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PETIÇÃO ND Nº 5.064/2018

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo  Subprocurador-Geral  da

República signatário, ao abrigo do art. 39 da Lei nº 8.038/1990 e do art. 258,

caput, do RISTJ, vem à presença de Vossa Excelência interpor

AGRAVO REGIMENTAL

em face da decisão que negou provimento ao recurso espacial (fls. 574/576).

I – Tempestividade

A intimação eletrônica considera-se efetivada no dia em que a parte

intimada realizar a consulta do ato processual objeto da ciência, em até 10 dias,

contados da data do envio, nos termos do art. 5°, §§ 1° e 3°, da Lei nº 11.419,

de 2006. Tempestivo, portanto, o recurso interposto nesta data (vide data da

assinatura eletrônica).
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II – Sinopse

O presente agravo regimental impugna decisão que negou provimento

ao  recurso  especial,  aplicando  a  Súmula  7/STJ, em  conformidade  com  os

seguintes fundamentos (fls. 574/576):

Trata-se  de  recurso  especial  interposto  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do mesmo ente federativo que deu parcial provimento as apelações da
defesa  e  da  acusação  para  fixar  a  pena  definitiva  do  recorrido  em 4
(quatro) anos e 1 (um) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
(e-STJ, fl. 470). 
Os elementos existentes nos autos indicam que o recorrido foi denunciado
pela prática da conduta descrita no artigo 217-A, caput, do Código Penal,
por ter praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal com menor
de 12 anos de idade. 
Julgada procedente a imputação, o acusado foi condenado à pena de 8
(oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ, fls. 362/363). 
A sentença foi parcialmente reformada pela Corte de origem, em recursos
da acusação e da defesa para fixar a pena definitiva em 4 (quatro) anos e
1 (um) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (e-STJ, fl. 470).
Nas razões do presente apelo nobre (e-STJ, fls. 494/510), o Parquet alega
violação dos artigos 217-A, c/c o artigo 14, inciso I, ambos do Estatuto
Repressivo, sustentando que a conduta praticada pelo réu configura-se o
crime de estupro consumado de vulnerável. 
Requer,  ao  final,  o  provimento  do  especial  para  reformar  o  acórdão
recorrido. 
Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  Federal  opinou  pelo
provimento do inconformismo (e-STJ, fls. 562/571). 
É o relatório. 
Satisfeitos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  passa-se  ao  exame
recursal. 
Acerca da tipicidade da conduta praticada pelo réu, a Corte de origem
entendeu que ficou incontroversa a prática da tentativa de estupro, nos
seguintes termos, in verbis: 

Porém, finda a instrução criminal restou demonstrado pelo relato da
vítima  que  não  houve  penetração,  persistindo,  somente,  os  atos
libidinosos que, também, fazem parte do preceito primário do delito
ínsito no artigo 217-A do Código Penal: [...] 
Entretanto, constata-se que há desproporcionalidade entre a apenação
das condutas ínsitas no delito de estupro de vulnerável a autorizar a
aplicação  do  princípio  da  razoabilidade  com  o  consequentemente
acolhimento do pleito defensivo de reconhecimento da forma tentada
do crime de estupro. [...] 
Nesta toada, em face do "iter criminis" percorrido pelo agente, a pena
deve  ser  reduzida  no  patamar  intermediário  de  1/2,  não  sendo
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hipótese de aplicação do redutor máximo como vindicado nas razões
recursais. (e-STJ, fl. 464/468) 

Da leitura do trecho descrito, verifica-se que o Tribunal de origem, após a
análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o
caderno processual ostenta provas aptas para condenar o recorrido pelo
crime de estupro tentado, destacando que a materialidade e autoria do
denunciado ficou demonstrada pelos depoimentos e provas dos autos.
Nesse aspecto, o apelo especial não se presta a desconstituir o julgado e
operar a desclassificação da conduta do agente para o crime de estupro
consumado, dada a necessidade de revolvimento do material  probante,
procedimento de análise exclusiva das instâncias ordinárias e vedado ao
Superior Tribunal de Justiça, a teor do óbice constante do Enunciado n.º 7
da Súmula desta Corte. 
A esse respeito, confiram-se: 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO
DE  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DE  AUTORIA  E  DE  MATERIALIDADE.
VERIFICAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  FALTA  DE  LAUDO  PERICIAL.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  DESCONSTITUIÇÃO.  REEXAME  DO  ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 
Mostra-se correto  o  r.  acórdão objurgado,  devendo ser  mantido por
seus próprios fundamentos, uma vez que a alegação do agravante no
sentido de que falta lastro probatório apto a ensejar a condenação #,
reclama  incursão  no  acervo  fático-probatór  o  delineado  nos  autos,
procedimento  vedado pela  Súmula  n.  7  desta  Corte,  e  que  não  se
coaduna com os propósitos atribuídos à via eleita. 
Agravo regimental não provido. 
(AgInt no AREsp 1142489/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, Julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO, ILICITUDE DAS PROVAS E
FLAGRANTE  PREPARADO.  REEXAME  DE  PROVAS.  NECESSIDADE.
SÚMULA  N.  7  DO  STJ.  PENA-BASE.  CULPABILIDADE  E
CIRCUNSTÂNCIAS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS. AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTINUAÇÃO DELITIVA. FRAÇÃO.
FREQUÊNCIA  DOS  ATOS  COMPROVADA.  MANUTENÇÃO.  RECURSO
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  EXTENSÃO,  PARCIALMENTE
PROVIDO. DEFERIDO PEDIDO DE EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. [...] 
5. A instância antecedente apontou a existência de provas suficientes
da autoria,  da materialidade e  da continuidade delitivas,  com base,
principalmente,  nos  depoimentos  das  duas  vítimas,  que  estão  em
consonância  o  que  disseram  as  testemunhas  de  acusação.  6.  Para
considerar  o  pedido de absolvição do recorrente,  seria  necessário  o
revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência  que,  conforme  cediço,  é  incabível  na  via  do  recurso
especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ, in verbis: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Igual conclusão se adota em relação às provas apontadas como ilícitas,
derivadas do suposto flagrante preparado.
[...] 
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente
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provido,  para  reduzir  a  pena  para  12 anos,  2  meses  e  20  dias  de
reclusão. Deferido o pedido de execução imediata da pena feito pelo
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
(REsp 1638106 / DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, Julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016) 

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  artigo  255,  §  4º,  inciso  II,  do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nega-se provimento ao
recurso especial. 

Com a devida vênia, o decisum deve ser reformado, como adiante será

demonstrado.

III – Desacerto da decisão agravada

Ao contrário do que foi consignado na decisão agravada, não incide, na

espécie, a Súmula 7/STJ, pois  não é necessário o revolvimento de fatos e de

provas para examinar a pretensão deduzida no recurso especial. Trata-se, aqui,

de questão eminentemente de direito, sem necessidade de incursão no contexto

fático-probatório processual.

Discute-se  no  recurso  em  tela  a  correta  classificação  jurídica da

conduta de quem pratica sexo oral com menor de 12 (doze) anos, ou seja, se

essa conduta enquadra-se na modalidade tentada, ou consumada, do crime de

estupro de vulnerável. E isso, como dito, prescinde de reexame de fatos e de

provas. Relembre-se o que foi dito às fls. 499:

O presente recurso especial NÃO TRATA DE MATÉRIA DE FATO.
Ao contrário, a discussão cinge-se à interpretação e alcance da s
normas previstas no s artigos 217-A e 14, inciso I, ambos do
Código Penal. 
Em outras palavras, busca-se demonstrar que o momento consumativo
do delito tipificado no artigo 217-A, do Código Penal, é a quele em que
o sujeito ativo pratica qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos,
não sendo mister que haja conjunção, seja carnal ou anal. 
Importante destacar que o v. Acórdão expressamente reconhece que o
recorrido praticou atos libidinosos, mas aplicou a redução da tentativa
por entender que não houve penetração anal, mas “apenas” contatos
físicos,  havendo  “desproporcionalidade”  na  reprimenda  do  crime
consumado,  isto  se  comparado  àquela  imposta  na  hipótese  de
conjunção carnal ou coito anal. 
Trata-se  de  QUESTÃO  EMINENTEMENTE  DE  DIREITO,
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consubstanciada na delimitação do alcance das regras previstas nos
artigos 217-A e 14, inciso I, ambos do Código Penal. 

É  importante  registrar  que  o  próprio  acórdão  assentou  que  o  ora

recorrido LUCAS GOMES DE OLIVEIRA efetivamente fez com que o menor T W M

da S praticasse nele  sexo oral.  Além disso,  foi  apontado que o réu-recorrido

realizou carícias nos órgãos genitais da vítima. Vejam-se os termos do acórdão

da instância ordinária (fls. 467):

(…)  E  de  acordo  com a  instrução  probatória,  foi  comprovado  que  os
acusados fizeram com que o menor realizasse sexo oral em cada
um, além de carícias em seus órgãos genitais. 
Entretanto,  constata-se  que  há  desproporcionalidade  entre  a
apenação das condutas ínsitas no delito de estupro de vulnerável a
autorizar  a  aplicação  do  princípio  da  razoabilidade  com  o
consequentemente  acolhimento  do  pleito  defensivo  de
reconhecimento da forma tentada do crime de estupro.
Com idêntico raciocínio,  note-se o precedente:  (...)  2. Ato libidinoso é
todo aquele praticado com a intenção de favorecer a lascívia de alguém, a
exemplo da realização de carícias nas regiões erógenas, toques nos seios,
beijos lascivos e outros tantos capazes de satisfazer a fantasia sexual de
alguém.  3.  Se os  atos  praticados  não tiveram a intenção somente  de
atacar  o  pudor  (sentimento de vergonha ou recato)  da  ofendida,  mas
também, a sua liberdade sexual, não há que se falar na desclassificação
de estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor
ou de molestar alguém. 4. A figura tentada decorre da conjugação do tipo
penal  a  que  fora  incurso  o  agente  com  a  norma  de  extensão  e  de
adequação típica do artigo 14, inciso II, do CP, por isso, para caracterizá-
la,  é  imprescindível  a  violação  do  bem  jurídico  tutelado,  in  casu,  a
dignidade sexual da ofendida. 5. O delito fora cometido antes da vigência
da Lei n.º 12.015/09, que instituiu o crime de estupro de vulnerável, cuja
pena cominada é mais grave, devendo ser aplicado, no caso concreto, o
tipo  anterior  derrogado  por  ser  mais  favorável  ao  acusado.
Reconhecimento da tentativa.  6.  Redimensionamento da pena para 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão com alteração do regime
inicial  de  cumprimento  para  o  semiaberto.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Nesta toada, em face do “iter criminis” percorrido pelo agente, a pena
deve ser reduzida no patamar intermediário de ½, não sendo hipótese de
aplicação do redutor máximo como vindicado nas razões recursais.
(…)
POR TODAS ESSAS RAZÕES,  REDIMENSIONO A RESPOSTA PENAL,  DA
SEGUINTE FORMA: 
(…) 
3ª  FASE:  Reconhecida  a  tentativa,  impõe-se  o  redutor
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intermediário de 1/2 (metade),  em decorrência do  iter  criminis
percorrido, aquietando a resposta penal em 04 (QUATRO) ANOS E 01
MÊS DE RECLUSÃO.

Como visto, a conduta do recorrido está efetivamente delimitada. Como

consta do acórdão, houve prática de sexo oral, carícias nos órgãos genitais, o que,

para fins de tipificação, configuram a elementar “outros atos libidinosos” do art.

217-A do CP. 

Portanto,  para  analisar  se  referida  conduta  (repise-se,  devidamente

assentada no acórdão) configura estupro de vulnerável tentado, ou consumado, é

desnecessário  reexaminar  o  contexto-fático  probatório  coligido  aos  autos,  que,

como bem sublinhado, restou incontroverso.

Na realidade, o que se percebe no caso vertente, é a absurda,

data  venia,  e  inexplicável  opção  do  Tribunal  a  quo  por  realizar  a

desclassificação para a  modalidade tentada do crime (apesar  de haver

patenteado  todos  os  traços  do  crime  consumado),  tão  somente  por

considerar desproporcional a pena prevista para tal crime – diga-se – tão

repulsivo. Esse juízo abstrato de proporcionalidade – vale assinalar – já foi

realizado  pelo  legislador,  não  cabendo  ao  Judiciário  operar  indevida

desclassificação apenas por considerar elevada a pena prevista em lei para

o crime consumado. Em síntese, presentes – e devidamente reconhecidos

pela  instância  ordinária  –  todos os elementos do crime consumado de

estupro  de vulnerável,  revela-se  absolutamente  injustificável  e  ilegal  a

desclassificação para a modalidade tentada.

Em casos análogos, essa Corte de Justiça, em julgados recentes, afastou

a incidência da Súmula 7/STJ. Confira-se:

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
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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.
(REsp 1615929/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 20/09/2016, DJe 04/10/2016)

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.
(AgRg no AREsp 553.963/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015)

A pretensão recursal  quanto ao enquadramento da conduta delituosa

exposta no acórdão – repita-se, incontroversa –, não necessita de revolvimento do

contexto fático-probatório. Cinge-se à mera valoração adequada para definir se a

prática  de  sexo  oral  e  carícias  genitais  em  menor  configura  a  modalidade

tentada, ou consumada, do crime de estupro de vulnerável disposto no art. 217-

A do CP. 

A pretensão não pode ser  obstaculizada pela Súmula 7/STJ, por não

exigir a reapreciação (ou a avaliação) do arcabouço fático-probatório, mas apenas

o reenquadramento jurídico (ou a valoração) de fatos e de provas incontroversos.
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Assim,  o  presente  agravo  regimental  merece  ser  provido,  para,

afastando-se a incidência da Súmula 7/STJ, conhecer-se do recurso especial, com

análise de mérito.

III

O recurso especial, no qual se alega negativa de vigência aos arts. 14,

I e 217-A, caput, do Código Penal, merece prosperar.

Como dito,  A matéria em questão é exclusivamente de direito,  não

havendo necessidade de reexaminar provas, até porque toda a questão fática

encontra-se delimitada na origem. 

Está devidamente assentado no acórdão que o ora recorrido LUCAS

GOMES DE OLIVEIRA fez com que o menor T W M da S praticasse nele sexo oral,

além de realizar carícias nos órgãos genitais da vítima. Apesar disso, o Tribunal

de  origem  concluiu  que  houve  apenas  tentativa,  com  base  na

“desproporcionalidade” da pena. Veja-se (fls. 467):

(…)  E  de  acordo  com a  instrução  probatória,  foi  comprovado  que  os
acusados fizeram com que o menor realizasse sexo oral em cada
um, além de carícias em seus órgãos genitais. 
Entretanto,  constata-se  que  há  desproporcionalidade  entre  a
apenação das condutas ínsitas no delito de estupro de vulnerável a
autorizar  a  aplicação  do  princípio  da  razoabilidade  com  o
consequentemente  acolhimento  do  pleito  defensivo  de
reconhecimento da forma tentada do crime de estupro.
Com idêntico raciocínio,  note-se o precedente:  (...)  2. Ato libidinoso é
todo aquele praticado com a intenção de favorecer a lascívia de alguém, a
exemplo da realização de carícias nas regiões erógenas, toques nos seios,
beijos lascivos e outros tantos capazes de satisfazer a fantasia sexual de
alguém.  3.  Se os  atos  praticados  não tiveram a intenção somente  de
atacar  o  pudor  (sentimento de vergonha ou recato)  da  ofendida,  mas
também, a sua liberdade sexual, não há que se falar na desclassificação
de estupro para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor
ou de molestar alguém. 4. A figura tentada decorre da conjugação do tipo
penal  a  que  fora  incurso  o  agente  com  a  norma  de  extensão  e  de
adequação típica do artigo 14, inciso II, do CP, por isso, para caracterizá-
la,  é  imprescindível  a  violação  do  bem  jurídico  tutelado,  in  casu,  a
dignidade sexual da ofendida. 5. O delito fora cometido antes da vigência
da Lei n.º 12.015/09, que instituiu o crime de estupro de vulnerável, cuja
pena cominada é mais grave, devendo ser aplicado, no caso concreto, o
tipo  anterior  derrogado  por  ser  mais  favorável  ao  acusado.
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Reconhecimento da tentativa.  6.  Redimensionamento da pena para 04
(quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão com alteração do regime
inicial  de  cumprimento  para  o  semiaberto.  RECURSO  CONHECIDO  E
PARCIALMENTE PROVIDO.
Nesta toada, em face do “iter criminis” percorrido pelo agente, a pena
deve ser reduzida no patamar intermediário de ½, não sendo hipótese de
aplicação do redutor máximo como vindicado nas razões recursais.
(…)
POR TODAS ESSAS RAZÕES,  REDIMENSIONO A RESPOSTA PENAL,  DA
SEGUINTE FORMA: 
(…) 
3ª  FASE:  Reconhecida  a  tentativa,  impõe-se  o  redutor
intermediário de 1/2 (metade),  em decorrência do  iter  criminis
percorrido, aquietando a resposta penal em 04 (QUATRO) ANOS E 01
MÊS DE RECLUSÃO.
 

A norma contida no art.  217-A, do CP, tipifica a conduta de “[T]er

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)”.

A doutrina se posiciona no sentido de que o “ato libidinoso” previsto no

art. 217-A é aquele revestido de conotação sexual, a exemplo do sexo oral, sexo

anal,  toques  íntimos,  introdução  de  dedos  ou  objetos  na  vagina  ou  ânus,

masturbação, etc., independentemente de se tratar de relação heterossexual ou

homossexual1.

As instâncias de origem reconheceram que o recorrido fez com

que  menor  T  W  M  da  S  praticasse  nele  sexo  oral,  além de  realizar

carícias nos órgãos genitais da vítima. Desse modo, resta inequívoca a

prática  de  atos  libidinosos,  o  que  impede  o  reconhecimento  da

modalidade tentada. 

Também  nesse  mesmo  sentido  é  a  jurisprudência  desse  Superior

Tribunal de ambas as turmas criminais, que, inclusive, afasta a possibilidade de

se  reconhecer  a  tentativa  com  base  na  alegação  de  “proporcionalidade”  ou

“razoabilidade”:

1 MASSON, Cleber. Código Penal comentado. 5 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: Método, 2017.
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AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  TENTATIVA.  ARTS.  14,  I,  E  217-A,  AMBOS  DO  CP.
ACÓRDÃO,  QUE  RECONHECEU  A  APLICAÇÃO  DA  MODALIDADE
TENTADA, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
TOQUES  ÍNTIMOS.  PRÁTICA  DE  ATO  LIBIDINOSO  DIVERSO  DA
CONJUNÇÃO  CARNAL.  CONSUMAÇÃO  CONFIGURADA.
AFASTAMENTO DA FORMA TENTADA. Agravo regimental improvido.
(AgRg  no  REsp  1682363/RJ,  Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017)

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,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)

CONSTITUCIONAL.  PENAL.  HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO.  ESTUPRO  DE  INCAPAZ.  PRÁTICA  DE  ATO  LIBIDINOSO
DIVERSO  DE  CONJUNÇÃO  CARNAL.  CONDUTA  TÍPICA.  CRIME
CONSUMADO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  REVOLVIMENTO  FÁTICO-
COMPROBATÓRIO.  INVIABILIDADE  DA  VIA  DO  WRIT.  DOSIMETRIA.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
1.  Esta  Corte  e  o  Supremo Tribunal  Federal  pacificaram orientação no
sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo  quando  constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade  no  ato
judicial impugnado.
2.  O  crime  de  estupro  de  incapaz  contempla  duas  condutas
distintas, quais sejam, ter conjunção carnal com menor de 14 anos
e  praticar  outro  ato  libidinoso  com  menor  de  14  anos,
independentemente  do  emprego de  violência  ou  grave  ameaça,
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essenciais  ao  tipo  penal  descrito  no  art.  213  do  CP,  dada  a
vulnerabilidade da vítima.
3.  A prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra
vulnerável  constituiu  a  consumação  do  delito  de  estupro  de
incapaz, não havendo se falar em tentativa. Precedente.
4. Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma fundamentada, que
a conduta praticada pelo paciente subsume-se ao tipo penal descrito no
art. 217-A do Estatuto Repressor Penal, o pleito de reconhecimento da
atipicidade  da  conduta  ou,  ainda,  a  sua  desclassificação  para  as
contravenções penais dos arts. 61 e 65 da Decreto-Lei n. 3.688/1941,
demandaria  profundo  reexame  de  provas,  peculiar  ao  processo  de
conhecimento, e não admissível na via do writ.
5.  O Código Penal  não estabelece critérios objetivos para a fixação da
pena;  confere  ao  juiz  relativa  discricionariedade.  Não  demonstrado  o
abuso  no  seu  exercício,  como  na  hipótese  dos  autos,  impor-se-á  a
denegação  de  habeas  corpus  se  nele  a  parte  objetivar  a  "mera
substituição  do  juízo  subjetivo  externado  em  decisão  fundamentada,
dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
24/09/2013).
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 332.113/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado
em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

No caso, a conduta extrapolou os toques lascivos (o que, por si,  já

configuraria estupro) adentrando na prática de sexo oral. Isso, com maior razão,

impossibilita o reconhecimento da modalidade tentada do crime previsto no art.

217-A do CP, evidenciando o crime na forma consumada.

Por derradeiro, sublinhe-se, uma vez mais, a absoluta impropriedade do

fundamento  utilizado  pelo  Tribunal  a  quo  para,  a  pretexto  de

“desproporcionalidade”  da  apenação,  (des)classificar  a  conduta  criminosa  na

modalidade tentada. Ora, o princípio da proporcionalidade é aplicável, no campo

da resposta estatal penal, para efeito de calibragem ou modulação da sanção, na

perspectiva da adequação punitiva. E isso somente pode ser feito no campo da

dosimetria da pena, e nunca como mecanismo de desclassificação de ilícitos.  O

juízo  de razoabilidade  do  julgador  não  pode  preponderar  sobre  o  juízo  de

legalidade consistente na prévia definição e na verificação dos elementos do tipo

penal do estupro. Vale dizer, presentes os elementos do tipo consumado, como tal
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deve ser considerado o fato. Clara, pois, a ofensa ao art. 217-A, e ao art. 14, II,

ambos do CP.

Por fim, enfatize-se que a manutenção da desclassificação operada na

instância  recursal  ordinária  afronta  diretamente  o  princípio  da  proibição  da

proteção  deficiente.  Isso  porque,  ao  se  concluir  que  houve  mera  tentativa,

impossibilitou-se resposta penal adequada para a prática de estupro em menor

de 12 (doze) anos, que, inclusive, contraiu moléstia sexualmente transmissível2

em razão dos fatos. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte excerto doutrinário de

DOUGLAS FISCHER3:

Em nossa  compreensão (integral) dos postulados garantistas,  o Estado
deve  levar  em  conta  que,  na  aplicação  dos  direitos  fundamentais
(individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a
eficiência e a segurança.
(…)
Exatamente por isso é que compreendemos que o processo criminal e a
respectiva imposição de pena aos infratores é uma forma de, mediante as
irradiações dos efeitos da prevenção geral positiva, garantir a segurança e
convivência entre os pares que não infringiram o ordenamento jurídico.
(…) 
Denominado  de  garantismo  positivo  (que  para  nós,  é  indubitável  ser
aplicado  também nas  searas  penal  e  processual  penal),  esse  dever  de
proteção (no qual se inclui a segurança dos cidadãos) implica a obrigação
de o Estado, nos casos em que for necessário, adequado e proporcional em
sentido estrito, restringir direitos fundamentais individuais dos cidadãos. 

2 Vide acórdão, fls. 469: “Pois bem. In casu, assiste razão ao Parquet de 1º grau ao
pretender a consideração, na dosimetria da pena, dos seguintes fatos: 1) os recorridos,
utilizando-se da confiança depositada pela genitora da vítima, que os acolheram em sua
residência, praticaram o bárbaro crime sexual, dentro da própria residência da criança;
2) graves consequências físicas e psicológicas geradas na vítima, uma criança de apenas
doze anos de idade, gerando forte abalo psicológico, devendo ser valorado que persiste a
necessidade  de  acompanhamento  terapêutico  até  os  dias  atuais  e  3)  não  há  como
ignorar a moléstia física transmitida pelo abuso sexual (HPV), submetendo a criança a
forte e doloroso tratamento médico, o que autoriza a elevação da pena em 1/6, em
atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

3 FISCHER,  Douglas.  O que  é  Garantismo  (Penal)  Integral?,  in Garantismo  penal
integral: Questões penais e processuais penais, criminalidade moderna e a aplicação do
modelo garantista no Brasil. Org. Bruno Calabrich, Douglas Fischer e Eduardo Pelella. 4ª
ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2017, p. 71-4.
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Todas essas considerações levam à conclusão de que, na espécie, o tipo

penal  praticado  pelo  recorrido  é  aquele  que  consta  do  art.  217-A,  na  sua

modalidade  consumada, estando, portanto, configurada a ofensa ao dispositivo

legal em questão.

IV – Conclusão e requerimento

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  pugna  pelo

provimento do  presente  agravo  regimental,  em  juízo  de  retratação  ou  por

deliberação colegiada, na forma do art. 258 do RI/STJ, para que seja reformada

a decisão agravada, a fim de que o recurso especial seja conhecido e provido,

afastando-se a modalidade tentada do crime de estupro de vulnerável, que deve ser

considerado efetivamente consumado. 

                     Brasília, (data da assinatura digital)

NICOLAO DINO
Subprocurador-Geral da República
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