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OBS: Na jurisprudência citada, sempre que não houver indicação do tribunal, entenda-se que é 
do Superior Tribunal de Justiça. 
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Tese 314 

CASA DE PROSTITUIÇÃO – TIPIFICAÇÃO – RESIDÊNCIA NO LOCAL – 

DESNECESSIDADE  

Para tipificação do delito de casa de prostituição (artigo 229 do Código 

Penal) não há necessidade de a prostituta residir no local.  

(D.O.E., 29/07/2009, p. 37) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 O PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos da APELAÇÃO 

CRIMINAL Nº 993.02.003223-1,  da comarca de São Paulo, em 

que figuram como apelantes    OSCAR MARONI FILHO  e a 

Justiça Pública , vem à presença de Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, 

no art. 541 do Código de Processo Civil, no art. 26 da Lei nº 8.038/90 e 
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no art. 255 do RISTJ, interpor RECURSO ESPECIAL  para o 

Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos seguintes 

motivos: 

 RESUMO DOS AUTOS 

 

  Consoante documentos carreados aos autos, OSCAR 

MARONI FILHO foi processado e condenado, por infração ao artigo 

229, do Código Penal, à pena de dois anos de reclusão, a ser 

cumprida em regime aberto e pagamento de 10 dias-multa, substituída 

a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, na 

modalidade de prestação de serviços à comunidade, na forma a ser 

estabelecida pelo Juízo das Execuções e por 10 dias-multa, à razão de 

cinco salários mínimos cada dia. 

 

  Inconformado, o Ministério Público ingressou com recurso 

visando o aumento da pena imposta ao acusado OSCAR, o 

afastamento da substituição operada com base no artigo 44 do 

Estatuto Repressivo Penal e a imposição de regime prisional semi-

aberto. Pleiteou, ainda, a condenação dos demais agentes  
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mencionados na inicial acusatória, afirmando que a prova deixava 

evidente a condição de co-autores do delito descrito na denúncia. 

 

  O réu Osmar Maroni Filho, por sua vez, também 

ingressou com apelação criminal requerendo a absolvição, com fulcro 

no artigo 386, III ou Vi do Código de Processo Penal. 

 

  A Colenda 4ª.  Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,  por maioria de votos, deu 

provimento ao recurso de apelação tirado por Oscar Maroni Filho , para 

absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, 

inc. III, do Código de Processo Penal, prejudicado o recurso ministerial  

(fls. 1275/1281).  

 

PARA TANTO, CONSTOU DO V. ACÓRDÃO 

RECORRIDO: 

Apelação Criminal com Revisão n° 
993.02.003223-1 (377.750.3/9-00) 
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Apelantes : Oscar Maroni Filho e Ministério 
Público 

Apelados : Ministério Público, Oscar Maroni Filho, 
Paulo Rogério Leite Moro, Eliana de Fátima 
de Lima, Claudino Antonio de Almeida Borba, 
Elizabete Romero Derballe, Zélia Luiz e Ana 
Maria Batista de Souza 
Comarca : São Paulo – 17ª Vara Criminal 

 
Voto n° 14.032 
 
Ementa: 

“Casa de Prostituição – Estabelecimento 

comercial denominado “OMF Restaurante e American Bar 

Ltda” - Nome fantasia "Bahamas " - Empreendimento 

composto de restaurante, sala de jogos, saunas, 

vestiário, banheiros, sala de descanso, piscina, 

american bar, pista de dança, saleta de som, sala de 

bilhar, amplo salão com lareira, sofás, poltronas, 

mesas e cadeiras e vinte e três suítes mobiliadas 

com cama de casal - Estabelecimento que não se 

destina, especificamente, a local de encontro para 

fins libidinosos - Tipo penal não caracterizado - 

Recurso da defesa provido - Recurso do Ministério 

Público prejudicado.” 

 

Trata-se de recursos de 

apelação tirados pelo Ministério Público 

e por Oscar Maroni Filho contra a r. 

sentença de fls. 1.170/1.176, que julgou 

parcialmente procedente ação penal e 
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condenou o recorrente Oscar Maroni Filho 

ao cumprimento da pena de dois (2) anos 

de reclusão, em regime aberto, e dez (10) 

dias multa, à razão de cinco (5) 

salários-mínimos o dia, por infração ao 

art. 229 do Código Penal, substituída a 

pena privativa de liberdade por duas 

penas restritivas de direitos, 

consistentes em prestação de serviços à 

comunidade, a ser definida em sede de 

execução penal e multa, fixada em dez 

(10) dias multa, à razão de cinco (5) 

salários-mínimos o dia e, com fundamento 

no art. 386, inc. III, do Código de 

Processo Penal, julgou improcedente a 

ação penal em relação aos acusados Paulo 

Rogério Leite Moro, Eliana de Fátima de 

Lima, Claudino Antônio de Almeida Borba, 

Elizabete Romero Derballe, Zélia Luiz e 

Ana Maria Batista de Souza. 

 

O Ministério Público 

tem por objetivo a reforma da decisão 

para a condenação dos réus absolvidos 

(Paulo Rogério Leite Moro, Eliana de 

Fátima de Lima, Claudino Antonio de 

Almeida Borba, Elizabete Romero Derballe, 

Zélia Luiz e Ana Maria Batista de Souza), 
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por entender que eles, por trabalharem no 

local e conhecerem o objetivo das pessoas 

que lá freqüentavam, também contribuíram, 

de qualquer modo, para a realização do 

crime de casa de prostituição: em relação 

a Oscar Maroni Filho, objetiva a elevação 

da pena-base, seja em razão dos maus 

antecedentes apresentados por ele, seja 

pelo tempo que vem explorando a 

prostituição. 

 

Oscar Maroni Filho, por 

seu turno, também objetiva à modificação 

do julgado, com o intuito de ser 

absolvido, sustentando que o "Complexo 

Bahamas" é casa de lazer para adultos, 

composta de vários ambientes, de variadas 

atividades, não se destinando 

especificamente à prostituição; sustenta, 

ainda, a ausência de prova da 

habitualidade. 

 

Os recursos foram bem 

processados, com contrariedades 

oferecidas pelo Ministério Público e 

pelos acusados e, por fim, parecer da 

douta Procuradoria de Justiça, da lavra 

da eminente Tereza Cristina M. Kartuchi 
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Exner, que pugna pelo provimento do 

recurso do Ministério Público, para a 

condenação dos demais acusados e pela 

elevação da pena e imposição do regime 

inicial semi-aberto ao recorrente Oscar 

Maroni Filho e, conseqüentemente, o 

improvimento do recurso da defesa. 

Este, em apertada 

síntese, o relatório, acrescido ao da r. 

sentença recorrida. 

Analisa-se, por 

primeiro, o recurso tirado por Oscar 

Maroni Filho. 

Oscar Maroni Filho é 

proprietário do estabelecimento comercial 

"OMF - Restaurante e American Bar Ltda", 

destinado ao lazer de pessoas adultas. O 

estabelecimento é conhecido pelo nome de 

"Bahamas" e é composto de vários 

ambientes, destacando-se o restaurante, 

sala de jogos, saunas, vestiário, 

banheiros, sala de descanso, piscina, 

american bar, pista de dança, saleta de 

som, sala de bilhar, amplo salão com 

lareira, sofás, poltronas, mesas e 

cadeiras e vinte e três suítes mobiliadas 

com cama de casal, como demonstrado no 

laudo realizado pela Polícia Técnica e 
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juntado aos autos à fls. 340/345, 

instruído com as fotografias de fls. 

352/453. 

O local se destina ao 

encontro de pessoas adultas, em busca 

diversão, seja para conversas, tomar 

bebidas, ouvir música, dançar, nadar, 

fazer sauna e até mesmo, se houver 

atração física, para a prática do ato 

sexual, que pode ser realizado em suítes 

também lá existentes. 

O Prof. Celso Bastos, 

em parecer juntado aos autos (fls. 

862/912), discorrendo sobre "casa de 

prostituição", ensina que o seu "traço 

característico é o fato de as mulheres 

residirem na própria 'casa de 

prostituição', ali se submetendo ao jugo 

até mesmo tirânico do cáften, uma vez que 

a situação dessas prostitutas não lhes 

permite qualquer tipo de insurgência. Se 

expulsas da casa, ficam ao relento, ao 

desabrigo, até caírem na proteção de um 

outro proxeneta", concluindo que o 

legislador teve "em mira condenar esses 

lupanares, lugares, portanto, 

exclusivamente dedicados à prostituição, 

com a intermediação do proprietário, que 
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levaria a sua parte no próprio ato de 

pagamento pela conjunção carnal" (fls. 

880). 

No entender desse 

eminente Professor, para a caracterização 

do tipo penal é necessário que, além das 

mulheres residirem no local, que ele se 

destine especificamente à 

prostituição.(G.N.) 

 

E tais fatos não se 

verificam no caso presente, onde o 

estabelecimento comercial é propício a 

variadas atividades, que vão desde o 

restaurante até complexo aquático, de 

sala de musicas a sala de bilhar, de 

american bar a pista de dança e inclusive 

suítes destinadas àqueles que lá 

acorrerem para a atividade sexual. 

 

Por maiores que sejam 

as críticas dirigidas as pessoas que 

exercem a atividade do recorrente Oscar 

Maroni Filho, de manter casa de lazer 

para adultos, com toda a complexidade, 

inclusive de propiciar espaço para a 

atividade sexual, o empreendimento não se 

confunde com o conceito de "casa de 
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prostituição", por falta de 

especificidade. 

 

 

E nesse sentido este 

Tribunal de Justiça de São Paulo já 

decidiu. Confira-se: 

 

 

"Ainda que se considere 

muito restrita a rubrica 'casa de 

prostituição', constante do art. 229 do 

CP, a interpretação do dispositivo não 

pode ser abrangente a ponto de alcançar 

estabelecimentos comerciais que, 

explorando saunas, banhos, massagens, 

relax, duchas e bar, não se destinam 

especificamente a encontros para fins 

libidinosos. Tal ampliação da 'mens 

legis' abriria a porta à analogia, vedada 

na lei penal" (TJSP - Rel. Des. Castro 

Duarte - RT 619/290). 

Nesse mesmo sentido, 

confira-se, ainda:  

"Não caracteriza casa 

de prostituição o local aonde as pessoas 

vão para beber, ouvir música, dançar e, 

eventualmente, encontrar uma pessoa para 
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manter relação sexual mediante pagamento, 

eis que inexiste o elemento subjetivo do 

tipo previsto no art. 229 do CP, qual 

seja, o dolo específico de manter lugar 

destinado para fins libidinosos" (TJSP - 

RT 805/568). 

Não sendo o 

estabelecimento comercial do recorrente 

Oscar Maroni Filho local destinado 

especificamente a fins libidinosos, 

descaracterizado o delito do art. 229 do 

Código Penal, mostrando-se de rigor o 

provimento de seu recurso, para absolvê-

lo da imputação feita, o que se faz com 

suporte no art. 386, inc. III, do Código 

de Processo Penal. 

 

Em face da decisão 

absolutória em relação a Oscar Maroni 

Filho, por não constituir o fato infração 

penal, prejudicado o recurso do 

Ministério Público. 

 

Anote-se, por fim, que 

o Des. Willian Campos também absolveu o 

recorrente Oscar Maroni Filho e negou 

provimento ao recurso do Ministério 
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Público, com fundamento no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal. 

 

Isto posto, pelo meu 

voto, dá-se provimento ao recurso de 

apelação tirado por Oscar Maroni Filho, 

para absolvê-lo da imputação que lhe foi 

feita, com fundamento art. 386, inc. III, 

do Código de Processo Penal, prejudicado 

o recurso do Ministério Público e mantida 

assim, em relação aos co-réus, a 

absolvição decretada em primeiro grau. 

 

Salles Abreu 

Relator 

 

 
  

da contrariedade à lei federal 

 

  O art. 229 do Código Penal prevê crime denominado casa 

de prostituição nos termos seguintes: 
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  “manter, por conta própria ou de terceiro, 

casa de prostituição ou lugar destinado a 

encontros para fim libidinoso, haja, ou não, 

intuito de lucro ou mediação direta do 

proprietário ou gerente”. 

 

Objeto jurídico é a disciplina da vida sexual, de acordo com os bons 

costumes, a moralidade pública e a organização da família. 

 

Sujeito ativo é a pessoa que mantém a casa de prostituição ou lugar 

destinado a encontros para fim libidinoso, podendo ser tanto o homem 

como a mulher. É o chamado proxeneta – aquele que pratica o 

lenocínio, mantendo locais destinados a encontros libidinosos ou serve 

de mediador para satisfação do prazer sexual alheio. “Qualquer pessoa 

poderá ser considerada sujeito ativo do delito de manutenção de casa 

de prostituição, não exigindo o tipo penal nenhuma qualidade ou 

condição especial a esse reconhecimento.”(Grecco, Rogério, “Curso de Direito 

Penal – Parte Especial”, Volume III, Editora Impetus, 2007, 4ª Edição, páginas 579 a 586). 

 

Sujeitos passivos são as pessoas que praticam a prostituição, ou, 

não a exercendo, entregam-se à lascívia alheia. Podem ser homem ou 
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mulher. Também é sujeito passivo do crime de casa de prostituição a 

sociedade, uma vez que o delito ofende os bons costumes. 

 

Sindicância prévia para comprovar a habitualidade: não se exige. É 

inadequado falar em sindicância para provar a habitualidade, que se 

demonstra através da investigação oficial do Estado, ou seja, por 

intermédio do inquérito policial. Aliás, parece-nos ilógico instaurar uma 

“sindicância” 

 

  Note-se o conceito do prof. Nelson 

Hungria a respeito do tipo penal: “Não só o pensionato de 

meretrizes, o conventilho, o bordel, o prostíbulo, o lupanar, o alcoice, a 

casa de rendez-vous ou de passe, o hotel de cômodos à hora, senão 

também qualquer local destinado a encontros lascivos, sejam ou não 

com prostitutas propriamente tais” (Comentários ao Código Penal, v. 8, 

p. 290).” 

 

                  A ação incriminadora consiste em manter casa de 

prostituição ou local destinado a encontro para fim libidinoso. O núcleo 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

do tipo, expresso pelo verbo manter, que significa consertar, sustentar, 

prover, no sentido de continuidade. 

 

   

Casa de prostituição, elemento normativo extrajurídico, é o bordel 

onde as prostitutas permanecem à espera de clientes, bem como a 

casa à qual a prostituta apenas permanece em horário 

determinado para a prática de ato libidinoso, retirando-se a seguir. 

O legislador refere-se, ainda, a outro lugar destinado a encontros para 

fim libidinoso, expressão que engloba os falsos hotéis e pensões, em 

cujas proximidades permanecem as prostitutas, para deles se 

utilizarem no comércio carnal.” (in Curso de Direito Penal Brasileiro, Luiz Regis Prado, 

vol. 3, parte especial, 4ª. Ed. Fls.275).  Figuram como sujeito passivo prostitutas 

que moram na casa ou que se destinam aos locais adredemente 

preparados para fins libidinosos.” 

 

Mediação indireta: é apenas um alerta feito pelo tipo penal para 

demonstrar que o proprietário da casa pode entregar a administração 

do local a terceira pessoa e, ainda assim, estará incurso do tipo penal 
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de art. 229. O mesmo se diga do gerente, que responde pelo crime, 

mesmo que administre o negócio ou local à distância. (Nucci, Guilherme de 

Souza, “Código Penal Comentado”, Parte Especial, Título VI, Capítulo V,  paginas 698 a 703.) 

 

O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, representado pela vontade 

consciente de manter, por conta própria ou de terceiro, casa de 

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim 

libidinoso.”(Bittencourt, Cezar Roberto, “Tratado de Direito Penal”, Volume 4, 

Editora Saraiva, 2007, 2ª Edição, páginas 95 a 98).  E mais, .  

ELEMENTO SUBJETIVO -É o dolo, consistente na vontade livre 

e consciente de manter em casa de prostituição ou qualquer 

lugar destinado a encontros libidinosos. O intuito 

lucrativo é irrelevante.”(Capez, Fernando, “Curso de Direito Penal”, 

Parte Especial, Volume 3, Editora Saraiva, 2006, 4ª Edição, páginas 87 a 93) 

O tipo subjetivo é constituído pelo dolo, representado pela vontade 

consciente de manter, por conta própria ou de terceiro, casa de 

prostituição ou lugar destinado a encontros para fim libidinoso.” 

(Bittencourt, Cezar Roberto, “Tratado de Direito Penal”, Volume 

4, Editora Saraiva, 2007, 2ª Edição, páginas 95 a 98). 

 

Sujeitos passivos são as pessoas que praticam a prostituição, ou, 

não a exercendo, entregam-se à lascívia alheia. Podem ser homem ou 
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mulher. Também é sujeito passivo do crime de casa de prostituição a 

sociedade, uma vez que o delito ofende os bons costumes. 

Figuram como sujeito passivo prostitutas que moram na casa ou que 

se destinam aos locais adredemente preparados para fins 

libidinosos.” 

(...) A ação incriminadora consiste em manter casa de prostituição ou 

local destinado a encontro para fim libidinoso. O núcleo do tipo, 

expresso pelo verbo manter, que significa consertar, sustentar, prover, 

no sentido de continuidade.  

 

Casa de prostituição, elemento normativo extrajurídico, é o bordel 

onde as prostitutas permanecem à espera de clientes, bem como a 

casa à qual a prostituta apenas permanece em horário 

determinado para a prática de ato libidinoso, retirando-se a seguir. 

O legislador refere-se, ainda, a outro lugar destinado a encontros para 

fim libidinoso, expressão que engloba os falsos hotéis e pensões, em 

cujas proximidades permanecem as prostitutas, para deles se 

utilizarem no comércio carnal.” (in Curso de Direito Penal Brasileiro, Luiz Regis Prado, 

vol. 3, parte especial, 4ª. Ed. Fls.275). 

  



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Consuma-se o delito com a manutenção de casa ou local.” (Mirabete, 

Julio Fabbrini, “Manual de Direito Penal”, Editora Atlas, páginas 461 a 465). 

 

 DIANTE DOS CONCEITOS APRESENTADOS, 

COLHIDOS DE BRILHANTES DOUTRINADORES E PROFESSORES,  

temos que o tipo penal descrito no artigo 229 do Código Penal não 

exige para a sua tipificação que a prostituta tenha residência no local 

utilizado para  encontros libidinosos. Também não fica afastada a 

possibilidade do estabelecimento ter local destinado a consumo de 

bebidas alcoólicas e outras distrações com o nítido propósito de atrair e 

manter por maior tempo  permanência do cliente no estabelecimento a 

possibilitar encontros com prostitutas. 

  

 DESSE MODO, NÃO HÁ NA DOUTRINA  

LUGAR PARA A POSIÇÃO ADOTADA PELO ILUSTRE 

RELATOR, NO SENTIDO DE QUE  O CRIME SOMENTE  

SE TIPIFICA COM A RESIDÊNCIA DAS MULHERES NO 
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ESTABELECIMENTO E QUE ELE SE DESTINE 

ESPECIFICAMENTE À PROSTITUIÇÃO . 

 

 A JURISPRUDÊNCIA TAMBÉM NÃO 

COMUNGA DO ENTENDIMENTO APRESENTADO NO 

V. ACÓRDÃO ATACADO, RELATADO PELO DES. 

SALLES DE ABREU. 

 A lei não persegue a 

prostituição, mas a sua 

exploração... a atividade acessória e 

parasitária da prostituição (Resp nº 585.750 

– RS – Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca) 
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 Assim,  depreende-se da literalidade do comando legal 

referendado ( artigo 229 do CP), claramente, que a manutenção de local 

destinado à prostituição configura ilícito penal. 

 O eventual desuso, a questionável tolerância ou até 

mesmo, ex hipothesis e ad argumentandum tantum, o costume, em 

nosso sistema jurídico-penal, não ensejam revogação de norma 

incriminadora (cfe art. 2º, da LICC). Despiciendo  alertar, inclusive, 

acerca das conseqüências sociais se a indiferença ou a inépcia no 

combate a determinada modalidade de crime pudesse ser considerada 

como causa de atipia.  Seria um incentivo ao caos “ . (habeas corpus nº 

108.891 – MG – Rel. Min. Felix Fischer). 

  ASSIM,  INCABÍVEL TAMBÉM O V. ACÓRDÃO 

ALTERAR O TIPO PENAL DESCRITO NO CÓDIGO PENAL PARA 

NELE INCLUIR - PARA A ADEQUAÇÃO TÍPICA DO CRIME -  QUE A 

PROSTITUTA TENHA RESIDÊNCIA NO LOCAL DOS 

ENCONTROS LIBIDINOSOS. 
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   O V. ACÓRDÃO APRESENTOU 

FUNDAMENTAÇÃO EM DESACORDO COM A DOUTRINA E COM 

A JURISPRUDÊNCIA, INOVANDO DE MODO A TORNAR 

IMPUNÍVEL A CONDUTA CRIMINOSA DESCRITA NO ARTIGO 229 

DO CÓDIGO PENAL. 

 

 Portanto, a simples 

manutenção de espaço 

destinado à prática de 

prostituição  traduz-se em 

conduta penalmente 
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reprovável e o v. acórdão ao 

afastar a tipificação do delito 

por não se tratar o local de 

“residência” das prostitutas, 

contrariou o disposto no 

artigo 229, “caput”  do 

Código Penal. 

 

pedido de reforma 
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 Diante do exposto, demonstrada a negativa 

e a contrariedade da lei federal, aguarda a 

Procuradoria Geral do Ministério Público de São Paulo 

a admissibilidade do presente recurso especial por 

essa E. Presidência da Seção Criminal e a remessa dos 

autos para o C. Superior Tribunal de Justiça, para 

conhecimento e provimento, para cassar o v. 

acórdão, restaurando-se a condenação do recorrido 

Oscar Maroni Filho. 

 São Paulo,  16 de abril  de 2009. 
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                Fernando Grella VieiraFernando Grella VieiraFernando Grella VieiraFernando Grella Vieira    

     Procurador Geral de Justiça 

  

 

 

 

Índices 

Ementas – ordem alfabética  

Ementas – ordem numérica 

Índice do “CD” 

 


