
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 884.333 - SC (2006/0192434-4)
 

RELATÓRIO

EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em face de acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, que negou provimento ao apelo ministerial, nos 

termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 244 - DA LEI N. 8.069/90 
- SUBMETER CRIANÇA OU ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU 
EXPLORAÇÃO SEXUAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU 
A ATIPICIDADE DO FATO (ARTIGO 386, INCISO III, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL) - RECURSO MINISTERIAL - MANUTENÇÃO DO 
DECISUM - RÉU QUE NÃO SUJEITA OU OBRIGA A VÍTIMA A PRATICAR 
PROSTITUIÇÃO - ADOLESCENTE JÁ ENTREGUE A TAIS PRÁTICAS - 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Não comete o crime do artigo 244-A do Estatuto da Criança e 
do Adolescente o agente que, como usuário, se vale dos "serviços" de 
adolescente já entregue à prostituição.

O verbo núcleo do tipo ("submeter") reflete a conduta 
daquele que põe criança ou adolescente em situação de exploração sexual, 
não a daquele que se vale de condição preexistente  para satisfazer seus 
desejos sexuais." (fl. 186).

JURACIR BRESSIANI foi denunciado como incurso nas sanções do art. 244-A 

da Lei 8.069/90, porque teria contratado adolescente de 14 anos de idade para programa de 

natureza sexual.

Sobreveio sentença que o absolveu da imputação, com fundamento no art. 386, 

III, do Código de Processo Penal.

Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina manteve 

a decisão monocrática.

No presente recurso especial, aponta o recorrente negativa de vigência ao art. 

244-A do ECA, argumentando no sentido de que o bem jurídico tutelado pela norma penal 

incriminadora é o respeito e a dignidade da criança e do adolescente, na condição de pessoas em 

desenvolvimento.

Aduz que o tipo penal ao reproduzir a conduta de "submeter" refere-se a todas as 

situações em que houver relação de obediência e dependência exercida sobre a criança ou do 
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adolescente, de forma a punir quem contribua com a exploração da prostituição infantil.

Aponta divergência jurisprudencial, no sentido de que a conduta abrange não só 

aquele que visa ao fim lucrativo como a do agente que se beneficia diretamente da prostituição 

da adolescente, praticando atos libidinosos com a mesma.

Foram apresentadas contra-razões (fls. 230/232).

Inadmitido o recurso (fls. 237/238), os autos ascenderam a esta Corte mediante 

provimento de agravo de instrumento (fl. 131 do apenso).

A Subprocuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso 

especial (fls. 269/278).

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 884.333 - SC (2006/0192434-4)
 

VOTO

EXMO. SR. MINISTRO GILSON DIPP(Relator): 

Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado, que negou 

provimento ao apelo ministerial, mantendo a sentença absolutória.

Em razões, aponta o recorrente negativa de vigência ao art. 244-A do ECA, 

argumentando no sentido de que o bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora é o 

respeito e a dignidade da criança e do adolescente, na condição de pessoas em desenvolvimento.

Aduz que o tipo penal ao reproduzir a conduta de "submeter" refere-se a todas as 

situações em que houver relação de obediência e dependência exercida sobre a criança ou do 

adolescente, de forma a punir quem contribua com a exploração da prostituição infantil.

Aponta divergência jurisprudencial, no sentido de que a conduta abrange não só 

aquele que visa ao fim lucrativo como a do agente que se beneficia diretamente da prostituição 

da adolescente, praticando atos libidinosos com a mesma.

O recurso é tempestivo. O Ministério Público foi intimado na pessoa de seu 

representante legal no dia 27/10/2005 (fl. 194), e a petição de interposição do recurso especial foi 

protocolada em 09/11/2005 (fl. 195).

A matéria foi devidamente prequestionada e a divergência encontra-se 

configurada nos moldes determinados no art. 255 do RISTJ.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso especial.

Passo à análise da irresignação.

O recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 244-A da Lei 

8.069/90, nestes termos:

"No dia 01 de março de 2002, por volta das 23h30m, o 
denunciado JURACI BRESSIANI, visando saciar sua lascívia, contribuindo 
à disseminação da prostituição infanto juvenil, submeteu, nesta cidade de 
Xanxerê, a adolescente FRANCIELE SOARES, com 14 anos de idade, à 
prostituição, ou à exploração sexual, contratando-a para programa sexual, 
ao que fora surpreendido em seu veículo caminhão, estacionado no pátio 
da empresa Viccini Pneus, junto à rodovia BR 282, mantendo congresso 
carnal com a referida adolescente, durante a operação conjunta do 
Conselho Tutelar e Polícia Militar deste Município, ..." (fl. 02).
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O Magistrado de primeiro grau julgou improcedente a ação penal e absolveu o réu 

da imputação, sob os seguintes fundamentos:

"...
No entanto, por mais esforço que se faça, tenho por 

impossível sustentar que o 'cliente' da prostituta 'submete-se à prostituição'. 
Ele aproveita uma condição pré-existente , que lhe é oferecida , para obter a 
satisfação de sua lascívia. Em certo sentido, pode-se dizer que ele contribui 
para que a prostituta permaneça prostituta. Tomando-se o verbo 'explorar' 
no sentido de 'obtenção de proveito', e considerando-se o prazer sexual um 
'proveito', pode-se até dizer que ele a 'explora'. Mas a despeito desses 
considerandos, o verbo 'submeter' não cabe nesse contexto.

Aliás, é importante lembrar que sempre que o legislador quis 
punir atos sexuais , seja porque praticados mediante violência ou grave 
ameaça, seja porque o praticante estaria se aproveitando de outrem, fê-lo 
de maneira clara e expressa, utilizando os verbos "manter", "praticar", 
"constranger" e, o mais importante, associando esses verbos às expressões 
'conjunção carnal' e 'ato libidinoso'. Os redatores do art. 244-A não tinham 
motivos para abandonar essa técnica se o que tinham em mente fosse 
incorporar tais condutas à legislação menorista.

...
Assim, sua conduta é atípica. 
Ressalto que, tanto sob a ótica do art. 244-A do ECA quanto 

do art. 218 do CP, a absolvição seria medida impositiva em razão do erro 
de tipo.

É que ambos os crimes só admitem a modalidade dolosa, ou 
seja, deve ter o acusado consciência de que está mantendo relações sexuais 
com menor de 18 anos.

No caso, o réu desconfiou da idade da vítima. Perguntou 
quantos anos ela tinha e, não satisfeito com a resposta de que era maior, 
chegou a lhe pedir a carteira de identidade, que não lhe foi mostrada sob a 
desculpa de que o documento havia sido perdido. Contentou-se, então, com 
a afirmação verbal de Franciele.

Ora, tudo isso leva a crer que a menor aparentava ser mais 
velha do que era, deixando o réu com dúvidas se ela tinha mais ou menos 
que 18 anos.

Ou seja, o réu acreditava que ela era maior, mas não tinha 
certeza. Assim, ante a existência de uma dúvida, foi ele, portanto, 
imprudente ao se contentar exclusivamente com a palavra de Franciele.

...
Como o art. 244-A do ECA e o art. 218 do CP não admitem a 

punição por crime culposo, inviável a condenação." (fls. 134 e 140/141).

O Tribunal a quo manteve a absolvição, em decisão assim proferida:

"O ilustre magistrado, através de consistentes fundamentos, 
demonstrou a absoluta falta de adequação típica entre a conduta 
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perpetrada pelo acusado e a descrição contida no artigo 244-A do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. 

O verbo "submeter", núcleo do tipo, traduz ação de 
'subjugar, sujeitar, obrigar a criança ou adolescente a praticar prostituição 
ou atos outros que estimulem a concupiscência de outrem, com o fim de 
obter vantagem, ainda que não necessariamente de cunho econômico' (...).

O indivíduo que, como 'usuário', se vale dos 'serviços' de  
adolescente já entregue à prostituição não a submete à exploração sexual.

Ao que se vislumbra do conjunto probatório, a suposta vítima 
já estava entregue à prática da prostituição. Inclusive, consta de seu termo 
de depoimento prestado em juízo (fls. 84):

...
Os fatos estão perfeitamente delineados: o acusado 

estacionou seu caminhão em praça localizada nas proximidades do Colégio 
Costa e Silva, em Xanxerê, quando foi procurado por Francielli que lhe 
ofereceu favores sexuais em troca de dinheiro; argüida sobre sua idade, 
Francielli disse ao acusado contar com mais de 18 anos, alegando ter 
perdido seu documento de identidade; dirigiram-se (acusado e vítima) até à 
empresa Viccini Pneus, local em que foram abordados por Policiais 
Militares e integrantes do Conselho Tutelar.

Não se vê, no caso, relação (tipicidade) entre o tipo 
incriminador do artigo 244-A da Lei n. 8069/90 e a conduta. Os fatos 
narrados na inicial acusatória não se justapõem ao modelo descritivo 
constante da lei, com ele não guardando integral correspondência. (fls. 
189/191).

O art. 244-A tem o seguinte teor:

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais 
definidos no caput do artigo 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração 
sexual:

Penal - reclusão de quatro a dez anos, e multa.

Fernanda D'Aquino Mafra Cerqueira, in Estatuto da Criança e do Adolescente - 

Noções Gerais, Fortium, 2005, p. 133, aponta que "mencionado dispositivo foi incluído após 

ampla discussão pela sociedade civil e seus representantes, que pretendiam punição mais 

rigorosa àqueles que explorassem sexualmente crianças e adolescentes,... ".

Afirma a autora que "através do dispositivo, pune-se também o dono de 

estabelecimento que sirva para proporcionar a prática da exploração sexual contra 

crianças e adolescentes, obrigando-se uma vigilância mais severa por parte dos 

funcionários quanto à entrada e permanência dos infantes no local. "

Antonio Cezar Lima da Fonseca, (em sua obra Crimes contra a criança e o 

adolescente, Livraria do Advogado, 2001, p. 146) define os elementos do tipo, buscando 

esclarecer as condutas que o dispositivo visa coibir, nos seguinte termos:
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"Prostituição é o comércio carnal e cunho sexual. No caso, 
dá-se a exploração do corpo de meninos e meninas, um verdadeiro 
comércio sexual, onde crianças e adolescentes trocam (ou são obrigadas a 
trocar) prazeres sexuais por pecúnia.

A exploração sexual, por seu turno, é toda a forma de 
aproveitamento sexual sobre alguma pessoa. Pode ser a exploração de 
forma comercial ou não. É todo tipo de atividade onde alguém usa o corpo 
de uma criança ou de um adolescente para tirar vantagens de caráter 
sexual, como diz o sociólogo uruguaio Gustavo Leal.

Lourensz e Powell referem que a exploração sexual é uma das 
duas categorias de abuso sexual, sendo definida como: a) condutas ou 
atividades relacionadas à pornografia retratando menores; b) promoção ou 
tráfico de prostituição de menores ou c) coerção de menores à participação 
de atos obscenos.

Neste aspecto, a exploração sexual seria um gênero, do qual 
sobressairiam as espécies prevista nos arts. 240 e 241 do ECA. Destarte, 
podemos entender que, pelo princípio da especialidade, toda exploração 
sexual de criança e adolescente que não estiver tipificada nos arts. 240 e 
241 do ECA, ou nos dispositivos do Código Penal, caberá neste art. 244-A.

A exploração sexual, ademais, pode consistir em condutas que 
se estendem por um período prolongado ou ser um incidente isolado, não 
importa.

Por outro lado, a concordância da criança ou do 
adolescente, seja com a prostituição ou com a exploração sexual, também 
desimporta à configuração do crime, porque são hipossuficientes em sua 
vontade...".

Dentro desse contexto, o crime previsto no art. 244-A do ECA, parece não 

abranger, de fato, a figura do cliente ocasional, diante da ausência de "exploração sexual" nos 

termos da definição acima referida.

O mencionado dispositivo abrange a figura do rufião, do cafetão, isto é, daquele 

que promove a prostituição do menor, mas em nenhum momento a doutrina cita a figura daquele 

que se utiliza do "serviço" prestado pela criança ou adolescente já entregue à prostituição.

A conduta do réu, no presente caso, que contratou adolescente, já entregue à 

prostituição, para a prática de conjunção carnal, não encontra enquadramento na definição legal 

do art. 244-A do ECA, que exige a submissão do infante à prostituição ou à exploração sexual.

Não é o caso, também, de enquadramento na regra do art. 218 do Código Penal 

(corrupção de menores), na medida em que a iniciativa na prática dos atos libidinosos foi 

inteiramente atribuída à Franciele, que procurou o réu o "lhe ofereceu favores sexuais em troca 

de dinheiro".

Não bastasse isso, o presente caso apresenta situação peculiar - afirmada pelo 
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Juiz singular e confirmada pelo Tribunal a quo - na qual a adolescente afirma que, argüida pelo 

réu acerca de sua idade, teria alegado ter 18 anos de idade e ter perdido os documentos, o que 

afasta o dolo da conduta do recorrido.

A ausência de certeza quanto à menoridade da "vítima" exclui o dolo, por não 

existir no agente a vontade de realizar o tipo objetivo. E, em se tratando de delito para o qual não 

se permite punição por crime culposo, correta a conclusão a que se chegou nas instâncias 

ordinárias, de absolvição do réu.

Sendo assim, o acórdão recorrido mantém-se por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.
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