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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 407 

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO 

QUALIFICADO PELA MENORIDADE – AÇÃO PENAL – PÚBLICA 

INCONDICIONADA. 

Nos crimes contra a dignidade sexual praticados contra vítima menor 

de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada, ainda que seu 

exercício ocorra depois de o sujeito passivo alcançar a maioridade.   
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

 

 

 

 

 

 

      

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, nos autos do recurso em sentido estrito nº 0027418-

20.2012.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que figura como 

denunciado G. C. P., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea 

“a”, da Constituição Federal, e na forma do artigo 1.029 do Código de 

Processo Civil, vem interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, contra o v. acórdão de fls.76/80, pelas 

razões adiante deduzidas. 

 

1.  RESUMO DOS AUTOS  

  G. C. P. foi denunciado por incurso, por diversas vezes, 

no artigo 213, caput e §1º c.c. artigo 226, II, na forma do artigo 71, 

todos do Código Penal, porque, agindo na condição de padrasto de 

Cherrise Marques Cardoso, então maior de 14 e menor de 18 anos de 

idade, constrangeu a enteada, de forma reiterada e continuada, no 

período compreendido entre os meses de outubro de 2006 a outubro 

de 2010, mediante grave ameaça, à ter conjunção carnal e a praticar e 
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a permitir que com ela se praticassem atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal. 

   Segundo a inicial acusatória, o denunciado, que era 

companheiro da mãe da ofendida, constrangeu a enteada 

adolescente, desde a época em que ela completou 14 anos de idade, 

a praticar atos que satisfizessem sua lasciva. 

  Assim é que, aproveitando-se dos momentos em que a 

mãe da ofendida dormia, o denunciado, quase que diariamente, 

empregava grave ameaça consubstanciada em promessas de matar a 

ofendida e sua genitora, em ordem a subjugar a enteada, para, então, 

despir-se e retirar as vestes da menor, após o que com ela praticava 

cunilíngüa e a obrigava a praticar felação. 

  Consta da denúncia, ainda, que, aproximadamente uma 

vez por mês, o denunciado, mediante grave ameaça da mesma 

natureza, constrangia a menor à conjunção carnal e a permitir que ele 

introduzisse o pênis em seu ânus, atos libidinosos a que a ofendida 

submetia-se em razão da violência moral empregada pelo padrasto.  

   Pela r. decisão de fls.30, o Juízo da 1ª vara Criminal da 

Comarca de Praia Grande rejeitou a denúncia e julgou extinta a 

punibilidade do delito, por entender que a circunstância de a ofendida 

ter alcançado a maioridade antes do exercício da ação penal tornava 

a ação penal condicionada à representação, afastando a incidência da 

norma do artigo 225, parágrafo único, do Código Penal.  

  O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito 

em busca da reforma da mencionada decisão, pleiteando fosse a 

denúncia recebida e que a ação prosseguisse em seus ulteriores 

termos (fls.33 e fls. 37/40). Respondido o recurso (fls.60/63), o parecer 

da Douta Procuradoria de Justiça foi por seu provimento (fls.69/71).  
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A Colenda 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, porém, em votação 

unânime, negou provimento ao recurso ministerial. Eis a íntegra do 

acórdão recorrido: 
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Verifica-se, portanto, que a Corte Estadual, por órgão 

fracionário, concluiu que os crimes contra a liberdade sexual da vítima 

foram praticados tanto antes quanto durante a vigência da Lei nº 

12.015/09, bem como que a atual redação do artigo 225, caput e 

parágrafo único, do Código Penal deveria reger, em razão de seu 

caráter benéfico, a ação penal relativa a todo o conjunto de ações 

criminosas. 

 

 

A Turma Julgadora, contudo, contrariou, frontalmente, 

o disposto no artigo 225, parágrafo único, do Código Penal, ao 

afirmar que, mesmo se tratando de crimes de estupro praticados 

contra pessoa então menor de 18 anos, o exercício da ação penal 

condiciona-se à representação, em razão de a vítima ter alcançado a 

maioridade, o que autoriza a interposição deste Recurso Especial, 

com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, para que 

prevaleça o seguinte entendimento jurídico: 

 

   Nos crimes contra a liberdade sexual praticados 

contra vítima menor de 18 anos, a ação penal é pública 

incondicionada, ainda que seu exercício ocorra depois de o 

sujeito passivo alcançar a maioridade. 

 

 

2. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL    

 

Dispõe o Código Penal: 

“Ação penal 
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Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e 

II deste Título, procede-se mediante ação penal pública 

condicionada à representação.  

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, 

mediante ação penal pública incondicionada se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.” 

 

A redação do dispositivo em análise permite a 

conclusão segura de que, embora nos crimes contra a liberdade 

sexual a ação penal seja, em regra, condicionada à representação da 

vítima, procede-se por meio de ação incondicionada quando se tratar 

de vítima menor de 18 anos ou de pessoa vulnerável.  

 

São esclarecedoras, a respeito do tema, as palavras 

de JOSÉ HENRIQUE PIERANGELI: 

“Estabelece o parágrafo único do art. 225 que a 

ação penal será pública incondicionada se a vítima é pessoa 

menor de dezoito anos ou pessoa vulnerável, devendo-se 

considerar esta pessoa exposta a risco, perigo ou fragilidade” 

(CÓDIGO PENAL COMENTADO, Verbatim, 2013, 1ª ed., pág. 774).  

 

Veja-se também a lição de VICTOR EDUARDO RIOS 

GONÇALVES: 
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“Nos termos do art. 225 do Código Penal, a ação 

penal é pública condicionada à representação, exceto se a vítima 

for menor de 18 anos, hipótese em que é pública 

incondicionada.” (DIREITO PENAL ESQUEMATIZADO, Parte 

Especial, Saraiva, 2016, 6ª ed., pág. 585). 

O entendimento adotado pela Corte Estadual, no 

sentido de que a ação penal foi proposta quando a vítima já era maior 

e, não havendo representação dentro do prazo de seis meses, 

contados da maioridade, há decadência, não guarda nenhuma relação 

com o caso concreto, porquanto há disposição expressa da lei penal 

acerca da ação penal exercitável em tal hipótese, a saber, a pública 

incondicionada.  

 

Como é de trivial conhecimento, a ação penal, como 

regra geral, é pública incondicionada, razão pela qual somente será 

privada ou condicionada à representação quando a lei penal assim 

dispuser (artigo 100, caput e §1º, do Código Penal).  

 

O artigo 225 do Código Penal, depois de estabelecer, 

em seu caput, uma exceção à regra geral, prevê, de modo claro e 

expresso, que quando a vítima for menor de 18 anos, a ação penal 

será pública incondicionada (parágrafo único), garantindo, assim, 

maior proteção à pessoa ainda em formação. 

 

Averbe-se que, no caso concreto, não há dúvida 

quanto a menoridade da vítima no momento da ocorrência dos crimes. 
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Desse modo, como os crimes imputados ao 

denunciado consumaram-se quando a ofendida ainda era menor de 

18 anos, forçoso é aplicar a regra do parágrafo único do artigo 225 do 

Código Penal. 

 

Não é demais registrar que a caracterização do crime 

e, por consequência, da ação penal cabível à sua apuração, ocorre no 

momento em que se consuma o fato típico. 

 

Essa conclusão decorre da adoção, pelo Direito Penal 

pátrio, da teoria da atividade, consignada no art. 4º do Código Penal, 

segundo o qual “considera-se praticado o crime no momento da 

ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado”. 

 

Nesse contexto, tratando-se de delito sexual praticado 

contra menor de 18 (dezoito) anos, à época dos fatos, a circunstância 

de a vítima alcançar a maioridade antes do oferecimento da denúncia 

não transfigura a natureza da ação penal, persistindo a possibilidade 

de seu exercício independentemente do implemento de qualquer 

condição, pois a responsabilidade criminal do agente é sempre regida 

pelas circunstâncias fáticas existentes no momento em que consumou 

seu intento criminoso. 

Sobre o tema, veja-se a orientação do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça: 

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE 

RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. 

VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. VÍTIMA MENOR DE 18 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br
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ANOS. AÇÃO PENAL. PÚBLICA INCONDICIONADA. EXPRESSA 

DISPOSIÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. 

NÃO CONHECIMENTO.  

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do 

emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da 

garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal. In 

casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de 

recurso ordinário.  

2. Consumado o delito do art. 215 do Código Penal 

(Violação sexual mediante fraude) quando as vítimas eram 

menores de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada, por 

expressa disposição do parágrafo único do art. 225 do Código 

Penal.  

3. Ausência de ilegalidade flagrante apta a fazer relevar 

a impropriedade da via eleita.  

4. Writ não conhecido.”  

(STJ - HC 237540/RJ - 6ª Turma – Rel. Ministra MARIA 

THEREZA DE ASSIS MOURA - 22/05/2014 - DJe 04/06/2014). 

 

É imperioso registrar, por fim, que, também de acordo 

com a legislação revogada pela Lei nº 12.015/2009, a ação penal 

relativa aos crimes imputados ao recorrido era pública incondicionada, 

uma vez que a redação anterior do dispositivo controvertido previa tal 

modalidade de ação se o crime fosse praticado com abuso da 

qualidade de padrasto (artigo 225, §1º, II, do CP), tal como aqui 

ocorre. 

 

mailto:recursoespecial@mp.sp.gov.br


 

 

Setor de Recursos Extraordinários e Especiais Criminais 
Rua Riachuelo, 115, 9º andar, sala 906, São Paulo – SP – CEP 01007-904 

Tel: (11) 3119-9689 – Fax: (11) 3119-9677 – email: recursoespecial@mp.sp.gov.br 

 
                                       
      

Apelação criminal nº 0027418-20.2012.8.26.0477 - Comarca de Praia Grande 

                                                                                                                           
                                                                                                                    15 

 
                                                                                                                         

Nesse contexto, ao considerar que os crimes imputados 

ao recorrido apuram-se por meio de ação pública condicionada e, por 

consequência, reconhecer a ocorrência da decadência do direito de 

representação, o v. acórdão contrariou o artigo 225, parágrafo único, 

do Código Penal.  

 

3. PEDIDO DE REFORMA 

 

  Em face do exposto, patenteada a contrariedade ao texto 

da lei federal no que tange à natureza da ação penal relativa ao crime 

contra a liberdade sexual de vítima menor de 18 anos, aguarda esta 

Procuradoria-Geral de Justiça seja deferido o processamento do 

presente Recurso Especial, a fim de que, subindo à elevada apreciação 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conhecido, mereça provimento 

para que, cassado o v. acórdão recorrido, seja reformada o v. acórdão, 

para fins de receber a denúncia oferecida em face de G. C. P., 

determinando, ainda, o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores 

termos. 

 

São Paulo, 12 de julho de 2016. 

 

 

JORGE ASSAF MALULY 

PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 

Alexandre Cebrian Araújo Reis 
Promotor de Justiça designado 
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