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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 316 

CRIMES CONTRA OS COSTUMES – ESTUPRO – TENTATIVA – 

POSSIBILIDADE 

Havendo constrangimento para a prática de conjunção carnal, não obtida 

por circunstâncias alheias à vontade do agente, há tentativa de estupro.  

(D.O.E., 19/08/2009, p. 52) 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

nos autos da Apelação Criminal nº 993.07.050946-5 - Comarca de 

Campinas, em que figura como apelante M.J.F., e como apelada a 

JUSTIÇA PÚBLICA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 

"a", da Constituição Federal, e artigo 26 da Lei nº 8.038, de 28 de 

maio de 1.990, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 
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Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls. 304, nos 

seguintes termos: 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 

 

  M.J.F. foi denunciado por infração aos artigos 213 e 214, 

c.c. artigo 224, alínea “a”, na forma do artigo 69, todos do Código 

Penal, porque no dia 1º de abril de 2005, por volta das 11:30 horas, na 

Rua Domicio Pacheco e Silva, 116, Campos Elíseos, Comarca de 

Campinas, constrangeu Marília Penteado da Silva, menor de quatorze 

anos à época, mediante violência presumida e grave ameaça, à 

conjunção carnal e a praticar ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal, consistente na prática de sexo oral, na condição ativa.  

 

  Segundo a denúncia, “...a vítima caminhava pelo local 

acima mencionado, quando o denunciado, ocupando um veículo Palio, 

cor prata, abordou-a, perguntando-lhe qual era o nome do bairro, tendo 

a vítima lhe respondido. Em seguida, o denunciado fez uma séria de 

perguntas à vítima e pediu para que entrasse em seu carro. Contudo, a 

vítima negou-se. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

  Face a negativa de Marília, o denunciado mostrou-lhe 

uma arma de fogo, ameaçando-a gravemente, dizendo-lhe: ‘se você 

não entrar eu vou ter que te machucas’.  Coagida, a pequena vítima 

adentrou ao veículo. Tendo a vítima subjugada, o denunciado conduziu 

a vítima até um local onde havia mato. Durante o percurso, o 

denunciado passou as mãos na coxa de Marília. 

 

  Um a vez estacionado o carro no matagal, o denunciado 

determinou que a vítima tirasse a saia e a calcinha, tendo a vítima se 

negado. Face a atitude da vítima, o denunciado apoderou-se 

novamente da arma, começou a tirara suas próprias calças e a cueca; 

determinando que a vítima ‘chupasse seu pênis’, o que foi por ela feito. 

 

  Já tendo praticado atos libidinosos diversos da conjunção 

carnal com Marília; desta feita, e ainda mantendo a vítima subjugada, 

mediante violência presumida e grave ameaça, o denunciado deitou-se 

sobre o corpo de Marília, quando então, penetrou parcialmente o pênis 

na vagina da vítima, vindo a ejacular. 
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  Em seguida, o denunciado vestiu suas roupas e dali saiu 

com o carro, continuando a ameaçar a vítima, dizendo-lhe desta feita 

que: ‘não é para chorara senão eu vou ter que te machucas’. Então, o 

denunciado deixou a vítima nas proximidades de sua casa” (fls. 1-

A/1B). 

 

   Pela r. sentença de fls. 178/186, o acusado foi condenado 

à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime integral fechado, 

por infração aos artigos 213 e 214, c.c. artigos 69 e 224, “a”, do Código 

Penal. 

 

  Inconformada, a defesa apelou da r. decisão, sustentando 

a absolvição por insuficiência de provas; alternativamente, pugnou pela 

absorção do crime de atentado violento ao pudor pelo de estupro, pelo 

reconhecimento da continuidade delitiva e pela alteração do regime de 

pena (fls. 240/259). 

  

  Contra-arrazoado o recurso (fls. 261/273), o parecer da 

Douta Procuradoria de Justiça foi pelo não-provimento (fls. 287/299). 
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  A Décima Primeira Câmara Criminal desse Egrégio 

Tribunal, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso para 

“...afastar a condenação do apelante pelo crime de estupro, 

confirmando o atentado violento ao pudor e a pena de 7 anos de 

reclusão, alterando-se para o regime inicial fechado o regime 

prisional...” (fls. 304). 

 

  Eis o voto do Relator: 

 

 

  “VOTO nº 8074 

 

Apelação nº 1.062.480.3-6 

Comarca Campinas 

JUÍZO de Origem 2ª Vara Criminal (autos nº 

114.01.2005.037515-1) 

Apelante: MÁRCIO JOSÉ FASCCI 

Apelado: Ministério Público 

 

Vistos. 
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Cuida-se de apelação interposta por MÁRCIO JOSÉ 

FASCCI contra a r. sentença lançada às fls. 178/186 que o 

condenou pela prática do delito descrito no art. 213 e 214, 

ambos do Código Penal, c.c. art. 69 e art. 224, “a”, do 

mesmo diploma legal, às penas de 14 (quatorze) anos de 

reclusão, em regime integral fechado, em razão de fato 

ocorrido em 1º de abril de 2005, quando o apelante 

constrangeu, mediante violência presumida e grave ameaça 

exercida com o emprego de arma de fogo, a vítima Marília 

Ferreira Penteado, menor de 14 anos, à prática de ato 

libidinoso diverso da conjunção carnal, também a 

constrangendo à conjunção carnal. 

 

Sustenta o apelante, em apertada síntese, a 

insuficiência probatória, pleiteando a absolvição, ou, 

subsidiariamente, o reconhecimento do crime continuado, e 

a possibilidade de progressão de regime prisional (razões a 

fls. 206/259). 
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Constam as contra-razões (fls. 261/273) e o parecer 

da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 287/299), que 

opina pelo não provimento do apelo. 

 

É o relatório. 

 

Prospera em parte a irresignação do recorrente. 

 

Muito embora ele tenha negado o ataque de cunho 

sexual contra a pequena vítima Marília Ferreira Penteado da 

Silva, da prova obtida no curso da persecutio criminis a 

conclusão é a de que ocorreu, realmente, pelo menos o 

delito de atentado violento ao pudor, não convencendo as 

razões de inconformismo do desacerto, nessa parte, da r. 

sentença recorrida. 

 

Muito vago no interrogatório policial constante do 

termo de fls. 28, onde disse que não se recordava de ter 

tido qualquer envolvimento com uma pessoa chamada 

Marília, o fato é que em oportunidade anterior ele admitiu ter 
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mantido sexo oral com algumas menores, negando que a tal 

as houvesse obrigado, referindo-se à abordagem no carro 

que possuía, um Palio, no período da manhã, e fazendo 

alusão a pelo menos uma menina que lhe disse ter doze 

anos (fls. 47/48). 

 

É verdade que negou qualquer envolvimento sexual 

com garotas quando ouvido me Juízo (fls. 88), sobre a 

manhã em questão, quando consta que teria atacado a 

vítima, afirmando que estava trabalhando no Sindicato dos 

Servidores Públicos, onde permaneceu todo o dia. 

 

No entanto, ele foi reconhecido pela vítima, primeiro 

fotograficamente (fls. 5-A), e depois pessoalmente (fls. 8), 

desta se ouvindo nos autos relatos claros e contundentes a 

respeito do lamentável episódio, cujas circunstâncias de 

tempo e lugar, inclusive, se adequavam ao que o recorrente 

disse na Polícia. 
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Aliás, tanto na Polícia (fls. 6/7), como em Juízo (fls. 

103/105), a ofendida descreveu detalhadamente a conduta 

do recorrente, de modo que pelas circunstâncias de seu 

relato, em cotejo com a supracitada versão do recorrente, 

admitindo relações com crianças, no período matutino, não 

restam dúvidas de que ele foi apontado com acerto como o 

autor do crime. 

 

Bem de ver que a Polícia chegou ao recorrente depois 

de uma informação anônima de que ele teria convidado o 

ou a informante para entrar em seu carro, um Palio prata, 

de placas DUY 2427, que pesquisada, resultou na 

identificação do proprietário (fls. 9). 

 

Como eram diversas as acusações de abuso sexual 

contra crianças e adolescentes na região, foram 

colacionados os boletins de ocorrências correspondentes 

(fls. 15/24), resultando no reconhecimento fotográfico feito 

inicialmente pela vítima destes autos. 
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E nesse particular, do reconhecimento por fotografia, 

não tem razão a combativa Defesa em pretender infirmar 

sua validade. 

 

Conforme reconhecem os Tribunais, essa espécie de 

recognição, quando amparada em outras provas, é apta 

para comprovar a autoria do crime. E nesse sentido: 

 

“O reconhecimento fotográfico, alinhado e amparado 

em outros inequívocos elementos probatórios, é plenamente 

apto para indicação do réu e fixação da autoria delitiva”(Rel. 

S.C. GARCIA - RJDTACRIM24/343) 

 

“Da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, diga-se 

que o seu valor probante não foi nunca recusado pela 

doutrina e pela jurisprudência de nossos Tribunais” (STJ - 

HC n. 12.464 – Rel. Min HAMILTN CARVALHIDO - DJU 

25.06.2001 - p 240) 
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“O reconhecimento fotográfico tem valor probante 

pleno quando acompanhado e reforçado por outros 

elementos de convicção”(HC n. 74.267 - Rel. Min 

FRANCISCO REZEK - DJU 28 02.1997 - P. 4064) 

 

“O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o 

reconhecimento do réu, em Juízo, por vítima e testemunhas 

idôneas e insuspeitos como no caso em tela, desmoraliza a 

negativa do acusado, que, a prevalecer, tornariam 

inexplicáveis as recognições. Nesse sentido: RJDTACRIM 

09/138” (Ap. 932.984.3/1 - Tietê – GS)  

 

Desta Câmara Ap. n. 890.111-3/4 - Santos, Rel. 

GUILHERME STRENGER; Ap. 932.984.3/1 - Tietê, idem. 

 

Não bastasse a certeza que emerge do 

reconhecimento fotográfico, confirmado pelo pessoal, e 

corroborado pelas declarações do próprio recorrente sobre 

o abuso de menores, tem-se, ainda, que ele não tratou de 

comprovar o álibi que apresentou no interrogatório judicial. 
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A testemunha Paulo Sérgio Calcanho Lochi (fls. 

131/132) asseverou que o apelante era mero prestador de 

serviços e que não comparecia no trabalho todos os dias. 

Disse, ainda, não se recordar se saiu para almoçar 

juntamente com o apelante na data dos fatos. 

 

Conquanto a vítima não tivesse reconhecido o 

apelante quando de sua oitiva em juízo, o fato é que seu pai 

Ocimar Luiz da Silva (fls. 106/107) e os investigadores 

ouvidos a fls. 108/109, 110/111 e 112/113 confirmaram a 

recognição policial. 

 

Não há, por outro lado, nenhuma razão para se 

desconsiderar as declarações da vítima menor; e nem se 

alegue que devam ser tomadas com reservas, pois, em 

crimes contra a liberdade sexual, tal depoimento tem grande 

relevância, mormente no presente caso, em que foi 

prestado com riquezas de detalhes e sem quaisquer 

contradições no inquérito e em Juízo. 
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Confira-se neste sentido: 

 

“Ressaltado o entendimento desta Corte no sentido de 

que, nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, a 

palavra da vítima tem grande validade como prova, 

especialmente porque, na maior parte dos casos, esses 

delitos, por sua própria natureza, não contam com 

testemunhas e sequer deixam vestígios.” (STJ – 5ª Turma, 

HC 45344/SC, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), j . 13/12/2005, 

DJ 01.02 2006 p. 578) 

 

A condenação pelo atentado violento ao pudor, 

portanto, foi justa e merecida. 

 

Todavia, com todo respeito ao entendimento diverso, 

não há nos autos prova suficiente do estupro, de modo que 

essa acusação deve ser afastada. 
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Com efeito, ao ser ouvida no inquérito, a vítima não 

mostrou certeza sobre ter ocorrido a conjunção carnal, esta 

sempre negada pelo recorrente. 

 

A vítima disse que o recorrente subiu em cima dela e 

tentou penetrá-la, não sabendo dizer se ele conseguiu. 

Disse que sentiu um pouco o pênis dentro dela, mas que 

não sabia dizer o que aconteceu. 

 

Em Juízo ela não conseguiu responder à pergunta 

sobre se o recorrente teria conseguido colocar o pênis 

dentro dela. 

 

De qualquer forma, a perícia foi realizada no dia da 

prática criminosa, negando os legistas que houvesse 

ocorrido estupro (fls. 37). 

 

É verdade, como reconheceu a r. sentença, que pode 

ter havido penetração parcial, o que configuraria o crime. No 

entanto, nem disso há certeza, mesmo porque a própria 
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ofendida não soube esclarecer a contento o que, de fato, 

ocorreu. 

 

Incerta a conjunção, impõe-se naturalmente a 

absolvição. 

 

Preservada a condenação pelo atentado, por outro 

lado, e considerando que a pena foi criteriosamente fixada 

em 7 anos de reclusão, já que o recorrente registra um 

antecedente (fls. 176), é também de rigor desagravar-se o 

regime prisional, já que ocorreram modificações com o 

advento da Lei n° 11.464/07. 

 

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso 

para afastar a condenação do recorrente pelo crime de 

estupro, confirmando o atentado violento ao pudor e a pena 

de 7 (sete) anos de reclusão, alterando-se para o inicial 

fechado o regime prisional. 

 

Aben-Athar 
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Relator” (fls. 305/312) 

 

 

  Com a finalidade de esclarecer omissão relativa à análise 

do artigo 14, inciso II, do Código Penal, o Ministério Público opôs 

Embargos de Declaração, conforme segue na sua parte de interesse: 

 

 

 (...) 

“Ocorre, porém, que no Voto Vencedor, ao ser 

afastada a consumação da cópula vagínica, não houve 

menção ao disposto no artigo 14, inciso II, do Código 

Penal, que disciplina a figura do crime tentado.  

 

Conforme se extrai do corpo do v. voto, é fato 

incontroverso nos autos que... o recorrente subiu em cima 

dela (vítima) e tentou penetrá-la, não sabendo dizer se 

ele conseguiu... (fls. 311). 
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Logo, se é certo que remanescem dúvidas sobre a 

penetração, o mesmo não ocorre em relação à conduta 

precedente do acusado, que tentou penetrar a vítima, com 

nítida intenção lasciva, tanto que a menor sentiu dores na 

região genital, não tendo certeza sobre uma eventual 

penetração parcial.  

 

Em outros termos, pois, desenvolvendo o acusado a 

conduta típica do artigo 213 da lei penal, inclusive 

aproximando-se da consumação, eis que no mínimo tentou 

penetrar a vítima, de rigor reconhecer que se impõe, na 

hipótese, a consideração do crime tentado, nos termos do 

artigo 14, inciso II, do Código Penal. 

 

A propósito já decidiu o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça: 

 
PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E 
TENTATIVA DE ESTUPRO. CONCURSO 
MATERIAL. 
1. OS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR E TENTATIVA DE ESTUPRO, AINDA 
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QUE SEJAM DO MESMO GENERO, INSEREM-
SE EM ESPÉCIES DIFERENTES, 
CONFIGURANDO O CONCURSO MATERIAL E 
NÃO A CONTINUIDADE DELITIVA. 
2. PRECEDENTES. 
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO. 
(REsp 35.810/SP, Rel. Ministro  JESUS 
COSTA LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 
18/08/1993, DJ 13/09/1993 p. 18576) 

 

 Aguarda-se, portanto, o recebimento e acolhimento 

dos presentes embargos declaratórios, para que seja 

analisado o dispositivo legal acima referido (artigo 14, inciso 

II, do Código Penal), eis que segundo verte dos autos, a 

conduta do acusado aproximou-se da cópula vagínica, 

somente não a consumando, por circunstâncias alheias à 

sua vontade” (fls. 316/319) 

 

 

   Referidos Aclaratórios, entretanto, foram rejeitados pela 

Douta Turma Julgadora, nos seguintes termos: 
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  “VOTO nº: 9443 

 

EDEC. Nº: 993.07.050946-5/50000 

COMARCA: Campinas 

EBTE. : MINISTÉRIO PÚBLICO 

EBDO. : COLENDA 11ª CÂMARA - SEÇÃO CRIMINAL 

 

Trata-se de embargos de declaração (fls. 316/319) 

onde se alega, em síntese, omissão no acórdão de fls. 

305/312 que afastou a condenação pelo crime de estupro, 

deixando de apreciar o reconhecimento do crime tentado. 

 

É o relatório. 

 

Sem razão o embargante. 

 

O embargado foi absolvido do crime de estupro 

porque, como constou do acórdão, a ofendida não soube 
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esclarecer o que realmente ocorreu, negando os legistas 

que a examinaram a ocorrência do contato vagínico. 

 

A fundamentação do voto vencedor, a propósito, deixa 

claro que o estupro não foi confirmado, de modo que com 

todo respeito, se a expressão consignada no texto “incerta a 

conjunção” poderia suscitar a dúvida sobre pelo menos os 

atos de execução iniciais da conjunção carnal, o fato é que 

de todo o contexto se conclui que a decisão foi a do não 

reconhecimento do estupro, quer tentado, quer consumado, 

pelo que o acórdão não se ressente de omissão, como 

alegado. 

 

Ante ao exposto, rejeitam-se os embargos. 

 

Aben-Athar 

Relator” (fls. 324/325). 
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   Com a devida vênia, ao deixar de analisar a omissão 

referida nos Aclaratórios, relativa à tentativa do crime de estupro, a luz 

do disposto no artigo 14, inciso II, do Código Penal, a Douta Turma 

Julgadora negou vigência ao artigo 619 do Código de Processo 

Penal. 

 

    Outrossim, ao afastar a figura do estupro tentado, após 

reconhecer que “...o recorrente subiu em cima dela (vítima) e tentou 

penetrá-la, não sabendo dizer se ele conseguiu... (fls. 311), a douta 

Turma Julgadora, além de contrariar o próprio tipo penal (artigo 213 

do Código Penal), afrontou o artigo 14, inciso II, do Código Penal.  

 

   Destarte, caracteriza as ofensas aos dispositivos legais 

acima mencionados, impõe-se a interposição deste recurso, com 

amparo na alínea “a” do permissivo constitucional. 

 

  

2 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL – NECESSIDADE DE 

ANÁLISE SOBRE A TENTATIVA DE ESTUPRO - ARTIGO 619 DO CPP 
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  “Ad cautelam”, cumpre salientar que, conforme já 

entendeu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, rejeitados os 

Embargos que buscavam o prequestionamento explícito da matéria de 

direito federal, o que se impõe é a interposição de Recurso Especial, 

com amparo na negativa de vigência do artigo 619 do Código de 

Processo Penal. 

 

Confira-se a propósito:  

  

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. DENUNCIA QUE NÃO 

TERIA ABRANGIDO TODOS OS CRIMINOSOS. OFENSA 

AO PRINCIPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL: 

INEXISTENCIA, POIS TAL PRINCIPIO SO SE APLICA NA 

HIPOTESE DE AÇÃO PENAL PRIVADA, NÃO PODENDO 

SER INVOCADO QUANDO SE TRATA DE AÇÃO PENAL 

PUBLICA. SURSIS ETARIO. REQUISITOS PARA A 

CONCESSÃO. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO NOVA. 

PREQUESTIONAMENTO: IMPRESCINDIBILIDADE. 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 
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INSUFICIENCIA, SE O TRIBUNAL A QUO NÃO EMITIU 

PRONUNCIAMENTO ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL 

SUSCITADA PARA ESTA CORTE. PRECEDENTES. 

AGRAVO "REGIMENTAL" IMPROVIDO. 

I - O PRINCIPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL 

SO SE APLICA NA HIPOTESE DE AÇÃO PENAL 

PRIVADA, NÃO PODENDO SER INVOCADO QUANDO 

SE TRATA DE AÇÃO PENAL PUBLICA. INTELIGENCIA 

DO ART. 48 DO CPP. PRECEDENTES DO STF: RHC N. 

57223/SP E RE N. 93055/PR. PRECEDENTE DO STJ: 

RHC N. 1.154/RJ. 

II - PARA FAZER JUS A CONCESSÃO DO SURSIS 

ETARIO, O CONDENADO DEVE SATISFAZER AS 

EXIGENCIAS DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ART. 77 

DO CP, BEM COMO OS REQUISITOS DO SURSIS 

SIMPLES (ART. 77, CAPUT E INCISOS, DO CP). 

INTELIGENCIA DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ART. 77 

DO CP. 

III - O RECURSO ESPECIAL (CRIMINAL) FUNDADO NA 

ALINEA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL SO 
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PROSPERA SE O TRIBUNAL A QUO TIVER-SE 

PRONUNCIADO ACERCA DA QUESTÃO FEDERAL 

SUSCITADA PARA ESTA CORTE. EXIGE-SE A 

INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, MESMO 

QUANDO A ALEGADA CONTRARIEDADE A LEI 

FEDERAL SURJA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, 

OU SEJA, NO ACORDÃO RECORRIDO. NO ENTANTO, A 

SIMPLES INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NÃO SATISFAZ AO REQUISITO DE 

ADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO. E 

NECESSARIO QUE O TRIBUNAL A QUO SE 

MANIFESTE SOBRE A QUESTÃO 

INFRACONSTITUCIONAL NOVA. CASO NÃO O FAÇA, O 

RECORRENTE ESPECIAL DEVE SUSCITAR A 

CONTRARIEDADE AO ART. 619 DO CPP, AO INVES DE 

INSISTIR NA DISCUSSÃO DA MATERIA JURIDICA NÃO 

PREQUESTIONADA. PRECEDENTES DO STJ: RESP N. 

66.984/SP, RESP N. 53.407/RS, RESP N. 23.539/SP, 

RESP N. 36.996/SP, RESP N. 8.454/SP E RESP 2.239/RJ. 
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IV - AGRAVO "REGIMENTAL" IMPROVIDO, A 

UNANIMIDADE DE VOTOS. 

(AgRg no Ag 72.162/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, 

SEXTA TURMA, julgado em 25.06.1996, DJ 26.08.1996 p. 

29731) – grifo nosso. 

 

PROCESSUAL PENAL. QUADRILHA ARMADA (ART. 

288, PARAGRAFO UNICO, DO CP). CRIME COLETIVO. 

DENUNCIA. DESCRIÇÃO GENERICA DA INFRAÇÃO: 

POSSIBILIDADE. PARTICULARIZAÇÃO DA CONDUTA 

CRIMINOSA DE CADA UM DOS ACUSADOS: 

PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. 

PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES FEDERAIS 

SUSCITADAS PARA ESTA CORTE: NECESSIDADE. 

QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO 

PREQUESTIONADA, MESMO APOS A INTERPOSIÇÃO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. 

AGRAVO 'REGIMENTAL' IMPROVIDO. 

I - TRATANDO-SE DE CRIME COLETIVO (QUADRILHA 

ARMADA), ADMITE-SE A DESCRIÇÃO GENERICA DA 
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INFRAÇÃO, DISPENSANDO-SE A INDIVIDUALIZAÇÃO 

DA CONDUTA CRIMINOSA DE CADA UM DOS 

ACUSADOS. INTELIGENCIA DO ART. 41 DO CPP. 

PRECEDENTES DO STJ: RHC N. 4.828/RJ, RHC N. 

2.660/SP, RHC N. 2.504/RJ, RHC N. 906/RJ E RHC N. 

1.961/RJ. 

II - E REMANSOSA A JURISPRUDENCIA DESTA CORTE 

NO SENTIDO DE QUE A SIMPLES INTERPOSIÇÃO DE 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SATISFAZ O 

REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO 

PREQUESTIONAMENTO. E NECESSARIO QUE O 

TRIBUNAL "A QUO", QUANDO DO JULGAMENTO DOS 

EMBARGOS, EMITA PRONUNCIAMENTO ACERCA DA 

QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA NO RECURSO 

ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ: RESP N. 66.984/SP 

E RESP N. 23.539/SP. 

III - AGRAVO 'REGIMENTAL' IMPROVIDO, A 

UNANIMIDADE DE VOTOS. 
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(AgRg no Ag 72.369/RJ, Rel. Ministro  ADHEMAR MACIEL, 

SEXTA TURMA, julgado em 03.06.1996, DJ 05.08.1996 p. 

26440) – grifo nosso. 

 

 

 

 De rigor, pois, suscitar, em preliminar, a negativa de 

vigência ao artigo 619 do Código de Processo Penal, o qual dispõe: 

 

 

 “Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de 

Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos 

embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias 

contado da sua publicação, quando houver na sentença 

ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”. 
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  Como anotado, a Egrégia Corte Paulista, ao motivar a 

absolvição do recorrido quanto ao crime de estupro, em razão da 

ausência de penetração, descartou a possibilidade de configuração do 

crime na sua forma tentada, sem qualquer justificativa, apesar da 

provocação para tanto, em sede de Embargos de Declaração. 

 

  Ocorre que, no processo penal moderno, a luz das 

garantias expressas na Constituição da República, não mais se admite 

que o juiz decida sem atentar para as teses lançadas pelos 

representantes das partes. É necessário que suas decisões sejam 

motivadas, o que implica o enfrentamento das teses lançadas os autos. 

Trata-se de uma garantia do Estado Democrático de Direito que não 

mais pode ser ignorada no atual estágio evolutivo da Humanidade, 

ainda que resulte de equívoco na utilização dos critérios para a 

avaliação da lei penal. 

 

   Além de dever do magistrado, como decorrência natural 

da necessidade de fundamentação de todas as decisões judiciais 

(artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), a avaliação das 
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teses suscitadas é direito das partes, que recorrem ao Judiciário à 

procura de uma prestação jurisdicional justa. Ausente sua apreciação, 

a sentença deve ser considerada nula, por ofensa ao princípio 

constitucional da necessidade de motivação das decisões judiciais. 

 
 Assim a jurisprudência:  

 

 

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

REJEIÇÃO DE FORÇA EXECUTIVA PELA CORTE DE 

ORIGEM. VALORAÇÃO DA PROVA SEM EXPLICITAÇÃO 

DOS MOTIVOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO. 

NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA 

SUPRIMENTO DO VÍCIO. 

1. Viola os arts. 535, 165 e 458, inciso II, o acórdão que 

deixa de explicitar, de forma completa e suficiente, a 

fundamentação adotada para decidir a lide. 

2. Tanto no exame da apelação, como dos embargos de 

declaração, a Corte de origem julgou a controvérsia de 

modo lacônico, na medida em que deixou de explicitar o 
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porquê da imprestabilidade da certidão do Secretário de 

Obras do Amazonas à comprovação do cumprimento 

das obrigações contratuais assumidas pela recorrente 

e, assim, à atribuição de força executiva ao contrato 

administrativo. 

3. Necessário, assim, o retorno dos autos ao Tribunal de 

origem para que, suprindo as omissões existentes, 

aprecie e julgue, como melhor entender, as questões de 

direito deduzidas pelo recorrente nos aclaratórios. 

4. Recurso especial provido. 

(REsp 678.169/AM, Rel. Ministro  CASTRO MEIRA, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2006, DJ 25/05/2006 

p. 211) 

 

 

 

   Em suma, ao omitir o porquê da desconsideração da 

figura do estupro tentado, embora admitindo a sua ocorrência fática, 

sem atentar para o disposto no artigo 14, inciso II, da lei penal (objeto 

dos Embargos de Declaração), a Douta Turma Julgadora, 
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inevitavelmente, negou vigência ao artigo 619 do Código de Processo 

Penal. 

 

 A propósito o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 

DE VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. 

É de se dar provimento ao apelo nobre quando, apesar 

da reiterada oposição de embargos de declaração, a e. 

Corte a quo não examina as alegações alinhadas no 

recurso integrativo. Recurso provido. 

(RESP nº 604.409/SP, Quinta Turma, rel. Min. FÉLIX 

FISCHER, DJU de 23/08/2004, p. 269). 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PORTE DE 

ARMA. MAJORAÇÃO DA PENA. LEIS NºS 9.099/95 E 

10.459/01. ESCLARECIMENTO. 

Os pontos relevantes e pertinentes à causa devem 

sempre ser fundamentadamente abordados. A recusa ou 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

a omissão, em sede de incidente de esclarecimento, 

configura violação do art. 619 do Código de Processo 

Penal. 

Recurso provido  

(RESP nº 493.145/SP, rel. Min. FÉLIX FISCHER, DJU de 

20/10/2003, p. 289). 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO 

DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 

OMISSÃO CARACTERIZADA. 

Uma vez que a pretensão deduzida pelo recorrente, em 

sede de embargos declaratórios, de que fosse suprida 

omissão e sanada obscuridade no aresto embargado, 

não foi apreciada pela Corte a quo, tenho que  se mostra 

configurada a violação do art. 619 do Código de 

Processo Penal. 

Por conseguinte, resta prejudicada a análise das outras 

razões suscitadas no recurso especial – violação dos 

artigos 21 da Lei 7492/86 e 381, III, do Código de 

Processo Penal. 
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Recurso conhecido e parcialmente provido para que 

outra decisão seja proferida, analisando a omissão 

apontada pelo ora recorrente 

(RESP 674898/RJ, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA 

FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01.03.2005, DJ 

21.03.2005 p. 431). 

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA 

DE VIGÊNCIA AO ART. 619 DO CPP. 

É de se dar provimento ao apelo nobre quando, apesar 

da reiterada oposição de embargos de declaração, a e. 

Corte a quo não examina as alegações alinhadas no 

recurso integrativo. 

Recurso provido. 

(RESP 604409/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 23.06.2004, DJ 23.08.2004 p. 269) 
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 A respeito dos Embargos de Declaração, o Colendo 

Supremo Tribunal Federal proclamou o seguinte ensinamento, verbis:  

 

 
Os Embargos Declaratórios não se consubstanciam crítica ao 
ofício judicante, mas lhe servem ao aprimoramento. Ao 
apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, 
atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira 
contribuição da parte em prol do devido processo legal. 
(Segunda  Turma, AI 163.047-PR, AgRg-Edcl., rel. Min. 
Marco Aurélio, j. 18/12/95, receberam os embargos, v.u., 
DJU 8.3.96, p. 6.223). 

 

 

 

3 – NEGATIVA DE VIGÊNCIA DE LEI FEDERAL: A PRÁTICA DE 

ATOS TENTENDES À CONJUNÇÃO CARNAL, INCLUSIVE COM 

TENTATIVA DE PENETRAÇÃO, SEM SUCESSO, CONFIGURA O 

CRIME DE ESTUPRO TENTADO – ARTIGO 213 C.C. ART. 14, 

INCISO II, DO CP 

 

   Na eventualidade de prevalência do entendimento de que, 

os temas destacados nos Aclaratórios, restaram implicitamente 
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tratados no v. acórdão recorrido e em sua complementação 

(prequestionamento implícito) - o que, inclusive, é mais vantajoso 

para o Ministério Público, na eventualidade de provimento do 

recurso -, cumpre desde logo suscitar a negativa de vigência ao 

dispositivo legal acima referido. 

 

   E, nesse passo, impõe-se salientar, inicialmente, que este 

Recurso Especial não tem a finalidade de discutir o teor das provas 

colhidas, ante a vedação expressa na Súmula 7 dessa Corte Especial, 

mas tão-somente a tipificação da conduta imputada ao acusado, a 

qual, aliás, restou incontroversa nos autos.  

 
   Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em exame, "denega-se 

vigência de lei não só quando se diz que esta não está em vigor, 

mas também quando se decide em sentido diametralmente oposto 

ao que nela está expresso e claro" (RTJ 48/788). 
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  Na hipótese, evidente a contrariedade a dispositivos de lei 

federal, pois uma vez preenchidos todos os elementos do tipo penal, 

na sua forma tentada, descabido cogitar de absolvição, sob pena de 

inevitável ofensa aos termos dos artigos 213 e 14, inciso II, do estatuto 

penal.  

 

  Dispõe o Código Penal: 

 

 

  “Art. 14. Diz-se o crime: 

 Crime consumado 

  I – consumado, quando nele se reúnem todos os 

elementos de sua definição legal; 

 Tentativa 

  II – tentado, quando iniciada a execução, não se 

consuma por circunstâncias alheias à vontade do 

agente.” 

 

  “Art. 213. Constranger mulher à conjunção 

carnal, mediante violência ou grave ameaça. 
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  Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.” 

 

 

  Como reconhecido no acórdão recorrido, Não há, por 

outro lado, nenhuma razão para se desconsiderar as declarações 

da vítima menor..., a qual narrou que ...o recorrente subiu em cima 

dela e tentou penetrá-la, não sabendo dizer se ele conseguiu. 

Disse que sentiu um pouco o pênis dentro dela, mas não sabia 

dizer o que aconteceu (fls. 311), o que significa, portanto, a admissão 

de que o acusado deu início à execução do crime, aproximando-se da 

consumação.  

 

   Contudo, a Douta Turma Julgadora decidiu que Incerta a 

conjunção, impõe-se naturalmente a absolvição (fls. 311) em 

relação ao crime de estupro. 

 

  Ora, em tais circunstâncias, o crime tentado restou 

caracterizado, pois o acusado foi bem além do que a prática de meros 

atos preparatórios (abordou a vítima, a constrangeu a ingressar no 

veículo, a levou para um matagal, a fez despir-se, deitou-se sobre ela, 
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tentou penetrá-la e, por fim, ejaculou). Ao realizar todos esses atos, 

confirmados em juízo, como admitido no v. acórdão, de rigor concluir 

que somente não consumou o coito vaginal, por circunstâncias alheias 

à sua vontade.  

 

  Nesse sentido JULIO FABBRINI MITABETE: 

 

 

“Não se justifica a dúvida quanto à possibilidade de 

tentativa de estupro. Havendo constrangimento para a 

prática de conjunção carnal, não obtida por circunstâncias 

alheias à vontade do agente, há tentativa de estupro (RT 

559/373, 383, 532/334, 665/268, JCAT 71/410; RJTJERGS 

170/135). Configura-se ela quando o agente força a 

introdução do pênis na vagina da ofendida, só não 

consumando o estupro por ter ejaculado antes (RT 544/345) 

e mesmo quando não há contato dos órgãos genitais desde 

que as circunstâncias deixem manifesto o intuito da 

conjunção carnal pelo agente (RT 467/339; JCAT 59/315-
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6)...” (Manual de Direito Penal, 22ª ed., vol. II, São Paulo: 

Atlas, 2004, p. 420). 

 

 

  Na mesma linha DAMÁSIO E. DE JESUS: 

 

 

 “...Havendo simples contato entre os órgãos sexuais 

do homem e da mulher, sem a introdução do órgão viril, 

somente se poderá falar em tentativa. 

Admite-se, portanto, a tentativa. Para sua 

caracterização, é preciso que o agente demonstre sua 

intenção de manter relacionamento sexual normal com a 

vítima. Ausente tal intenção, estaremos diante de atentado 

violento ao pudor” (Direito Penal, 14ª ed., vol. 4, São Paulo: 

Saraiva, 1999, p. 98). 

 

 

   Desse entendimento não diverge o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça: 
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HABEAS CORPUS. PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. 

DETERMINAÇÃO DO QUANTUM DA DIMINUIÇÃO. 

NULIDADE INOCORRÊNCIA. PROXIMIDADE DA 

CONSUMAÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. OBSERVÂNCIA. 

MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO QUE ENSEJARIA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. PENA-BASE FIXADA NO 

MÍNIMO. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO E SEM MAUS 

ANTECEDENTES. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. 

IMPROPRIEDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO 

ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, E § 3º DO CÓDIGO PENAL. 

1. Entenderam as instâncias ordinárias que o ora 

Paciente percorreu quase todo o iter criminis, só não se 

consumando o crime por circunstâncias alheias à sua 

vontade. Nesse contexto, de acordo com o critério 

objetivo sufragado nesta Corte Superior de Justiça, 

irretocável, a diminuição pela tentativa imposta. 

2. Modificar o entendimento sobre a maior ou menor 

proximidade do cometimento do crime, adotado nas 
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instâncias ordinárias, ensejaria, necessariamente, em 

exame minucioso do conjunto fático-probatório dos 

autos, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. 

3. Fixada a pena-base no mínimo legal, porquanto 

reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao 

réu primário e de bons antecedentes, não é cabível 

infligir regime prisional mais gravoso apenas com base 

na gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, 

§§ 2º e 3º, c.c. art. 59, ambos do Código Penal. 

4. Incidência das Súmulas n.º 718 e 719 do Supremo 

Tribunal Federal. 

5. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime 

aberto para o cumprimento da pena reclusiva imposta 

ao Paciente, mediante condições a serem estabelecidas 

pelo juízo das Execuções Penais. 

(HC 105.551/MG, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 29/09/2008) 

 

HABEAS CORPUS. ESTUPRO TENTADO. JULGAMENTO 

CITRA PETITA. INAPRECIAÇÃO  DA TESE DEFENSIVA. 
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DESCLASSIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORDEM 

DENEGADA. 

1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, 

tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da 

Constituição da República, é condição absoluta de sua 

validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, 

substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do 

direito que a sustentam, de modo a certificar a 

realização da hipótese de incidência da norma e os 

efeitos dela resultantes. 

2. Não há falar em nulidade de sentença, quando o 

magistrado, fundamentando a tese do estupro tentado, 

rejeita implicitamente os argumentos suscitados pela 

defesa, por serem de todo inconciliáveis. 

3. Incabível na angusta via do remédio heróico análise 

profunda do conjunto probatório, à moda de revisão 

criminal. 

4. Ordem denegada. 
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(HC 37.920/SC, Rel. Ministro  NILSON NAVES, Rel. p/ 

Acórdão Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA 

TURMA, julgado em 07/06/2005, DJe 22/09/2008) 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. TENTATIVA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. 

Dado início a execução do crime de estupro, 

consistente no emprego de grave ameaça à vítima e na 

ação, via contato físico, só não se realizando a 

consumação em virtude de momentânea falha 

fisiológica, alheia à vontade do agente, tudo isso, 

caracteriza a tentativa e afasta, simultaneamente, a 

denominada desistência voluntária. 

(Precedente desta Corte). 

Recurso especial provido. 

(REsp 792.625/DF, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 27/11/2006 p. 316) 

 

CRIMINAL. RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE 

ESTUPRO. EXECUÇÃO INICIADA, E NÃO LEVADA À 
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TERMO POR CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO 

AGENTE. INOCORRÊNCIA DE CRIME IMPOSSÍVEL. 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

I. Iniciada a execução do crime de estupro, através de 

violência e de grave ameaça, e não tendo a empreitada 

se consumado por circunstância alheia à vontade do 

agente, responde esse pela tentativa de estupro. 

II. Hipótese em que o agente não conseguiu consumar o 

delito pela ocorrência de impotência sexual ocasional, 

praticando, contudo, atos idôneos de começo de 

execução (violência e grave ameaça). 

III. Inocorrência de crime impossível. 

IV. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 556.939/SC, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 

TURMA, julgado em 04/03/2004, DJ 12/04/2004 p. 234) 

 

 

   Acresce-se, por fim, que como anotado em sede de 

Aclaratórios, não há que se confundir o atentado violento ao pudor 

praticado num primeiro momento (sexo oral, na condição ativa), com a 
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tentativa de estupro, operada posteriormente (penetração vaginal 

frustrada). Conforme entendimento já pacificado nos Tribunais 

Superiores, tratam-se de crimes de espécies distintas, em relação aos 

quais não se pode cogitar de continuidade delitiva ou de concurso 

formal, mas tão-somente de concurso material.   

 

  Assim a Corte Especial em caso específico:  

 

 

 

PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E 

TENTATIVA DE ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. 

1. OS CRIMES DE ATENTADO  VIOLENTO AO PUDOR E 

TENTATIVA DE ESTUPRO, AINDA QUE SEJAM DO 

MESMO GENERO, INSEREM-SE EM ESPÉCIES 

DIFERENTES, CONFIGURANDO O CONCURSO 

MATERIAL E NÃO A CONTINUIDADE DELITIVA. 

2. PRECEDENTES. 

3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 
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(REsp 35.810/SP, Rel. Ministro  JESUS COSTA LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 18/08/1993, DJ 13/09/1993 p. 

18576) 

 

 

 

  Ainda a propósito:  

 

 

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO E 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.  CARACTERIZAÇÃO 

COMO CRIME HEDIONDO MESMO EM SUA FORMA 

SIMPLES. POSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME 

EM HIPÓTESE DE CRIME HEDIONDO. POSSIBILIDADE. 

CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONCURSO MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 

SE NEGA PROVIMENTO. 

1. Com relação à hediondez do delito de atentado 

violento ao pudor, a jurisprudência deste Tribunal, na 

esteira do julgamento proferido pela Suprema Corte, ao 
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apreciar o HC n.º 81.288/SC, em 17/12/2001, firmou o 

entendimento de que os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor nas suas formas simples (o que inclui 

a violência presumida), ou seja, quando de sua prática 

não resulte lesão corporal de natureza grave ou morte, 

estão inseridos no rol dos crimes considerados 

hediondos, consoante estabelece o art. 1º, incisos V e 

VI, da Lei n.º 8.072/90. Precedentes. 

2. Quanto à questão referente à continuidade delitiva 

entre os crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor, não há solução diversa da tradicionalmente 

adotada. Predomina, no caso, a antiga ensinança de 

Nelson Hungria para quem, não sendo o ato de 

libidinagem desvio da conjunção carnal classificável 

como praeludia coiti, haverá, entre este e o estupro, o 

concurso material e nunca o crime continuado. É que 

esses delitos são do mesmo gênero, mas não da 

mesma espécie. Aliás, entre a conjunção carnal, de um 

lado, e o sexo anal ou, ainda, o sexo oral, não se pode 

vislumbrar homogeneidade quanto ao modo de 
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execução. E esse entendimento é pacífico no Colendo 

Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 

3. No caso, o recorrido praticou, além da conjunção 

carnal, outro ato de libidinagem que não se ajusta aos 

classificados de praeludia coiti, sendo de se 

reconhecer, então, o concurso material entre o estupro 

e o atentado violento ao pudor, praticados contra a 

mesma vítima. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 838.743/RS, Rel. Ministra  JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA 

TURMA, julgado em 24.06.2008, DJe 04.08.2008) 

 

PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. APLICAÇÃO DO ART. 366 DO 

CPP COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.271/96. 

RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO 

MATERIAL. 

I - A suspensão do processo, prevista no art. 366 do 

CPP (Lei nº 9.271/96), só pode ser aplicada em conjunto 
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com a suspensão do prazo prescricional, razão pela 

qual é vedada a retroatividade. (Precedentes). 

II - Se, além da conjunção carnal, é praticado outro ato 

de libidinagem que não se ajusta aos classificados de 

praeludia coiti, é de se reconhecer o concurso material 

entre os delitos de estupro e de atentado violento ao 

pudor. A continuidade delitiva exige crimes da mesma 

espécie e homogeneidade de execução. (Precedentes). 

Ordem denegada. 

(HC 98.512/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 10.06.2008, DJe 18.08.2008) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. DIVERGÊNCIA 

JURISPRUDENCIAL COMPROVADA. CRIMES DE 

ESPÉCIES DISTINTAS. CONTINUIDADE DELITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. A divergência jurisprudencial restou devidamente 

comprovada, conforme os arts. 541, parágrafo único, do 
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Código de Processo Civil e 255, §§ 1.º e 2.º, do 

Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 

2. Não se consubstanciando os atos libidinosos em 

praeludia coiti, ocorre crime de atentado violento ao 

pudor em concurso material com o estupro, não 

podendo, dessa forma, ser aplicada a regra insculpida 

no art. 71 do Código Penal, por serem crimes de 

espécies diversas. 

Precedentes do STF e desta Corte. 

3. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 1017584/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 08.05.2008, DJe 02.06.2008) 

 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO 

HAVERIAM PROVAS SUFICIENTES PARA A 

CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-

PROBATÓRIA. SÚMULA 7-STJ. CONCURSO MATERIAL. 

I - Não se conhece de recurso especial que, para o seu 

objetivo, exige o reexame da quaestio facti (Súmula nº 7 
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- STJ). In casu, impossível averiguar se realmente foi 

empregada violência contra a vítima na prática dos 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor. 

II - Se, além da conjunção carnal, é praticado outro ato 

de libidinagem que não se ajusta aos classificados de 

praeludia coiti, é de se reconhecer o concurso material 

entre os delitos de estupro e de atentado violento ao 

pudor. A continuidade delitiva exige crimes da mesma 

espécie e homogeneidade de execução. (Precedentes 

do Pretório Excelso e do STJ). 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta 

parte, desprovido. 

(REsp 920.154/CE, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 24.04.2008, DJe 16.06.2008) 

 

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL E 

DIREITO PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR. ABSOLVIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 

INCABIMENTO. PENA-BASE NO MÍNIMO. CÚMULO 

MATERIAL DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO. 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

INOCORRÊNCIA. ÓBICE À PROGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL. INCABIMENTO. 

1. O reexame de provas, à moda de segunda apelação 

em que se pretende discutir a justiça da condenação, 

não se ajusta ao âmbito angusto do habeas corpus, 

mormente em casos tais em que a sentença e o acórdão 

impugnado estão lastreados nos elementos de prova 

colhidos no decorrer do processo. 

2. Para além de ter sido aplicada a pena-base no seu 

mínimo legal, a jurisprudência deste Superior Tribunal 

de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no 

sentido de que a prática, nas mesmas condições de 

tempo, lugar e maneira de execução, de estupro e 

atentado violento ao pudor, não configura hipótese de 

continuidade delitiva, mas, sim, de concurso material, 

dada a desarmonia de espécies dos crimes 

considerados. 

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou, por 

maioria de votos, a inconstitucionalidade do parágrafo 

1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, afastando, assim, o 
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óbice da progressão de regime aos condenados por 

crimes hediondos ou equiparados. 

4. Tal questão perdeu atualidade, pois que a Lei nº 

11.464/2007, que alterou a Lei nº 8.072/90, afastou a 

impossibilidade de progressão de regime, fazendo do 

regime fechado apenas o inicial obrigatório. 

5. Ordem parcialmente concedida. 

(HC 62.273/SP, Rel. Ministro  HAMILTON CARVALHIDO, 

SEXTA TURMA, julgado em 06.12.2007, DJ 22.04.2008 p. 

1) 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. TESE 

DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. 

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE 

DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE ESTUPRO E 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. IMPROCEDÊNCIA. 

APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. 

DIREITO AO APELO EM LIBERDADE. APELAÇÃO 

JULGADA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. 
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POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS 

ORDINÁRIAS. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL 

INTEGRAL FECHADO. INCONSTITUCIONALIDADE. 

ÓBICE AFASTADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO QUE 

DEVERÁ SER EXAMINADO PELO JUÍZO DAS 

EXECUÇÕES CRIMINAIS. 

1. Não é possível, na via exígua do habeas corpus, 

proceder a amplo reexame dos fatos e das provas para 

absolver o ora Paciente por falta de provas, sobretudo 

se a instância ordinária, soberana na análise fático-

probatória, restou convicta quanto à consumação dos 

crimes. 

2. Consoante entendimento assente desta Corte, ocorre 

concurso material entre os crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, por serem de espécies 

diversas, não podendo, dessa forma, ser aplicada, como 

pretende o Impetrante, a regra do crime continuado. 

3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do HC n.º 82.959/SP, declarou 

inconstitucional o óbice contido na Lei n.º 8.072/90, que 
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veda a progressão de regime prisional aos condenados 

pela prática dos crimes hediondos ou equiparados, 

tendo em vista os princípios constitucionais da 

individualização, da isonomia e da humanidade das 

penas. 

4. Ademais, recentemente, com a publicação da Lei n.º 

11.464/07, restou, definitivamente, afastado do 

ordenamento jurídico, pelo legislador ordinário, o 

regime integralmente fechado antes imposto aos 

condenados por crimes hediondos, assegurando-lhes a 

progressividade do regime prisional de cumprimento de 

pena. 

5. Ordem parcialmente concedida para reformar o 

acórdão proferido pelo Tribunal a quo e a sentença 

condenatória na parte relativa à imposição do regime 

integralmente fechado, competindo ao juízo das 

execuções criminais, atendidos os requisitos subjetivos 

e objetivos, decidir sobre o deferimento do benefício da 

progressão de regime prisional. 
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(HC 86.860/CE, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 20.11.2007, DJ 17.12.2007 p. 262) 

 

PETIÇÃO RECEBIDA COMO HABEAS CORPUS. ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO, ESTUPRO, ATENTADO VIOLENTO 

AO PUDOR, FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PRETENSÃO 

DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. 

EXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO 

INCABÍVEL NA VIA ELEITA. CONTINUIDADE DELITIVA 

ENTRE OS CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR E ESTUPRO. 

IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONCURSO 

MATERIAL. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DOS 

CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 213 E 214 DO CÓDIGO 

PENAL POR NÃO TER OCORRIDO LESÃO CORPORAL 

DE NATUREZA GRAVE OU MORTE. 

IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE DE TODO O § 1º DO ART. 2º 

DA LEI Nº 8.072/90 PELO PLENÁRIO DO STF. LEI 

11.464/07. 
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PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. ORDEM 

PARCIALMENTE CONCEDIDA. 

1. A análise acerca da idoneidade das provas que 

embasaram a sentença condenatória, confirmada pelo 

Tribunal a quo em sede de apelação e revisão criminal, 

demanda aprofundado exame no contexto fático-

probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 

2. Não há continuidade delitiva entre os crimes de 

estupro e de atentado violento ao pudor, tendo em vista 

que os referidos delitos não são da mesma espécie, 

possuindo elementos subjetivos e objetivos nitidamente 

distintos. Precedentes. 

3. Como cediço, os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor nas suas formas simples (o que inclui 

a violência presumida), ou seja, quando de sua prática 

não resulte lesão corporal de natureza grave ou morte, 

estão inseridos no rol dos crimes considerados 

hediondos, consoante estabelece o art. 1º, V e VI, da Lei 

8.072/90. 
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4. Declarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

na sessão de 23/2/06 (HC 82.959/SP), a 

inconstitucionalidade incidental do art. 

2º, § 1º, da Lei 8.072/90, que veda a progressão de 

regime nos casos de crimes hediondos e a eles 

equiparados, afastado restou o óbice à execução 

progressiva da pena. 

5. Ademais, com o advento da Lei 11.464, de 28/3/07, o § 

1º do art. 

2º da Lei 8.072/90 passou, expressamente, a admitir a 

progressão de regime, no qual consta que "A pena por 

crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente 

em regime fechado". 

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, 

concedida em parte apenas para afastar o óbice à 

execução progressiva da pena aplicada. 

(Pet 5.796/SP, Rel. Ministro  ARNALDO ESTEVES LIMA, 

QUINTA TURMA, julgado em 08.11.2007, DJ 07.02.2008 p. 

1) 
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HABEAS CORPUS. ESTUPRO EM CONTINUAÇÃO 

DELITIVA.ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR EM 

CONTINUAÇÃO DELITIVA. CONCURSO MATERIAL 

ENTRE AS DUAS ESPÉCIES DE INFRAÇÕES. CRIMES 

COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL. 

LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A 

AÇÃO PENAL. DECADÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AÇÃO PENAL PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. ORDEM 

CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA AFASTAR O REGIME 

INTEGRALMENTE FECHADO. 

1- Se o estupro e o atentado violento ao pudor foram 

cometidos numa mesma seqüência, mediante violência 

real, justifica-se a apresentação de denúncia, consoante 

o disposto na Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal. 

2- Descabe o reconhecimento da decadência em se 

tratando de ação penal pública incondicionada. 

3- O writ não é via adequada para exame do mérito, 

posto que não se pode adentrar nas provas de modo 

profundo. 
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4- Inadmissível a imposição de regime integralmente 

fechado quando o Supremo Tribunal Federal declarou a 

sua inconstitucionalidade, estendendo os seus efeitos a 

todas as penas em execução. 

5- A aplicação da Lei nº 11.464/2007, com a modificação 

o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei n.º 8.072/1990, 

substituindo a expressão “integralmente” por 

“inicialmente”, deve retroagir para alcançar os fatos 

criminosos ocorridos antes de sua vigência, por se 

tratar de lex mitior, segundo comando constitucional 

(Artigo 5º, XL da Constituição da República). 

6- Ordem denegada, mas concedida de ofício para 

substituir o regime integralmente fechado pelo 

inicialmente fechado. 

(HC 76.019/SP, Rel. Ministra  JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA 

TURMA, julgado em 18.10.2007, DJ 05.11.2007 p. 312) 
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PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR SIMPLES. CRIMES HEDIONDOS. 

CONCURSO MATERIAL. 

I - Constituem-se os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor, ainda que perpetrados em suas 

formas simples ou com violência presumida, crimes 

hediondos (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). 

II - Se, além da conjunção carnal, é praticado outro ato 

de libidinagem que não se ajusta aos classificados de 

praeludia coiti, é de se reconhecer o concurso material 

entre os delitos de estupro e de atentado violento ao 

pudor. A continuidade delitiva exige crimes da mesma 

espécie e homogeneidade de execução. 

Ordem denegada. 

(HC 76.013/SP, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 06.09.2007, DJ 15.10.2007 p. 316) 

 

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTINUADO. 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 
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ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CRIME 

MATERIAL. 

A análise de questão relativa à verificação do 

preenchimento dos requisitos necessários à 

configuração de crime continuado não se compatibiliza 

com a via estreita do habeas corpus, por demandar 

aprofundado exame do quadro fático-probatório 

estabelecido no processo, em que se reconheceu a 

ocorrência de concurso material. 

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no 

sentido de que, afora as hipóteses de praeludia coiti, os 

crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, 

enquanto de espécies diversas, consubstanciam 

concurso material, ainda que praticados nas mesmas 

condições de tempo, lugar e maneira de execução. 

Habeas Corpus a que se denega a ordem. 

(HC 80.969/SP, Rel. Ministro  CARLOS FERNANDO 

MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), 

SEXTA TURMA, julgado em 16.08.2007, DJ 11.02.2008 p. 

1) 
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PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 213 C/C ART. 226, 

INCISO I (TRÊS VEZES), E ART. 214 C/C ART. 226, 

INCISO I (TRÊS VEZES), NA FORMA DO ART. 71, 

CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ART. 157, § 2º, 

INCISOS I, II E V (DUAS VEZES) E ART. 157, § 2º, 

INCISOS I E II (DUAS VEZES), NA FORMA DO ART. 70 E 

DO ART. 71, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. FORMA 

SIMPLES. CRIME HEDIONDO. REGIME INICIAL 

FECHADO. PROGRESSÃO DO REGIME. 

POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO 

ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 DECLARADA PELO STF. 

CONCURSO MATERIAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. 

INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO. PENA AQUÉM DO 

MÍNIMO. ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231-

STJ. 

I - Constitui-se o crime de estupro e de atentado 

violento ao pudor, ainda que perpetrados em sua forma 

simples ou com violência presumida, em crimes 
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hediondos, submetendo-se os condenados por tais 

delitos ao disposto na Lei nº 8.072/90. (Precedentes do 

Pretório Excelso e do STJ). 

II - O Pretório Excelso, nos termos da decisão Plenária 

proferida por ocasião do julgamento do HC 82.959/SP, 

concluiu que o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, é 

inconstitucional. 

III - Assim, os condenados por crime hediondo ou a ele 

equiparado, podem obter o direito à progressão de 

regime prisional, desde que preenchidos os demais 

requisitos. 

IV - Se, além da conjunção carnal, é praticado outro ato 

de libidinagem que não se ajusta aos classificados de 

praeludia coiti, é de se reconhecer o concurso material 

entre os delitos de estupro e de atentado violento ao 

pudor. A continuidade delitiva exige crimes da mesma 

espécie e homogeneidade de execução. (Precedentes). 

V - Não se afigura imprescindível a apreensão da arma 

de fogo para fins de caracterização da causa de 

aumento de pena prevista no art. 
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157, § 2º, inciso I, do CP, se as provas carreadas aos 

autos efetivamente comprovam a ocorrência da 

majorante. 

VI - A pena privativa de liberdade não pode ser fixada 

abaixo do mínimo legal com supedâneo em meras 

atenuantes. (Precedentes e Súmula n.º 231 - STJ). 

Recurso parcialmente provido. 

(REsp 857.089/RS, Rel. Ministro  FELIX FISCHER, QUINTA 

TURMA, julgado em 22.05.2007, DJ 03.09.2007 p. 214) 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA 

ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. ESTUPRO 

E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE 

DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A análise do pedido de absolvição do ora Paciente, da 

prática dos crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor, por ausência de provas, demandaria ampla 

dilação probatória dos fatos e exame acurado das 
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provas coligidas nos autos da ação penal, o que se 

afigura inviável na estreita via do habeas corpus. 

2. Consoante entendimento assente desta Corte, ocorre 

concurso material entre os crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, por serem de espécies 

diversas, não podendo, dessa forma, ser aplicada, como 

pretende o Impetrante, a regra do crime continuado. 

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 

parte, denegada a ordem. 

(HC 61.610/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 07.12.2006, DJ 05.02.2007 p. 285) 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA 

ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. ESTUPRO 

E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE 

DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

1. A análise do pedido de absolvição do ora Paciente, da 

prática dos crimes de estupro e atentado violento ao 



Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais – Modelo da Tese nº 316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68

pudor, por ausência de provas, demandaria ampla 

dilação probatória dos fatos e exame acurado das 

provas coligidas nos autos da ação penal, o que se 

afigura inviável na estreita via do habeas corpus. 

2. Consoante entendimento assente desta Corte, ocorre 

concurso material entre os crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, por serem de espécies 

diversas, não podendo, dessa forma, ser aplicada, como 

pretende o Impetrante, a regra do crime continuado. 

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 

parte, denegada a ordem. 

(HC 61.610/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 07.12.2006, DJ 05.02.2007 p. 285) 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO 

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA 

ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. ESTUPRO 

E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE 

DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 
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1. A análise do pedido de absolvição do ora Paciente, da 

prática dos crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor, por ausência de provas, demandaria ampla 

dilação probatória dos fatos e exame acurado das 

provas coligidas nos autos da ação penal, o que se 

afigura inviável na estreita via do habeas corpus. 

2. Consoante entendimento assente desta Corte, ocorre 

concurso material entre os crimes de estupro e 

atentado violento ao pudor, por serem de espécies 

diversas, não podendo, dessa forma, ser aplicada, como 

pretende o Impetrante, a regra do crime continuado. 

3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa 

parte, denegada a ordem. 

(HC 61.610/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 07.12.2006, DJ 05.02.2007 p. 285) 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONCURSO 

MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. HEDIONDEZ. PROGRESSÃO DE 
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REGIME. DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE 

DO ART. 2.º, § 1.º, DA LEI N.º 8.072/90, PELO PLENÁRIO 

DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO 

DO ÓBICE LEGAL. PEDIDO QUE DEVERÁ SER 

EXAMINADO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. 

1. Não se consubstanciando os atos libidinosos em 

praeludia coiti, ocorre crime de atentado violento ao 

pudor em concurso material com o estupro, não 

podendo, dessa forma, ser aplicada a regra insculpida 

no art. 71 do Código Penal, por serem crimes de 

espécies diversas. 

Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta 

Corte. 

2. O Pretório Excelso, em sua composição plenária, no 

julgamento do HC n.º 82.959/SP, em 23 de fevereiro de 

2006, declarou inconstitucional o óbice do § 1º, do art. 

2º da Lei dos Crimes Hediondos que veda a 

possibilidade de progressão de regime prisional aos 

condenados pela prática dos delitos nela elencados. 
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3. Afastou-se, assim, a proibição legal quanto à 

impossibilidade de progressão carcerária aos 

condenados pela prática de crimes hediondos e 

equiparados, tendo sido, todavia, ressalvado pelo 

Supremo Tribunal Federal, no mencionado precedente, 

que caberá ao juízo da execução penal analisar os 

pedidos de progressão considerando o comportamento 

de cada condenado e o preenchimento dos demais 

requisitos necessários à concessão do benefício. 

4. Ordem parcialmente concedida para reformar o 

acórdão proferido pelo Tribunal a quo e a sentença 

condenatória na parte relativa à imposição do regime 

integralmente fechado, ressalvando, contudo, que 

competirá ao juízo das execuções criminais, atendidos 

os requisitos subjetivos e objetivos, decidir sobre o 

deferimento do benefício da progressão de regime 

prisional. 

(HC 55.242/SP, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 26.09.2006, DJ 30.10.2006 p. 345) 
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CRIMINAL. RESP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

ESTUPRO. CONTINUIDADE DELITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. 

PRECEDENTES. DELITOS HEDIONDOS. REINCIDÊNCIA 

EXCLUÍDA. IMPROPRIEDADE. REGIME 

INTEGRALMENTE FECHADO DE CUMPRIMENTO DA 

PENA. LEI N.º 8.072/90. VEDAÇÃO LEGAL À 

PROGRESSÃO. RECURSO PROVIDO. 

Não há continuidade delitiva entre os crimes de estupro 

e atentado violento ao pudor, eis que, apesar de serem 

delitos do mesmo gênero, não são da mesma espécie, 

possuindo elementos objetivos e subjetivos distintos. 

Precedentes. 

O agravamento da pena pela reincidência reflete a 

necessidade de maior reprovabilidade do réu voltado à 

prática criminosa. 

Impropriedade de sua exclusão sob fundamento de sua 

inutilidade. 

Precedentes. 
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Delitos de estupro e atentado violento ao pudor, ainda 

que cometidos em sua forma simples e mesmo com 

violência presumida, são considerados crimes 

hediondos. Precedentes do STF e desta Corte. 

A condenação por delito elencado ou equiparado a 

hediondo pela Lei n.º 8.072/90 deve ser cumprida em 

regime integralmente fechado, vedada a progressão. 

Recurso provido, nos termos do voto do relator. 

(REsp 761.763/RS, Rel. Ministro  GILSON DIPP, QUINTA 
TURMA, julgado em 06.10.2005, DJ 24.10.2005 p. 377) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO. ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONCURSO MATERIAL. 

CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME HEDIONDO. 

PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não se consubstanciando os atos libidinosos em 

praeludia coiti, ocorre crime de atentado violento ao 

pudor em concurso material com o estupro, não 

podendo, dessa forma, ser aplicada a regra insculpida 
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no art. 71 do Código Penal, por serem crimes de 

espécies diversas. 

Precedentes do STF e desta Corte. 

2. A possibilidade de progressão de regime veiculada 

pela Lei n.º 9.455/97 não se aplica aos crimes 

hediondos, ou a eles equiparados, que têm regramento 

específico. 

3. O art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90 foi declarado 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Controvérsia superada. 

Precedentes desta Corte e do STF. 

4. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 751.782/RS, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 06.09.2005, DJ 
03.10.2005 p. 328) 

 

RECURSO ESPECIAL. CRIME HEDIONDO. ESTUPRO E 

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. REGIME 

PRISIONAL. PROGRESSÃO. DESCABIMENTO. LEI 

8.072/90, ART. 2º, § 1º. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO 
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MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. RECONHECIMENTO 

DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 

CONCURSO MATERIAL. PRECEDENTES. 

Nos chamados crimes hediondos ou a estes 

equiparados, pela Lei 8.072/90, o regime previsto é o 

integralmente fechado, descabendo a progressão. 

A existência de circunstância atenuante não tem o 

condão de reduzir a pena aquém do mínimo previsto 

abstratamente na Lei Penal. 

Inteligência da Súmula 231/STJ. 

Se o ato libidinoso diverso da conjunção carnal não 

configura elemento constitutivo, conduta inicial ou meio 

para a realização do crime de estupro, deve o agente 

responder por este e pelo crime de atentado violento ao 

pudor. Nesse caso, por se tratarem de crimes de 

espécies diferentes, aplica-se a regra do concurso 

material (art. 69 do CP), ainda que cometidos contra a 

mesma vítima. Precedentes deste Tribunal e do STF. 

Recurso especial conhecido e provido. 
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(REsp 701.794/RS, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07.06.2005, DJ 
01.08.2005 p. 540) 

 

PENAL. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não se consubstanciando os atos libidinosos em 

praeludia coiti, ocorre crime de atentado violento ao 

pudor em concurso material com o estupro, não 

podendo, dessa forma, ser aplicada a regra insculpida 

no art. 71 do Código Penal, por serem crimes de 

espécies diversas. 

Precedentes do STF e desta Corte. 

2. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 713.865/RS, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 07.04.2005, DJ 
02.05.2005 p. 410) 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. 

ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
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CONCURSO MATERIAL. CRIMES HEDIONDOS. 

PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 

1. O crime de estupro e de atentado violento ao pudor, 

ainda que na forma simples e mesmo com violência 

presumida, possuem natureza hedionda, devendo as 

respectivas penas serem cumpridas em regime 

prisional integralmente fechado. Precedentes do STF e 

STJ. 

2. Ocorre concurso material entre os crimes de estupro 

e atentado violento ao pudor, por serem de espécies 

diversas, não podendo, dessa forma, ser aplicada a 

regra insculpida no art. 71 do Código Penal. 

3. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 694.018/MG, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 17.02.2005, DJ 
14.03.2005 p. 422) 

 

RECURSO ESPECIAL. PENAL.  ESTUPRO E ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. CONTINUIDADE DELITIVA. 
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INADMISSIBILIDADE. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO 

DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Não se vislumbra continuidade delitiva entre os 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 

porquanto não configuram crimes de mesma espécie, 

conquanto ofendam o mesmo bem jurídico. 

2. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 

ainda que praticados na forma simples e mesmo com 

violência presumida, como no caso em tela, têm 

natureza hedionda, devendo as respectivas penas ser 

cumpridas em regime prisional integralmente fechado. 

Precedentes desta Corte e do Pretório Excelso. 

3. A possibilidade de progressão de regime veiculada 

pela Lei n.º 9.455/97 não se aplica aos crimes 

hediondos, ou a eles equiparados, que têm regramento 

específico. 

4. O art. 2.º, § 1.º, da Lei n.º 8.072/90 foi declarado 

constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Controvérsia superada. 

Precedentes desta Corte e do STF. 
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5. Recurso conhecido e provido. 

(REsp 673.556/RS, Rel. Ministra  LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 16.12.2004, DJ 
28.02.2005 p. 365) 

 

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO 

ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO 

AO PUDOR. DELITOS CONSIDERADOS HEDIONDOS. 

CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. CONCURSO 

MATERIAL E CRIMES, E NÃO CRIME CONTINUADO. 

PROVIMENTO. 

Se o ato libidinoso diverso da conjunção carnal não 

configura elemento constitutivo, conduta inicial ou meio 

para a realização do crime de estupro, deve o agente 

responder por este e pelo crime de atentado violento ao 

pudor. Nesse caso, por se tratarem de crimes de 

espécies diferentes, aplica-se a regra do concurso 

material (art. 69 do CP), ainda que cometidos contra a 

mesma vítima. Precedentes deste Tribunal e do STF. 

Embargos acolhidos. 
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(EREsp 453.884/DF, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA 
FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13.12.2004, 
DJ 21.02.2005 p. 109) 

 

 

4 - DO PEDIDO 

 

 

  Diante do exposto, demonstrada de forma 

fundamentada, a violação aos dispositivos das leis penal 

e processual penal anotados, aguarda o Ministério 

Público do Estado de São Paulo que o presente recurso 

especial tenha o seu processamento admitido por essa 

Egrégia Presidência, para que após seja conhecido e 

provido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

determinando-se à Egrégia Corte Estadual a análise da 

matéria e do dispositivo suscitados nos Embargos de 

Declaração, como determina o artigo 619 do Código de 

Processo Penal, ou caso sejam considerados 
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prequestionados de forma implícita – o que, inclusive, é 

mais vantajoso para o Ministério Público, na eventualidade 

de provimento desse recurso quanto à tipicidade da conduta 

-, seja cassado o v. acórdão recorrido, para reconhecer a 

prática do crime previsto no artigo 213 c.c. artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material 

com o atentado violento ao pudor, baixando-se os autos 

tão-somente para a fixação da pena em relação ao 

estupro tentado. 

 

São Paulo, aos 29 de maio de 2009. 

 

 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 

Procuradora de Justiça 

 

 

EDUARDO ARAUJO DA SILVA 
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Promotor de Justiça Designado 
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