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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 342 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ATENTADO VIOLENTO AO 

PUDOR – LEI Nº 12.015/09 – REVOGAÇÃO DO ARTIGO 214 DO 

CÓDIGO PENAL – ABOLITIO CRIMINIS INEXISTENTE. 

A conduta prevista no anterior artigo 214 do Código Penal está definida 

nos artigos 213 e 217-A do Código Penal, não tendo sido revogada pela 

Lei nº 12.015/09 

(D.O.E., 24/02/2012, p. 34) 
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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 de Apelação Criminal nº 0002895-12.2008.8.26.0629 

(antigo 990.09.248050-2) Comarca de Tietê, figurando como apelante 

o réu E.G.F., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da 

Constituição Federal, e artigo 26 da Lei nº 8.038/90, vem interpor 

RECURSO ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 
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contra o v. acórdão de fls. 238/242, proferido pela 13ª Câmara de 

Direito Criminal, nos seguintes termos 

 

 

1. A HIPÓTESE EM EXAME 

 

  E.G.F. foi condenado ao cumprimento da pena de 18 

anos de reclusão, em regime  inicial fechado, pela prática de crimes 

previstos nos artigos 213 e 214, em concurso material, c.c, o artigo 

226, II, todos do Código Penal, conforme a r. sentença lançada a fls. 

148/161. 

            Segundo a denúncia, “...no dia 14 de junho de 2008, em 

horário não apurado, na Rua João Rosa, s/nº, Bairro São Pedro, nesta 

cidade e Comarca de Tietê, E.G.F., qualificado a fls. 22/23, constrangeu 

Carina Batista Gomes de Faria,  (nascida em 07/09/1992), sua filha, 

portadora de debilidade mental, à prática de ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal, consistente em introduzir seu pênis no ânus da vítima, 

valendo-se da autoridade mantida sobre ela, mediante violência e grave 

ameaça.  
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         Consta ainda do incluso inquérito policial, que, no dia 16 de 

junho de 2008, por volta das 12.30 h, na Rua João Rosa, s/nº, Bairro São 

Pedro, nesta cidade e Comarca de Tietê, E.G.F., qualificado a fls. 22/23, 

constrangeu Carina Batista Gomes de Faria (nascida em 07/09/1992), sua 

filha, portadora de debilidade mental, a manter com ele, conjunção carnal, 

valendo-se da autoridade mantida sobre ela, mediante violência e grave 

ameaça.  

        Segundo se apurou, o ora denunciado, pessoa violenta e usuário 

de drogas, vinha abusando sexualmente de sua filha Carina, adolescente (15 

anos), portadora de debilidade mental e freqüentadora da ‘APAE’, desde o 

ano de 2.002. 

      No dia 14 de junho, após sua esposa Eliana e as demais filhas do 

casal saírem do imóvel, Edirlei, estando a sós com a vítima, a fim de 

satisfazer seu instinto sexual animalesco, passou a exibir-lhe filmes 

pornográficos e, violentamente, após dominá-la, introduziu seu pênis em seu 

ânus, sentindo esta fortes dores, diante de ataque tão violento (fls. 08). 

     Após, no dia 16 de junho, por volta das 12.30h, estando mais uma 

vez a sós com a vítima, Edirlei ordenou que esta abaixasse sua calça e, 

segurando-a pelo braço, novamente, de forma violenta, forçou-a a manter a  
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com ele cópula vagínica, sem a utilização de preservativo, o que motivou, 

inclusive, providências de proteção relativamente à saúde  da adolescente 

(fls. 08) 

      Como a adolescente já não agüentava mais tais ataques, contou a 

sua genitora, logo após ter sido mais uma vez violentada, o que culminou na 

prisão do denunciado.”    (fls. 02-d/03-d) 

  

             Inconformado, apelou, buscando absolvição, ao 

argumento de insuficiência probatória (fls. 210/215). 

   Contrariado o reclamo (fls. 220/222), sobreveio o parecer 

ministerial a recomendar o desprovimento (fls. 228/231) 

 

  Os eminentes Desembargadores da  Colenda 13ª 

Câmara  de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São 

Paulo assim decidiram (fls. 238): 
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"Deram provimento parcial ao recurso, para 

o fim de absolver E.G.F. do crime descrito no art. 214, 

do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso 

III, do Código de Processo Penal, mantendo-se, no mais, 

a r. sentença de primeira instância. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.  

O julgamento teve a participação dos 

Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO 

(Presidente) e SAN JUAN FRANÇA. 

 

São Paulo, 11 de agosto de 2011. 

 

Miguel Marques e Silva 

RELATOR” 
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  Eis o teor do voto proferido pelo eminente Relator: (fls. 

239/242) 

 

 

“VOTO Nº: 10370 

AP. CRIMINAL Nº: 990.09.248050-2 - Tietê 

APTE.: E.G.F. 

APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

E.G.F. foi condenado na pena de 18 

(dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, 

como incurso nos arts. 213 e 214, em concurso material, 

ambos c.c. o art. 226, inciso II, todos do Código Penal 

(fls. 148/161). 

 

Irresignado apela, pleiteando a absolvição, 

alegando, em síntese, que as provas carreadas aos autos 
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não se mostraram suficientes para embasar a chancela 

do liquet (fls. 210/215). 

 

Recurso tempestivo, bem processado, 

contrariado (fls. 220/222), com parecer da Procuradoria 

de Justiça pelo improvimento do reclamo (fls. 228/231). 

 

É o relatório, adotado, no mais, o da 

sentença. 

 

O recurso não merece prosperar, devendo a 

r. sentença ora guerreada ser mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos. 

 

Com efeito, o douto magistrado de primeiro 

grau, Dr. Marcos Vieira de Morais, aliás, com a 

proficiência de sempre, esgota a matéria dispensando 
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qualquer adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada 

em todos os seus termos e fundamentos, como autoriza o 

art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal 

de Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o 

relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da 

decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, 

houver de mantê-la”. 

 

É que as teses apresentadas no recurso são 

as mesmas oferecidas nas alegações finais, as quais, 

como dito, foram devidamente analisadas e rechaçadas 

pelo MM. Juiz de Direito de primeira instância. 

 

Realmente, tanto a materialidade (fls. 46) 

quanto a autoria restaram devidamente comprovadas, 

tendo esta sido amparada nas declarações da vítima 

Carina Batista Gomes de Faria, a qual narrou o 
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acontecido de forma firme e coerente, tal como descrito 

na denúncia (fls. 101/102). 

 

Registre-se que, como é cediço, neste tipo 

de crime a palavra da vítima se reveste de grande 

importância, mormente quando encontra apoio nas 

demais provas. 

 

“A palavra da vítima, em sede de crime de 

estupro, ou atentado violento ao pudor, em regra, é 

elemento de convicção de alta importância, levando-se 

em conta que estes crimes, geralmente, não tem 

testemunhas, ou deixam vestígios” (Superior Tribunal 

de Justiça, HC nº 46.597/MG, Min. Felix Fischer, DJ 

13.02.2006). 
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Outrossim, Eliana Aparecida Batista Burani 

e Graziela Batista Gomes de Faria, respectivamente mãe 

e irmã de Carina, bem como, a psicóloga Waléria 

Pierono Roarelli, informaram que a ofendida lhes 

ofereceu a mesma versão para os fatos (fls. 103/105 e 

107). 

 

A conselheira tutelar Marisa Baccili 

Giovaneti disse que acompanhou Graziela, irmã da 

ofendida, quando esteve na delegacia para prestar 

depoimento; ouviu quando ela contou que seu pai 

procurava fazer com que todos saíssem de casa para 

ficar sozinho com Carina, bem como, que esta havia lhe 

confidenciado que o réu realmente tinha abusado 

sexualmente dela por mais de uma vez. Acrescentou que 

“Quando foi até a delegacia depor Carina, ao ver o pai, 

começou a chorar, abraçando sua mãe” (fls. 106). 
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Por outro lado, as testemunhas de defesa 

nada trouxeram de interesse ao deslinde da questão, 

sendo certo que Ailton Barbosa da Silva e Maria 

Benedita Martins de Faria, padrasto e genitora do réu, 

declararam que ele teve problemas com drogas (fls. 

109/111 e 126). 

 

A autoria, portanto, é inconteste. 

 

Contudo, de acordo com o art. 2º, parágrafo 

único, do Código Penal: 

 

“A lei posterior, que de qualquer modo 

favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda 

que decididos por sentença condenatória transitada em 

julgado”. 
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Assim sendo, tendo em vista que a Lei nº 

12.015/09 revogou o crime tipificado no art. 214, do 

Código Penal, deve o mesmo ser afastado. 

 

A pena para o delito de estupro foi 

corretamente aplicada, bem como, o regime inicial 

fechado, desmerecendo reparos. 

 

Isto posto, dá-se provimento parcial ao 

recurso, para o fim de absolver E.G.F. do crime descrito 

no art. 214, do Código Penal, com fundamento no art. 

386, inciso III, do Código de Processo Penal, mantendo-

se, no mais, a r. sentença de primeira instância. 

 

MIGUEL MARQUES E SILVA 

Relator” 
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Com a devida vênia, ao decidir que, “tendo em vista que 

a Lei nº 12.015/09 revogou o crime tipificado no art. 214, do Código 

Penal, deve o mesmo ser afastado” (fls. 242),  a Colenda Câmara  

divergiu da orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça que 

vem decidindo: 

 

 

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. LEI Nº 12.015/09. 

REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. 

ABOLITIO CRIMINIS. NÃO CABIMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO 

SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. 

ORDEM DENEGADA. 

1. É improcedente a alegação de que o fato praticado pelo 

paciente (atentado violento ao pudor contra vítima menor de 

quatorze anos) não mais constitui crime, pois, conquanto a Lei 
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nº 12.015/09 tenha expressamente revogado o art. 214 do 

Código Penal, a mencionada lei não aboliu o crime 

correspondente à conduta praticada pelo paciente, que tão 

somente passou a assumir capitulação diversa, a saber, estupro 

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

2. Diante da subsunção da conduta do paciente ao crime de 

estupro contra vulnerável, não há falar em ocorrência de 

abolitio criminis ou, ainda, em desclassificação para o delito de 

violação sexual mediante fraude. 

3. Habeas corpus denegado. 

(HC 177.419/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES 

(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA 

TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 23/05/2011). 

 

 

 

 

 

2 -  O DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 
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 No julgamento do HC 177419, QUINTA TURMA, ocorrido 

em 12/04/2011, do qual foi Relator o Ministro HAROLDO 

RODRIGUES, cujo acórdão, publicado no DJ de 23/05/2011 e na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência, que ora se oferta como 

paradigma (cópia autenticada anexa), o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça assim decidiu: 

 

 

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 

VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. LEI Nº 12.015/09. 

REVOGAÇÃO DO ART. 214 DO CÓDIGO PENAL. 

ABOLITIO CRIMINIS. NÃO CABIMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO 

SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. 

ORDEM DENEGADA. 

1. É improcedente a alegação de que o fato praticado pelo 

paciente (atentado violento ao pudor contra vítima menor de 

quatorze anos) não mais constitui crime, pois, conquanto a Lei 
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nº 12.015/09 tenha expressamente revogado o art. 214 do 

Código Penal, a mencionada lei não aboliu o crime 

correspondente à conduta praticada pelo paciente, que tão 

somente passou a assumir capitulação diversa, a saber, estupro 

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

2. Diante da subsunção da conduta do paciente ao crime de 

estupro contra vulnerável, não há falar em ocorrência de 

abolitio criminis ou, ainda, em desclassificação para o delito de 

violação sexual mediante fraude. 

3. Habeas corpus denegado. 

 

 

 

 

 

  Eis o relatório e o voto do Eminente Relator: 
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“HABEAS CORPUS Nº 177.419 - SP (2010⁄0117492-2) 
   

  

RELATÓRIO 

  O SENHOR MINISTRO HAROLDO RODRIGUES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄CE): Tratam os 
autos de habeas corpus impetrado em favor de M. P. dos S., 
indicando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São 
Paulo. 

 Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no 
art. 214, c⁄c o art. 224, alínea "a", na forma do art. 225, § 1º, I, e § 
2º, todos do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime 
fechado. 

 À apelação, interposta pela defesa, o Tribunal de origem deu 
provimento parcial tão somente a fim de reduzir a reprimenda para 
6 anos de reclusão, mantida, quanto ao mais, a sentença. 

 No presente writ, alega-se que a Lei nº 12.015⁄09 revogou o art. 
214 do Código Penal, razão pela qual deve ser anulado – em razão 
da ocorrência de abolitio criminis – o acórdão que manteve a 
condenação do paciente, ou, na "pior das hipóteses (...) se 
amoldando no caso vertente a situação jurídica chamada violação 
sexual mediante fraude nos termos do artigo 215 do CP" (fl. 3). 

 Indeferida a liminar (fl. 52) e dispensadas as informações, o 
Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 57⁄58, pela 
denegação da ordem. 
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 Eis a ementa do parecer: 

"Habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra menor. 
Alegação de abolitio criminis. Improcedência. Parecer pela 
denegação da ordem" (fl. 57). 

 É o relatório. 

   
   

 
 
 

VOTO 
  

O SENHOR MINISTRO HAROLDO RODRIGUES 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ⁄CE) 
(RELATOR): Colho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 
de São Paulo o seguinte trecho: 

 

 

"Segundo verte da prova dos autos a vítima brincava 
de pega-pega com outras crianças, dentre elas Jean 
Rodrigo dos Santos, quando este, de brincadeira, a 
segurou pelo braço, oportunidade em que o acusado, 
aproveitando-se do fato, abaixou a calcinha da 
ofendida e enfiou um dedo na vagina da vítima. 
Após o abuso sexual, a vítima saiu correndo e se 
dirigiu à sua casa, onde, bastante assustada e 
chorando, relatou o ocorrido à sua genitora Fabíola 
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que, junto com sua mãe Vilma, examinou a ofendida e 
constatou a presença de sangue em sua calcinha e que 
sua vagina sangrava e estava muito machucada. 
Nesse sentido é a coesa e insuspeita prova oral da 
acusação, colhida em ambas as fases da persecução 
penal, constituída pelas declarações da vítima (fls. 09, 
98 e 149), pelos depoimentos das testemunhas Fabíola 
de Jesus Braga, Jean Rodrigo dos Santos e Vilma 
Braga (fls. 06⁄08, 99⁄101 e 147⁄148) e informes 
prestados pelos policiais militares Rogério Luiz da 
Silva e Fábio Luís de Oliveira (fls. 03, 05)" (fls. 41⁄42). 
  

 Ora, é improcedente a alegação de que o fato praticado pelo 
paciente não mais constitui crime, pois, conquanto a Lei nº 
12.015⁄09 tenha expressamente revogado o art. 214 do Código 
Penal, a mencionada lei não aboliu o crime correspondente à 
conduta praticada pelo paciente, que agora tão somente assume 
capitulação diversa, a saber, estupro contra vulnerável, previsto no 
art. 217-A do Código Penal. 

 Assim, diante da subsunção da conduta do paciente ao crime de 
estupro contra vulnerável, não há falar em ocorrência de abolitio 
criminis ou, ainda, em desclassificação para o delito de violação 
sexual mediante fraude. 

  Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 

 

A – "CRIMINAL. HC. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. FORMA SIMPLES. DELITO HEDIONDO. 
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ART. 224 DO CÓDIGO PENAL. ABOLITIO 

CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. NOVO TIPO PENAL. 
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. ORDEM 
DENEGADA. 
I. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 
quando cometidos em sua forma simples, enquadram-se 
na definição legal de crimes hediondos, recebendo essa 
qualificação ainda quando deles não resulte lesão 
corporal de natureza grave ou morte da vítima. 
Precedentes do STJ e STF. 
II. Não houve abolitio criminis da conduta prevista no 
art. 214 c⁄c o art. 224 do Código Penal. O art. 224 do 
Estatuto Repressor foi revogado para dar lugar a um 
novo tipo penal tipificado como estupro de vulnerável. 
III. Acórdão mantido por seus próprios fundamentos. 
IV. Ordem denegada." (HC nº 136.935⁄MS, Relator o 
Ministro GILSON DIPP, DJe de 4.10.10.) 
  
B – "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. PENAL. ATENTADO VIOLENTO 
AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. DELITO 
PERPETRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.º 
12.015⁄2009. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 619 
DO CPP. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E 
SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI. 
1. Inexistindo qualquer fundamento apto a afastar as 
razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser 
a decisão mantida por seus próprios fundamentos. 
2. Ao contrário do que alega o Agravante, não ocorreu 
a abolitio criminis do art. 224 do Código Penal, que 
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tratava da violência presumida. Na verdade, nos 
termos do art. 7.º da Lei n.º 12.015⁄2009, o mencionado 
artigo foi revogado, porque o estupro e o atentado 
violento ao pudor, praticados mediante violência 
presumida, configuram, hodiernamente, o crime do art. 
217-A do Código Penal, o denominado estupro de 
vulnerável. 
3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no Ag nº 
706.012⁄GO, Relatora a Ministra LAURITA VAZ, DJe 
de 23.11.09.) 

  

 A propósito, confiram-se as seguintes palavras do eminente 
Ministro Gilson Dipp, Relator do acórdão proferido no HC nº 
136.935⁄MS: 

  

"Inicialmente, ao contrário do que sustenta a 
Defensoria, não ocorreu a abolitio criminis da conduta 
prevista no art. 214 c⁄c o art. 224 do Código Penal. 
Com o advento da Lei 12.015⁄09, o art. 224 do Código 
Penal foi revogado para que fosse criado um novo tipo 
penal, previsto no art. 217-A do Código Penal, 
tipificado como estupro de vulnerável. Confira-se: 
  

'Estupro de vulnerável 
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro 
ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações 
descritas no caput com alguém que, por 
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enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, ou 
que, por qualquer outra causa, não pode oferecer 
resistência. 
§ 2.º (vetado) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de 
natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.'" 

  

 Ante o exposto, denego o habeas corpus. 

 É como voto. (grifos do original) 
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3. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

  Como se verifica pela transcrição ora feita, é evidente o 

paralelismo entre os casos tratados no r. julgado trazido à colação e a 

hipótese decidida nos autos: nos dois processos houve decisão, após 

a edição da Lei nº 12.015/09, sobre a existência, ainda, do crime de  

atentado violento ao pudor; porém, as soluções aplicadas apresentam-

se opostas.  

 

 

    Segundo o teor do v. acórdão impugnado: (241/242) 

 

 

 

“Contudo, de acordo com o art. 2º, parágrafo 

único, do Código Penal: 

“A lei posterior, que de qualquer modo favorecer 

o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por 

sentença condenatória transitada em julgado”. 
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Assim sendo, tendo em vista que a Lei nº 

12.015/09 revogou o crime tipificado no art. 214, do Código 

Penal, deve o mesmo ser afastado.” 

 

 

 

 

   Enquanto para o paradigma: 

 

 

“Ora, é improcedente a alegação de que o fato 
praticado pelo paciente não mais constitui crime, pois, 
conquanto a Lei nº 12.015⁄09 tenha expressamente 
revogado o art. 214 do Código Penal, a mencionada lei 
não aboliu o crime correspondente à conduta 
praticada pelo paciente, que agora tão somente 
assume capitulação diversa, a saber, estupro contra 
vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal.” 

 

   Nítida, pois, a semelhança das situações cotejadas e 

manifesta a divergência de soluções. 
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  Sendo assim, mais correta, a nosso ver, a solução 

encontrada pela decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

5. DO PEDIDO 

 

 

Ante o exposto, demonstrado fundamentadamente o 

dissídio jurisprudencial, aguarda o Ministério Público do Estado de São 

Paulo seja deferido o processamento do presente recurso especial 

por essa Egrégia Presidência, bem como seu ulterior conhecimento e 

provimento pelo Superior Tribunal de Justiça, para que seja 

parcialmente reformada a r. decisão impugnada, restabelecendo-se a r. 

decisão em que o réu resultou condenado por estupro e atentado 

violento ao pudor, consideradas as condutas em concurso material. 

 

  São Paulo, 06 de outubro de 2011. 
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ANDRÉ LUIZ RIERA NEVES 

Procurador de Justiça 
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