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HOMICÍDIO – ABORTO SEM CONSENTIMENTO DA GESTANTE – 

CONCURSO DE CRIMES – RECONHECIMENTO DAS 

AGRAVANTES DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (artigo 61, II, 

‘f’, CP) e VÍTIMA GRÁVIDA (artigo 61, II, ‘h’, CP) NO CRIME DE 

HOMICÍDIO – INEXISTÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’.  

É possível a incidência das agravantes da violência contra a mulher 

(art. 61, II, ‘f’, CP) e vítima grávida (art. 61, II, ‘h’, CP) no crime de 

homicídio, quando esse é praticado em concurso com aborto sem 

consentimento da gestante (art. 125, ‘caput’, CP), não havendo que 

se falar em ‘bis in idem’.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO 

 

 

 

 

    O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos 

de Apelação Criminal nº 3005219-08.2013.8.26.0318, em que figura como 

apelante JOSÉ ENRIQUE VENDRASCO e VANDER FABIANO DA SILVEIRA, vem 

perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, 

da Constituição Federal, art. 255, § 2o, do RISTJ e art. 1.029 do Código de 

Processo Civil, interpor RECURSO ESPECIAL para o Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

1 – RESUMO DOS AUTOS 

   Por decisão do Tribunal do Júri da Comarca de Leme-SP e 

conforme r. sentença de fls. 1468/1472, JOSÉ ENRIQUE VENDRASCO foi 

condenado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 61, II, alíneas ‘f’ 

(violência contra a mulher) e ‘h’ (vítima grávida) em concurso com crime do 

art. 125, ‘caput’ (aborto sem consentimento da gestante), todos do Código 

Penal, às pena de 34 (trinta e quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, 

em regime inicial fechado. VANDER FABIANO SILVEIRA foi condenado como 

incurso no art. 14, Lei 10.826/03 às penas de 03 (três) anos, 10 (dez) meses 

e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento 

de 18 dias-multa, no piso.  
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   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia de fls. 01d/05d, JOSÉ ENRIQUE havia mantido 

relacionamento amoroso com a vítima Maiara Cristina de Oliveira, tendo 

esta engravidado. Como a vítima não consentira em abortar, consta que o 

réu desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, mulher grávida, 

causando-lhe ferimentos que foram causa de sua morte, bem como 

causando a morte do feto. Consta, ainda, que para a execução do delito 

VANDER FABIANO SILVEIRA forneceu a JOSÉ ENRIQUE a arma que seria 

utilizada para o crime.  

   Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

após o seu processamento, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se 

pelo seu desprovimento (fls. 1637/1642), concordando-se apenas com a 

correção de erro material na pena do réu VANDER (fls. 1641). 

   Todavia, a Egrégia 10ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

de São Paulo proferiu a seguinte decisão: “Deram parcial provimento aos 

recursos, pra fixar a pena de José Enrique Vendrasco em dezoito anos e oito 

meses de reclusão e a de Vander Fabiano da Silveira em dois anos e quatro 

meses de reclusão e onze dias-multa, no mínimo, mantida, nomais, a r. 

sentença. v.u.” (fls. 1650). Segue transcrito o v. acórdão (fls. 1650/1655): 

 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 3005219-
08.2013.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que são apelantes VANDER 
FABIANO DA SILVEIRA e J. E. V., é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO.  

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial 
provimento aos recursos, para fixar a pena de José Enrique Vendrasco em 
dezoito anos e oito meses de reclusão e a de Vander Fabiano da Silveira 
em dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no mínimo, 
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mantida, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.  

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores 
NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.  

São Paulo, 9 de junho de 2016.  
 

FRANCISCO BRUNO 
RELATOR 

 
Apelação n.° 3005219-08.2013 - Leme  
Apelantes: Vander Fabiano da Silveira e José Enrique Vendrasco  
Apelado: Ministério Público  
Relator: Des. Francisco Bruno  
Voto n.° 22.378  

Apelação. Júri. Homicídio e aborto; venda de arma de uso permitido. 
Condenações corretas, não havendo cogitar de veredictos 
manifestamente contrários à prova dos autos. Penas, porém, a 
merecer reparos. Recursos providos em parte.  

Ao relatório da r. sentença de pronúncia (fls. 1.154 e ss,.), que 
transitou em julgado, acrescento que, levados a julgamento pelo Egrégio 
Tribuna do Júri (fls. 1.460 e ss.), Vander Fabiano Silveira foi condenado a 
três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, regime inicial semiaberto, 
e dezoito dias-multa, no mínimo, por infração do art. 14 do Estatuto do 
Desarmamento, e José Enrique Vendrasco, ao total de trinta e quatro 
anos e três meses de reclusão, regime inicial fechado, por infração do art. 
121, § 2.°, I e IV, e art. 125, caput, do Código Penal (fls. 1.468 e ss.).  

Apelaram; Vander (fls. 1.526 e ss.) pede somente atenuação da 
pena, e José Enrique (fls. 1.547 e ss.), além de repetir esse pedido, afirma 
ter havido veredicto manifestamente contrário à prova dos autos; diz não 
haver prova da materialidade quanto ao aborto e não haver prova de 
autoria quanto ao homicídio.  

Respondidos os recursos (fls. 1.533 e ss., 1.624 e ss.), a douta 
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do 
apelo de Vander, desacolhido o de José Henrique (fls.1637 e ss.).  
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É o relatório.  

É dos autos que, após ter mantido relacionamento amoroso com a 
vítima M. C. O., engravidando-a, o apelante José Enrique (casa com outra) 
tentou inutilmente fazê-la abortar, por iniciativa própria. Em face da 
negativa da vítima, adquiriu uma arma do corréu Vander e, no dia 3 de 
janeiro de 2013, iludindo M. C. O., levou-a a local ermo e matou-a com 
tiros nas costas; ao mesmo tempo, matou o feto que ela carregava, 
grávida que estava de vários meses – gravidez, portanto, aparente, a 
deixar claro, quando menos, o dolo eventual.  

Começo com o recurso de José Enrique, e desde logo afasto a 
questão da materialidade no tocante ao aborto. É certo que, após a 
exumação do cadáver, não foi possível ao perito apurar a existência de 
gravidez; porém, não há dúvida alguma de que a vítima estava grávida. 
Nesse sentido, há cópias dos exames (inclusive de imagens do feto), 
declarações da médica que a atendia (e o fez, inclusive, no dia anterior ao 
crime, por suspeita de antecipação do parto, que acabou não ocorrendo 
– o que comprova que a gravidez era, mesmo, evidente e demonstra o 
dolo eventual).  

De toda a sorte, o momento adequado para discutir a questão teria 
sido após a sentença de pronúncia. Porém, admitida por esta a 
materialidade, não houve interposição de recurso em sentido estrito, 
razão por que, a esta altura, a existência do crime está reconhecida por 
sentença transitada em julgado.  

No mais, não há falar em veredicto manifestamente contrário à 
prova dos autos. Temos, aqui, a situação clássica, que se apresenta em 
muitos, se não na maioria, dos casos levados ao julgamento pelo Tribunal 
do Júri: duas versões conflitantes, ambas, em princípio, aceitáveis.  

Neste caso, há indícios bastantes de autoria; existe, além do mais e 
principalmente, a delação do corréu Vander, que vendeu a arma a José 
Enrique e o coloca no local e hora do crime desmentindo-lhe a versão 
exculpante apresentada.  

O combativo Defensor, em suas bem postas e alentadas razões de 
recurso (mais de cem laudas), coloca em dúvida a confissão de Vander 
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(que, ao confessar, incriminou José Enrique). Porém, embora a versão 
alternativa por ele apresentada seja possível, nada há nos autos de 
concreto a sustentá-la, razão por que estavam os jurados no exercício da 
soberania ao acolhê-la.  

De tal sorte, tanto no tocante ao homicídio quanto ao aborto, a 
autoria foi reconhecida pelo Colendo Conselho de Sentença dentro da 
normalidade de suas atribuições; mudar o veredicto seria infringir a 
soberania que lhe é constitucionalmente assegurada.  

As agravantes foram bem reconhecidas, como ficou claro pela só 
narrativa dos fatos, acima. Aceita que foi essa versão, têm de ser, 
também, reconhecidos o motivo torpe e o recurso que impossibilitou a 
defesa da vítima.  

Num posto, porém e independentemente da análise da fixação 
concreta das penas , merece reparo, desde logo, a r. sentença. É que, no 
que respeita ao concurso entre homicídio e aborto, a r. sentença de 
pronúncia foi clara ao, corretamente, deixar que fosse decidida em 
plenário, após eventual condenação; a excelente decisão frisou que, “por 
se tratar de matéria técnica, obviamente não será submetida à 
apreciação dos jurados, cabendo ao magistrado que presidir o julgamento 
deliberar oportunamente a respeito” (fls. 1.168).  

A digna Juíza Presidente optou pelo concurso formal heterogêneo; 
porém, evidentemente tinha de fundamentar a decisão, justificando a (a 
meu ver correta) escolha da existência de desígnios autônomos. Só disse, 
porém, que os crimes atingiram “vítimas diversas” (fls. 1.471) o que não 
é fundamento válido; os exemplos clássicos de concurso formal 
homogêneo referem-se, muitos, a vítimas diversas (por exemplo, roubo 
e corrupção de menores).  

Assim, e ressalvada a posterior apuração quanto à solução mais 
benéfica para o apelante José Enrique, fica desde logo reconhecida a 
possibilidade de concurso formal perfeito.  

Vander é confesso, e a prova não deixa dúvida de sua culpa; tanto 
assim que o combativo Defensor não visa, com o recurso, à absolvição, 
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mas somente à diminuição da pena. Passo, portanto, à analise dela, no 
tocante a ambos os acusados.  

Começo com José Enrique, e com o homicídio. A digna Magistrada 
fixou a base em dezenove anos e seis meses de reclusão; porém, alguns 
dos argumentos são inaceitáveis. Assim, por exemplo, o “início da 
dosagem em treze anos de reclusão, considerando a qualificadora do 
motivo torpe” (fls. 1.469). A lei, afinal, não diferencia o motivo torpe, em 
si, das outras qualificadoras. Também o uso das “expectativas dos 
familiares quanto à chegada de um bebê” representa evidente bis in 
idem, tendo em vista a existência de crime autônomo de aborto. O uso 
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima deveria ter sido feito na 
segunda fase, usada como agravante genérica, mas vá lá não há prejuízo 
para o apelante.  

Dito isso, é evidente que a torpeza do motivo foi realmente acima 
do normal; ademais, as circunstâncias, bem ressaltadas pela digna 
Magistrada, são realmente especialmente graves: o apelante aproveitou-
se do relacionamento pessoal com a família da vítima, utilizando-a não só 
na prática do delito mas na tentativa de fugir à consequência do ato, 
oferecendo ajuda para “encontrá-la” (estava desaparecida). Tudo a 
mostrar bastante frieza e personalidade claramente deturpada.  

Fica a base, portanto, em dezesseis anos de reclusão.  

O aumento pelo concurso formal perfeito (fundamentado acima) 
tem de ser, infelizmente, no mínimo, já que não é possível aumentá-lo 
sem que se incorra em supressão de instância; fica a pena definitiva, 
portanto, em dezoito anos e oito meses de reclusão. O regime inicial 
fechado é obrigatório e, naturalmente, o único adequado.  

Passo à fixação da pena de Vander. O aumento na base, de metade, 
foi fundamentado nas “consequências do delito” para a família da vítima; 
porém, parece claro que estas não podem ser usadas contra o réu, sem 
que isso implique responsabilidade objetiva: afinal, ele não sabia o fim a 
que a arma se destinava. Assim, embora a pena pudesse, e devesse, ser 
aumentada (os autos deixaram claro, também neste caso, a 
personalidade voltada ao crime do acusado), não é possível fazê-lo a esta 
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altura com o fundamento adequado, novamente pela supressão de 
instância decorrente. Fica a base, portanto, no mínimo legal.  

A reincidência, por ser dupla, tem realmente de preponderar sobre 
a confissão espontânea; assim, com o aumento de um sexto, fica a pena 
definitiva de Vander em dois anos e quatro meses de reclusão e onze 
dias-multa, no mínimo. O regime inicial semiaberto era mesmo 
obrigatório, ante a reincidência.  

Ante o exposto, meu voto dá parcial provimento aos recursos, para 
fixar a pena de José Enrique Vendrasco em dezoito anos e oito meses de 
reclusão e a de Vander Fabiano da Silveira em dois anos e quatro meses 
de reclusão e onze dias-multa, no mínimo, mantida, no mais, a r. 
sentença.  

FRANCISCO BRUNO 
Relator 

 

     Apesar de a r. sentença (fls. 1470) ter reconhecido as 

circunstâncias agravantes sobre o crime de homicídio “consistentes no 

cometimento de crime de homicídio com violência contra a mulher e 

grávida (art. 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, todos do Código Penal)”, com 

aumento em 1/2 (metade), o v. acórdão de fls. 1650/1655 não as 

considerou no novo cálculo da pena:   

  

“Começo com José Enrique, e com o homicídio. A digna 
Magistrada fixou a base em dezenove anos e seis meses de 
reclusão; porém, alguns dos argumentos são inaceitáveis. 
Assim, por exemplo, o “início da dosagem em treze anos de 
reclusão, considerando a qualificadora do motivo torpe” (fls. 
1.469). A lei, afinal, não diferencia o motivo torpe, em si, das 
outras qualificadoras. Também o uso das “expectativas dos 
familiares quanto à chegada de um bebê” representa evidente 
bis in idem, tendo em vista a existência de crime autônomo de 
aborto. O uso do recurso que impossibilitou a defesa da vítima 

mailto:recursoespecial@mpsp.mp.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@mpsp.mp.br 

Apelação Criminal nº 3005219-08.2013.8.26.0318 
                                                                                                              9 de 16 

deveria ter sido feito na segunda fase, usada como agravante 
genérica, mas vá lá não há prejuízo para o apelante.  

Dito isso, é evidente que a torpeza do motivo foi realmente 
acima do normal; ademais, as circunstâncias, bem ressaltadas 
pela digna Magistrada, são realmente especialmente graves: o 
apelante aproveitou-se do relacionamento pessoal com a 
família da vítima, utilizando-a não só na prática do delito mas 
na tentativa de fugir à consequência do ato, oferecendo ajuda 
para “encontrá-la” (estava desaparecida). Tudo a mostrar 
bastante frieza e personalidade claramente deturpada.  

Fica a base, portanto, em dezesseis anos de reclusão.  

O aumento pelo concurso formal perfeito (fundamentado acima) 
tem de ser, infelizmente, no mínimo, já que não é possível 
aumentá-lo sem que se incorra em supressão de instância; fica a 
pena definitiva, portanto, em dezoito anos e oito meses de 
reclusão. O regime inicial fechado é obrigatório e, naturalmente, 
o único adequado.” 

 

 

 

    Entendendo ter havido omissão, essa Procuradoria-Geral de 

Justiça opôs os embargos de fls. 1658/1660, pleiteando-se que fosse 

reconhecido o aumento de 1/2 (metade) reconhecido em sentença em 

virtude das agravantes genéricas do art. 61, II, ‘f’ e ‘h’, do Código Penal, que 

não foram analisadas no v. acordão (agravantes de violência contra mulher 

e de vítima grávida). 

    Contudo, a 10ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de 

Justiça entendeu por rejeitar os embargos, entendendo que “o aborto já 

está sendo punido, e ninguém pode praticá-lo se a mulher não estiver 

grávida”. Eis o inteiro teor: 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de  
Declaração nº 3005219-08.2013.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, 
em que  são interessados VANDER FABIANO DA SILVEIRA e J. E. V.  e 
Embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é 
embargado  COLENDA 10ª CÂMARA DO 5º GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.   

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de  
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os 
embargos. V.  U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.   

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores  
NUEVO CAMPOS (Presidente) e RACHID VAZ DE ALMEIDA.   

São Paulo, 22 de setembro de 2016.   

FRANCISCO BRUNO 
RELATOR 

 
Embargos de declaração n.° 3005219-08.2013.8.26.0318/50000 – Leme 
Embargante: Ministério Público   
Embargada: 10.ª Câmara Criminal   
Relator: Des. Francisco Bruno (voto n.° 22.378)   
Voto n.° 23.988   
 

Embargos de declaração. Inexistência do erro material  e da 
omissão apontadas. Embargos rejeitados.   

São embargos de declaração (flw. 1.658 e ss.) interpostos pelo 
Ministério Público em relação a acórdão (fls. 1.651 e ss.) que deu  parcial 
provimento a recurso de Vander Fabiano da Silveira e José  Henrique 
Vendrasco, condenados por venda de arma, o primeiro, e  homicídio 
qualificado e abort; afirma o douto embargante haver  contradição e 
omissão no voto.   

É o relatório.   
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Não houve erro material na r. sentença. É certo que a r.  Juíza referiu 
“duas ações”; porém, parece claro que o equívoco foi dela.  Não houve 
“duas ações”; e, se tivesse havido, seria o caso, quando muito  de anular 
o processo a partir da denúncia para que outra fosse  apresentada, já que 
ela é clara ao descrever uma única ação.   

A condenação por concurso material, e não por concurso  formal 
heterogêneo (art.70, caput, segunda parte), implicaria nulidade  absoluta, 
por ofensa ao princípio da congruência entre acusação e  sentença.   

E o concurso formal heterogêneo não consiste em duas  ações 
(como, aliás, ficou claro na denúncia) Ademais, tanto ele quanto o  
homogêneo sempre exigirão pelo menos duas vítimas, razão por que  
com todo o respeito pela digna Magistrada , se fosse possível reconhecer  
a existência deste último, não haveria fundamentação adequada.   

Também o aumento do homicídio por estar a vítima grávida e do 
aborto porque “a vítima estava grávida de sete meses” e a família  teve 
as expectativas frustradas (cf. fls. 1.470), sempre com o maior  respeito, 
não representam fundamentos válidos. Quanto ao primeiro, o aborto já 
está sendo punido, e ninguém pode praticá-lo se a mãe não  estiver 
grávida; e o sofrimento familiar ocorre em todos os casos não  seria 
diferente de aumentar a pena porque o feto morreu.   

Ante o exposto, meu voto rejeita os embargos.   

FRANCISCO BRUNO 
Relator 

 

 

 

    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista contrariou e negou 

vigência ao disposto no art. 61, II, alíneas ‘f’ e ‘h’, do Código Penal, 

autorizando o presente inconformismo, com base na alínea “a” do inciso III 

do art. 105 da CF, com a seguinte tese: 
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“É possível a incidência das agravantes da violência contra a 

mulher (art. 61, II, ‘f’, CP) e vítima grávida (art. 61, II, ‘h’, CP) 

ao crime de homicídio, quando esse é praticado em concurso 

com aborto sem consentimento da gestante (art. 125, ‘caput’, 

CP), não havendo que se falar em ‘bis in idem’.  

 

 

2 – DO PREQUESTIONAMENTO 

 

    De acordo com o disposto no artigo 1025 do Código de 

Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o 

embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os 

embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal 

superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” 

 

    No caso em exame, houve oposição de embargos declaratórios 

pelo Ministério Público com vistas a sanar omissão do v. acórdão recorrido, 

relativo à análise das agravantes genéricas da violência contra a mulher 

(art. 61, II, ‘f’, CP) e vítima grávida (art. 61, II, ‘h’, CP) ao crime de 

homicídio. 

    Assim, embora rejeitados os embargos, consideram-se 

incluídos no acórdão os elementos suscitados, para fins de pré-

questionamento. 
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3 – DA CONTRARIEDADE OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVO DE 

LEI FEDERAL (art. 61, II, alíneas ‘f’ e ‘h’, do Código Penal) 

 

   O art. 61, II, alíneas ‘f’ e ‘h’, do Código Penal está assim 

redigido: 

 

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando 
não constituem ou qualificam o crime:   

(...) 
II - ter o agente cometido o crime: 

(...) 
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com 
violência contra a mulher na forma da lei específica;  
 
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou 
mulher grávida;    
 

(destacamos) 

 

    Tem inteira aplicação à hipótese, a lição do saudoso Ministro 

ALIOMAR BALLEIRO, para quem “... 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). 

    Ou, no mesmo sentido, “... equivale negar vigência o fato de o 

julgador negar aplicação a dispositivo específico, único aplicável à 

hipótese, quer ignorando-o, quer aplicando outro inadequado” (REsp 

63.816, RTJ 51/126). 

    No caso em tela, induvidoso que os v. acórdãos recorridos 

contrariaram ou mesmo negaram vigência a esses dispositivos de lei federal 

ao deixar de aplicar ao crime de homicídio as causas agravantes genéricas 
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da violência contra a mulher (art. 61, II, ‘f’, CP) e vítima grávida (art. 61, II, 

‘h’, CP). In verbis: 

  

    “Também o aumento do homicídio por estar a vítima 
grávida e do aborto porque “a vítima estava grávida de sete 
meses” e a família  teve as expectativas frustradas (cf. fls. 1.470), 
sempre com o maior  respeito, não representam fundamentos 
válidos. Quanto ao primeiro, o aborto já está sendo punido, e 
ninguém pode praticá-lo se a mãe não  estiver grávida; e o 
sofrimento familiar ocorre em todos os casos não  seria diferente 
de aumentar a pena porque o feto morreu”. (destacamos). 

 

    Com efeito, a mens legis do art. 61, II, ‘f’ e ‘h’ é o 

reconhecimento da maior gravidade de crime praticado contra mulher 

(reconhecimento de sua maior vulnerabilidade) e grávida (pela sua ainda 

mais aumentada fragilidade física e psicológica). 

    Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 

“A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, 
alínea h, do Código Penal está relacionada a uma maior 
vulnerabilidade do sujeito passivo, ou seja, há uma punição 
diferenciada a quem fere interesse ou bem jurídico de mulher 
grávida, menor de idade ou de pessoa idosa”. (HABEAS 
CORPUS nº 145.928/SP, Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, j. 
05.05.11, DJe 17.05.11). 

 

    Assim, previsão das referidas circunstâncias no art. 61 

demonstra que a lei reconhece a maior reprovabilidade da conduta de 

quem pratica crime contra mulheres e, ainda mais, quando esta é gestante.  
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    Tutela-se aqui o estado de maior vulnerabilidade da vítima, 

seja pelo seu gênero, seja pelo estado gestacional. 

    Diferente disso é o bem jurídico tutelado no crime de aborto 

sem consentimento da vítima (art. 125, ‘caput’, do Código Penal). Aqui se 

tutela a vida intrauterina da criança. Não a agressão contra a vida da 

gestante.  

    Não se trata de atribuir ao crime de aborto agravantes que já 

seriam elementares do crime de homicídio.  

    Trata-se de punir o agente: (1) pela morte do feto (art. 125, 

CP); (2) pela morte da vítima (art. 121, CP) que, pelo seu gênero, estava em 

situação de maior vulnerabilidade (art. 61, II, ‘f’, CP) e ainda maior 

fragilidade momentânea diante de seu estado gestacional (art. 61, II, ‘h’, 

CP). 

     

 

    VICTOR EDUARDO RIOS GONÇALVES, ao tratar do concurso de 

crimes entre o homicídio doloso de mulher grávida e aborto, deixa 

expresso:  

“Quem mata uma mulher, ciente de sua gravidez, e com isso 

provoca também a morte do feto, responde pelos crimes de 

aborto sem o consentimento da gestante e homicídio. (...) 

Entendemos que não há bis in idem em e aplica a agravante 

genérica do art. 61, II, ‘h’, do Código Penal, por ser a vítima 

do homicídio uma mulher grávida. Só ocorreria dupla 

apenação pelo mesmo fato se tal agravante fosse aplicada ao 
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crime de aborto”. (‘Direito Penal Esquematizado - Parte 

Especial’ – 6ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2016, p. 167). 

    Daí porque, ao deixar de aplicar ao crime de homicídio as 

causas agravantes genéricas da violência contra a mulher (art. 61, II, ‘f’, CP) 

e vítima grávida (art. 61, II, ‘h’, CP) os v. acórdãos recorridos negaram 

vigência a esses dispositivos de lei federal. 

 

4. DO PEDIDO 

   Ante o exposto, demonstrada a contrariedade e negativa de 

vigência a dispositivos de lei federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO aguarda seja deferido o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça, mereça CONHECIMENTO e PROVIMENTO, 

para a cassação dos v. acórdãos de fls. 1650/1655 e fls. 1664/1666, com 

restabelecimento da r. sentença de fls. 1468/1472 no que tange ao 

reconhecimento das agravantes do art. 61, II, ‘f’ e ‘h’ do Código Penal ao 

crime de homicídio, com consequente aumento de 1/2  (metade) em 

segunda fase de aplicação da pena. 

 

   São Paulo, 10 de novembro de 2016. 

 
 

MARIA APARECIDA BERTI CUNHA 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 
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