A 

do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 24⁄9⁄2018, porquanto não há como se 

aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente diante da 

presunção de violência. 

A corroborar: 

 “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 217-A DO 

CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO 

DECRETO-LEI N.º 3.688⁄1941. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 

CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 

FATOS INCONTROVERSOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 7 DA SÚMULA 

DESTA CORTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO ART. 215-A: CRIME DE IMPORTUNAÇÃO 

SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 

1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça "[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. (REsp n. 1.605.222⁄MS, Ministro 
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Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28⁄6⁄2016, DJe 1⁄8⁄2016)"(AgRg no REsp n. 

1.735.061⁄MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24⁄5⁄2018, DJe 1º⁄6⁄2018.). 

2. No caso, a Corte local ressaltou expressamente no acórdão a existência de autoria e 

materialidade, ao reconhecer que "[...] aproveitou-se da ausência de qualquer outra pessoa no 

local para passar o dedo na vagina da criança" (fl. 274), ficando incontroversa a conduta 

praticada pelo Agravante. 

3. A Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de 

importunação sexual, punindo-o de forma mais branda do que o estupro, na forma de 

praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. 

4. Contudo, esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a 

prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o crime previsto no art. 217-

A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como 

de eventual consentimento da vítima. Precedentes. 

5. Agravo regimental desprovido.” 

(AgRg no AREsp n. 1.361.865⁄MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º⁄3⁄2019 – grifo 

nosso). 

 Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 

 

Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o acórdão 

recorrido, conforme a seguir se demonstrará. 

 

3.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA.  

 

Para o v. acórdão recorrido: 

“análise atenta dos fatos permite concluir que 

Adalberto não praticou ato libidinoso com Joice mediante fraude 

ou outro meio que lhe impediu ou dificultou a livre manifestação 

da vontade (circunstância elementar do crime previsto no artigo 

215 do Código Penal); e tampouco praticou atos libidinosos com 

a menor Luana (conforme exigido pelo 217-A do mesmo estatuto 

repressor). De fato, o acusado praticou atos libidinosos contra 

as duas vítimas, sem que elas lhe dessem a devida anuência, 

com o fim de satisfazer sua própria lascívia. E, como é cediço, 

tais condutas, embora repugnantes e altamente reprováveis, 

amoldam-se à figura típica da importunação sexual, incluída no 
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artigo 215-A do Código Penal pela Lei nº 13.718, de 24 de 

setembro de 2018, punindo mais brandamente a prática de atos 

libidinosos contra a vítima e sem a sua anuência”; 

 

Já para o aresto paradigma: 

“a prática de atos lascivos diversos da 

conjunção carnal e atentatórios da dignidade e à liberdade 

sexual da vítima (menor de 14 anos) se subsume ao tipo descrito 

no art. 217-A do Código Penal”, sendo “Inviável a 

desclassificação da conduta para aquela prevista nos moldes 

do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 

13.718, de 24⁄9⁄2018, porquanto não há como se aplicar a nova 

lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, 

notadamente diante da presunção de violência”, pois “A Lei n. 

13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, 

tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de forma 

mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato 

libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta 

Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de 

que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso 

configura o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, 

independentemente de violência ou grave ameaça, bem como 

de eventual consentimento da vítima” 

 

Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, contato físico libidinoso do agente com vítima menor de 

quatorze anos, tendo sido aplicadas, porém, soluções distintas. 

 

Enquanto para o acórdão recorrido: os fatos configuram tão-

somente o delito previsto no artigo 215-A do Código Penal, porquanto praticados 

sem o consentimento ou anuência da vítima; 

 

Para o aresto paradigma: os fatos configuram o delito mais grave 

previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, pois, havendo contato físico 

entre réu e vítima durante a prática do ato libidinoso, e sendo a vítima menor de 

quatorze anos, presume-se a violência na conduta, não sendo possível a 

desclassificação dos fatos para o delito do artigo 215-A do Código Penal.  
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Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

adotada no aresto paradigma, que está em consonância com amplo 

entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, 

havendo contato físico para a prática de ato libidinoso do agente do crime com 

menor de quatorze anos, conduta em que há presunção legal absoluta de 

emprego de violência, configura-se o crime do artigo 217-A, caput, do Código 

Penal. 

 

4. DO PEDIDO. 

 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivo de lei federal, bem como o dissenso jurisprudencial quanto 

aos temas destacados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO aguarda 

seja deferido o processamento do presente RECURSO ESPECIAL, a fim de 

que, submetido à elevada apreciação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, 

mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, para determinar a cassação do v. 

acórdão recorrido, com restabelecimento da condenação de primeira instância e 

das penas lá aplicadas. 

 

   São Paulo, 14 de junho de 2019. 
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