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Acompanha o presente recurso cópia do acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial nº 
1.485.352 - DF (STJ, Sexta Turma, j. 25.11.2014, DJe de 16.12.2014), que ora é apresentado como 
paradigma. 

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 443 

CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL – ESTUPRO – FATO 

POSTERIOR À LEI 12.015/2009 – VIOLÊNCIA REAL – AÇÃO 

PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA.  

No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal 

é pública incondicionada, ainda que o fato tenha sido praticado após 

a Lei 12.015/2009.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 

EGRÉGIA SEÇÃO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Apelação Criminal nº 3000205-85.2013.8.26.0595  

 

 

 

 

   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos de Apelação Criminal nº 3000205-85.2013.8.26.0595, em que figura 

como apelante J. R. R. G. , vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, 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 

 

   O Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra 

Negra-SP condenou J. R. R. G. , por infração ao art. 213, c.c. art. 226, II 

(relação de autoridade sobre a vítima), do Código Penal, a 10 (dez) anos e 

06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls. 708/731).  

   Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar 

descritas na denúncia de fls. 01d/04d, o acusado, no interior da 1ª Igreja 

Batista de Serra Negra, na qualidade de pastor, constrangeu a vítima 
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Marília Palma e Silva Tafner Topan, mediante violência real, a praticar com 

ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 

    Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação e, 

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

pelo seu desprovimento (fls. 823/828). 

    Em julgamento do apelo, a Egrégia 14ª Câmara de Direito 

Criminal negou-lhe provimento, “mantendo a respeitável sentença 

apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 837/856).  

     A fls. 861/884 foram opostos embargos pela defesa, 

arguindo-se falta de condição de procedibilidade da ação (representação 

do ofendido). E a Egrégia 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo acolheu os embargos “para declarar nula a 

presente ação penal e extinguir a punibilidade e J. R. R. G.  pela 

decadência, com fundamento no art. 107, inciso IV, do Código Penal, c.c. o 

artigo 38 do Código de Processo Penal”. 

    Segue transcrito o v. acórdão (fls. 933/943): 
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    Assim decidindo, a Egrégia Corte Paulista dissentiu de 

anterior julgamento do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, quanto 

à interpretação e aplicação do art. 225, do Código Penal, autorizando o 

presente inconformismo, com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 

da CF, com a seguinte tese: 

“Nos crimes de estupro, praticados com violência real, a 

ação penal é pública incondicionada, ainda que os fatos 

tenham sido praticados após a Lei 12.015/2009”. 
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2 – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (na interpretação e aplicação do art. 225, 

do Código Penal)  

 

    O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA tem decidido 

que nos crimes de estupro, praticados com violência real, a ação penal é 

pública incondicionada, ainda que os fatos tenham sido praticados após 

a Lei 12.015/2009. 

 

   Entretanto, a Douta Câmara Criminal entendeu por bem, 

extinguir a punibilidade do réu, por falta de representação no prazo 

decadencial, contrariando o posicionamento do Colendo SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA (destacamos): 

 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DELITO PRATICADO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA REAL. SÚMULA 608 DO STF. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA 
FORMALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Nos delitos em que há violência real, a ação penal 
continua sendo pública incondicionada (a despeito do 
disposto no atual art. 225 do Código Penal), dispensada a 
representação da vítima, razão pela qual não há que se falar 
em decadência do direito de ação, nos termos da Súmula n. 
608 do STF. 

2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que 
a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo 
suficiente a demonstração do interesse da vítima em 
autorizar a persecução criminal. 

3. Assim, ainda que se entenda ser a ação, na espécie, pública 
condicionada à representação, esta se aperfeiçoou com o 
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comparecimento espontâneo da vítima à Delegacia de Polícia, 
onde relatou o ocorrido, identificou o agressor e se submeteu 
a exame pericial, dando mostras inequívocas de que era seu 
desejo ver o perpetrador do estupro processado e punido. 

4. Recurso especial não provido.  

(Recurso Especial nº 1.485.352 - DF, Sexta Turma, j. 
25.11.2014, DJe de 16.12.2014) 

 

  No mesmo sentido:  

 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR (ARTIGO 214, COMBINADO COM O 
ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ALEGADA 
NECESSIDADE DE RETROAÇÃO DO ARTIGO 225 DO CÓDIGO 
PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.015/2009. CRIME 
SEXUAL PRATICADO COM VIOLÊNCIA REAL. INCIDÊNCIA DO 
ENUNCIADO 608 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. VERBETE QUE CONTINUA HÍGIDO MESMO APÓS AS 
ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 12.015/2009. DELITO 
PERSEGUIDO MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 
DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 

1. A ação penal nos crimes contra a dignidade sexual 
praticados com violência real continua sendo pública 
incondicionada, permanecendo hígida a orientação 
constante do verbete 608 da Súmula da Suprema Corte, 
mesmo após o advento da Lei n. 12.015/2009. Precedente. 

2. No caso dos autos, embora não haja laudo pericial que 
comprove se a vítima teria ou não sofrido lesões em 
decorrência da conduta imputada ao recorrente, tem-se que 
o órgão acusatório narrou que o crime teria sido cometido 
com violência real, o que é suficiente para confirmar a 
legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento da 
ação penal. 



                     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 3000205-85.2013.8.26.0595 
                                                                                                              17 de 32 

3. Os precedentes da Suprema Corte são firmes no sentido de 
que o enunciado 608 da sua Súmula não foi alterado com o 
advento da Lei 9.099/1995, que condicionou a ação penal nos 
crimes de lesão corporal leve à representação do ofendido, já 
que basta que seja empregada força física contra a vítima 
para que a ação penal seja pública incondicionada. 

4. Recurso improvido. 

(RHC 40.719/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 18/03/2014, DJe 26/03/2014) 

 

  E ainda: 

 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ORDINÁRIO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DA 
AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. 
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. NOVA OPORTUNIDADE DE 
INTERVIR NO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 
AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. 
INEXIGIBILIDADE DE RIGOR FORMAL. DECADÊNCIA. NÃO 
OCORRÊNCIA. SÚMULA 608 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. 
SUPERVENIÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. 

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas 

corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso 
próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia 
constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é 
flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 

2. Como é cediço, no processo penal, aplica-se o princípio pas 

de nullité sans grief, sendo imprescindível a efetiva 
demonstração de prejuízo para que se declare a nulidade, 
seja ela relativa ou absoluta, conforme preconiza o art. 563 
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do Código de Processo Penal, que materializa o brocardo 
francês. Precedente. 

3. Hipótese em que, a despeito do transcurso in albis do prazo 
para apresentação de resposta à acusação, o Juízo singular 
nomeou defensor ad hoc para assistir tecnicamente o 
paciente durante a audiência de instrução, além de ter dado 
nova oportunidade para a defesa intervir no processo após o 
aditamento da denúncia, inclusive com a renovação do 
interrogatório do acusado, o que afasta qualquer alegação de 
nulidade por cerceamento de defesa, haja vista que não ficou 
demonstrado o prejuízo suportado pelo paciente. 

4. É firme o entendimento desta Corte de que a 
representação da vítima ou de seus representantes legais 
para deflagração de ação penal prescinde de rigor formal, 
bastando a demonstração inequívoca do interesse em iniciar 
a persecução penal. Precedente. 

5. In casu, houve a comunicação do ilícito à autoridade 
policial no dia seguinte aos fatos delituosos, oportunidade em 
que foram colhidas as declarações das ofendidas e de suas 
genitoras, inclusive com o reconhecimento fotográfico do 
agente,  o que demonstra a intenção de representar pelo 
início da ação penal. 

6. Não bastasse isso, sendo o crime praticado com violência 
e grave ameaça consistente na utilização de arma de fogo, 
mesmo com o advento da Lei n. 12.015/2009, aplica-se à 
espécie a Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal: "no 
crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação 
penal é publica incondicionada". Precedente. 

7. Com a superveniência do trânsito em julgado do édito 
condenatório, ficam superadas as alegações trazidas nesta 
impetração para a revogação da prisão preventiva. 

8. Habeas corpus não conhecido. 

(HC 161.663/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA 
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 02/12/2015)  
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2.1. ACÓRDÃO PARADIGMA  

 

   No julgamento do Recurso Especial nº 1.485.352 - DF (STJ, 

Sexta Turma, j. 25.11.2014, DJe de 16.12.2014), cujo acórdão se oferece 

como paradigma e que se encontra publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência (cópia em anexo), a COLENDA SEXTA TURMA DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA assim decidiu: 

 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DELITO PRATICADO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA REAL. SÚMULA 608 DO STF. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA 
FORMALIDADES. RECURSO NÃO PROVIDO. 

1. Nos delitos em que há violência real, a ação penal 
continua sendo pública incondicionada (a despeito do 
disposto no atual art. 225 do Código Penal), dispensada a 
representação da vítima, razão pela qual não há que se falar 
em decadência do direito de ação, nos termos da Súmula n. 
608 do STF. 

2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que 
a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo 
suficiente a demonstração do interesse da vítima em 
autorizar a persecução criminal. 

3. Assim, ainda que se entenda ser a ação, na espécie, pública 
condicionada à representação, esta se aperfeiçoou com o 
comparecimento espontâneo da vítima à Delegacia de Polícia, 
onde relatou o ocorrido, identificou o agressor e se submeteu 
a exame pericial, dando mostras inequívocas de que era seu 
desejo ver o perpetrador do estupro processado e punido. 

4. Recurso especial não provido.  
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   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 

 

Superior Tribunal de Justiça 
Revista Eletrônica de Jurisprudência 

  
  
RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.352 - DF (2013⁄0145557-1) 
   
RELATOR  : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  
RECORRENTE : LEANDRO FELIPE DE JESUS  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
RECORRIDO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
EMENTA  
  

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DELITO PRATICADO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA REAL. SÚMULA 608 DO STF. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Nos delitos em que há violência real, a ação penal continua sendo pública 
incondicionada (a despeito do disposto no atual art. 225 do Código Penal), 
dispensada a representação da vítima, razão pela qual não há que se falar em 
decadência do direito de ação, nos termos da Súmula n. 608 do STF. 
2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação 
prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da 
vítima em autorizar a persecução criminal. 
3. Assim, ainda que se entenda ser a ação, na espécie, pública condicionada à 
representação, esta se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo da vítima à 
Delegacia de Polícia, onde relatou o ocorrido, identificou o agressor e se submeteu 
a exame pericial, dando mostras inequívocas de que era seu desejo ver o 
perpetrador do estupro processado e punido. 
4. Recurso especial não provido. 

    
ACÓRDÃO  

  
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 

Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ⁄SP), 

Maria Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.  
  

Brasília, 25 de novembro de 2014 
  
  

MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  
Relator 
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.352 - DF (2013⁄0145557-1) 
RELATOR  : MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ  
RECORRENTE : LEANDRO FELIPE DE JESUS  
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL  
RECORRIDO  : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS  
  
RELATÓRIO  
  
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator ):  

  

LEANDRO FELIPE DE JESUS interpõe recurso especial, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da 
Constituição Federal, contra acórdão da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito 
Federal e Territórios, assim ementado (fls. 312-313): 

PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. CONDENAÇÃO. 
RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR  DE EXTINÇÃO. CONDIÇÃO DE 
PROCEDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO 
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. De acordo com Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal, "No crime de estupro, 
praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada."  
2. Nas ações penais, privadas e nas ações públicas condicionadas a representação 
criminal não se exige formalidade rigorosa, bastando a manifestação externada pela 
vítima quando comparece à delegacia para registrar a ocorrência dos fatos, e ao 
Instituto de Medicina Legal para submeter a exames e depois às audiências. São 
comportamentos de uma vítima que deseja que apure a responsabilidade do agente. 
3. É pacífico na jurisprudência que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra 
da vítima possui especial relevância, eis que cometidos quase sempre sem a 
presença de testemunhas, desde que as declarações sejam seguras, coerentes e 
corroboradas por outras provas. Inviável o acolhimento da tese de ausência de 
provas para a condenação quando a vítima reconheceu o réu pessoalmente na 
delegacia e em juízo, sem qualquer dúvida, e narrou com detalhes a ação delituosa.  
4. O reconhecimento feito em juízo prescinde das formalidades do artigo 226 do 
Código de Processo Penal. 
5. A redução da pena, relativa à tentativa deve observar o iter criminis percorrido 
pelo agente. No caso, deve incidir a fração máxima de diminuição, tendo em vista 
que a ação afastou-se bastante da consumação, já que o réu sequer tocou as partes 
íntimas da vítima. 
6. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso do réu para diminuir a 
pena aplicada. 

  

Nas razões do recurso especial, o recorrente alega violação dos arts. 24 e 38 do Código de 
Processo Penal e do art. 225 do Código Penal.  

Argumenta que, com o advento da Lei n. 12.015⁄2009, o delito de estupro passou a ser processado 

mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima e destaca que a exceção "concentra-
se na vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável" (fls. 345-346). 
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Ressalta que, apesar de o crime ter sido praticado antes da vigência da referida lei, essa deve 
retroagir para beneficiar o réu. 

Observa que "a despeito de ter registrado a ocorrência na Delegacia de Polícia, a ofendida em 
momento algum apresentou válida representação para início da ação penal que, na forma disposta no 
artigo 225, caput, do Código Penal é pública condicionada, pois contava com mais de 21 (vinte e um) 
anos de idade na data do delito (fls. 02) e não é considerada vulnerável" (fl. 346). 

Sustenta que não há que se falar em aplicação da Súmula n. 608 do STF, porque não ficou 
evidenciado que a violência empregada tenha sido grave ou que dela tenha resultado morte, "tanto que a 
denúncia descreve tão somente a grave ameaça promovida pelo agente" (fl. 347). 

Concluiu que, constatada a ausência de condição de procedibilidade para a ação penal, deve ser 
extinta a punibilidade do recorrente. 

Requer o provimento do recurso, para que "seja julgada improcedente a denúncia, por falta de 
condição de prosseguir a ação penal, extinguindo-se a punibilidade do recorrente pela decadência" (fls. 
348-349).  

Em decisão de fls. 382-394, determinei que o agravo fosse convertido em recurso especial, com 
fulcro no art. 34, XVI, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para melhor apreciação da 
matéria. 

O Ministério Público Federal manifestou-se, às fls. 384-389, pelo não provimento do recurso. 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.485.352 - DF (2013⁄0145557-1) 
   

EMENTA  
  

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. DELITO PRATICADO MEDIANTE 
VIOLÊNCIA REAL. SÚMULA 608 DO STF. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES. 
RECURSO NÃO PROVIDO. 
1. Nos delitos em que há violência real, a ação penal continua sendo pública 
incondicionada (a despeito do disposto no atual art. 225 do Código Penal), 
dispensada a representação da vítima, razão pela qual não há que se falar em 
decadência do direito de ação, nos termos da Súmula n. 608 do STF. 
2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação 
prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da 
vítima em autorizar a persecução criminal. 
3. Assim, ainda que se entenda ser a ação, na espécie, pública condicionada à 
representação, esta se aperfeiçoou com o comparecimento espontâneo da vítima à 
Delegacia de Polícia, onde relatou o ocorrido, identificou o agressor e se submeteu 
a exame pericial, dando mostras inequívocas de que era seu desejo ver o 
perpetrador do estupro processado e punido. 
4. Recurso especial não provido. 
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VOTO  
O EXMO. SR. MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator ):  

  

Em suma, sustenta o recorrente que, com o advento da Lei n. 12.015⁄2009, o delito de estupro 

passou a ser processado mediante ação penal pública condicionada à representação da vítima, exceto 
quando "concentra-se na vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável", caso em que a ação penal será 
pública incondicionada (fls. 344-345). 

No caso, verifico que o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 213, c⁄c o 

art. 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 10⁄7⁄2009, de forma livre e consciente, tentou 
constranger M. E. S. S. (à época, com 19 anos de idade), mediante violência física e sob ameaça de 
morte, a manter com ele conjunção carnal, somente não se consumando o delito por circunstâncias 
alheias à sua vontade. 

I. 

Inicialmente, registro que a Lei n. 12.015, de 7 de agosto de 2009, trouxe alterações substanciais 
ao procedimento dos ora denominados crimes contra a dignidade sexual, entre eles, a modalidade de 
ação penal referente a tais delitos.  

Antes da entrada em vigor da Lei n. 12.015⁄2009, os crimes contra a liberdade sexual eram, 
como regra, de ação penal privada, exceto nas seguintes hipóteses: a) em caso de miserabilidade da 
vítima ou de sua família; b) se o crime fosse cometido com abuso do pátrio poder, ou da qualidade de 
padrasto, tutor ou curador; c) se da violência empregada resultasse lesão grave ou morte. 

A última circunstância se infere da redação do art. 101 do Código Penal, que trata da ação penal 
nos crimes complexos:  

  
Art. 101 - Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal 
fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, 
desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do 
Ministério Público.   

  

Logo, como a ação penal nos crimes de lesão corporal de natureza grave e de homicídio era 
pública incondicionada, quando da violência empregada no delito sexual resultasse à vítima lesão grave 
ou morte, a ação penal era, igualmente, da mesma espécie.  

Se, por sua vez, da violência empregada na conduta delituosa resultasse lesão corporal de 
natureza leve, aplicava-se a Súmula n. 608 do STF em detrimento do art. 88 da Lei n. 9.099⁄1995, o 

qual dispõe que a ação penal nos crimes de lesões corporais leves e culposas é condicionada à 
representação.  

Em face da nova redação do art. 225 do Código Penal, dada pela Lei n. 12.015⁄2009, a ação penal 
nos crimes contra a dignidade sexual passou a ser, em regra, pública condicionada à representação e, na 
hipótese de ser a vítima menor de 18 anos ou vulnerável, pública incondicionada. 

Entendo que, a despeito da literalidade do disposto no art. 225 do Código Penal, nos crimes 
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praticados mediante violência real, ainda incide a Súmula n. 608 do STF, como no caso dos autos, 
em que a violência empregada é incontroversa.  

Nesse sentido, menciono o HC n. 102.683⁄RS (DJe 7⁄2⁄2011), de relatoria da Ministra Ellen 

Gracie, em que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao analisar crime de tentativa de 
estupro, cometido em 27⁄2⁄2006, contra vítima de 14 anos de idade, decidiu, à unanimidade, que 
"Caracterizada a ocorrência de violência real no crime de estupro, incide, no caso, a Súmula 608⁄STF". 

Na ocasião, salientou que "a ocorrência de violência real no crime de estupro, por si só, já é suficiente 
para classificar a respectiva ação penal como pública incondicionada". 

Ainda, menciono o HC n. 106.224⁄SP (DJe 14⁄2⁄2011), de relatoria do Ministro Jorge Mussi, em 

que a 5ª Turma deste Superior Tribunal decidiu que "tratando-se de crime de estupro e atentado violento 
ao pudor praticados com emprego de violência real, a ação penal é de iniciativa pública incondicionada, 
sendo o Parquet o ente legitimado para a sua promoção, a teor do texto constitucional, incidindo, na 
espécie, o enunciado da Súmula n. 608⁄STF, que, inclusive, não perdeu a validade com o advento da Lei 
n. 9.099⁄95". 

II.  

Assim, entendo que, no caso, não há que se falar em decadência do direito de ação, visto que a 
ação penal é pública incondicionada, dispensada a representação da vítima, por obediência ao enunciado 
sumular n. 608 do STF, pois a ofendida, no contexto fático da conduta delituosa, teve sua calça 
rasgada e sofreu ameaças de morte pelo recorrente. Consta da denúncia, ainda, que "o 
denunciado, ao perceber que a vítima vestia outra calça por baixo daquela que acabara de rasgar, 
começou a agredi-la com socos no rosto e a arrastou para terreno próximo à Empresa Itambé, ao 
lado do viaduto Ayrton Senna" (fl. 6). 

Aliás, registro que o relato da agressão sofrida pela vítima foi devidamente comprovado por meio 
do exame de corpo de delito realizado no Instituto Médico Legal – juntado às fls. 16-18 dos autos 
principais (fl. 247) –, o qual apontou a presença de lesões contusas na ofendida. 

Acerca da presença de violência real, assim se manifestou o tribunal a quo (fls. 317-318): 

  
Da prova dos autos, observa-se que o crime foi praticado com violência real, daí 
porque deve incidir o enunciado da Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal (ação 
penal pública incondicionada), afastando-se  a regra geral (ação penal privada) 
prevista no artigo 225, do Código Penal (antiga redação). 
O laudo de exame de corpo de delito (lesões corporais) da vítima aponta a presença 
de lesões contusas. 
[...] 
Corroborando a prova técnica, tem-se a prova oral (fls. 92⁄94) mencionando a 

ocorrência de lesões corporais, principalmente na face da vítima, em decorrência de 
socos perpetrados pelo autos do crime. 
Assim, in casu, em decorrência das lesões provocadas na vítima, ou seja, da 
violência real utilizada na prática do crime de tentativa de estupro, a ação penal é 
pública incondicionada, não havendo que se falar na necessidade de queixa ou 
representação formal como condição de procedibilidade da ação penal. 

Conforme lição de Rogerio Greco: 

De acordo com o entendimento de nossa Corte Maior, toda vez que o delito de 
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estupro for cometido com emprego de violência real, a ação penal será de 
iniciativa pública incondicionada, fazendo, assim, letra morta parte das 
disposições contidas no art. 225 do CP, somente se exigindo a representação do 
ofendido nas hipóteses em que o crime for cometido com emprego de grave 
ameaça. (Curso de Direito Penal – Parte Especial. v. III, 9. ed. Niterói⁄RJ: Editora 

Impetrus, 2013, p. 475, destaquei).  
  

Esse também é o entendimento de Fernando da Costa Tourinho Filho:  

[...] a Súmula 608 do STF permanece incólume às críticas doutrinárias: no estupro 
cometido com violência, pouco importa se da 'vis compulsiva' resulta lesão grave, 
leve ou morte, a ação penal será pública incondicionada. [...] O Supremo, em 
decorrência da sua jurisprudential construction, erigiu a ação penal, nesses casos, à 
qualidade de pública incondicionada (Processo Penal. v. I, 35. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2013, p. 444-445). 

 III.  

Em verdade, a subsistência da Súmula n. 608 do STF, como fonte normativa bastante para afastar 
a literalidade do art. 225 do Código Penal, deriva de uma interpretação sistêmica e teleológica do 
preceito penal sancionador, que, a toda evidência, não admite condicionar o exercício de ação penal 
relativa a um crime que a Constituição da República qualificou como hediondo. 

Deveras, desde há muito a Suprema Corte firmou o entendimento de que "o estupro e o atentado 
violento ao pudor, mesmo nas suas formas básicas, em que não há lesão corporal de natureza grave ou 
morte, constituem crimes hediondos, nos termos do art. 1º, incisos V e VI da Lei nº 8.072⁄90. O 

cumprimento da respectiva pena, assim, deve ser dar no regime integralmente fechado, sem direito à 
progressão. Recurso ordinário improvido." (RHC n. 82.098⁄PR, Rel. Ministra Ellen Gracie, 1ª T., DJ 
29⁄11⁄2002). 

Em igual sentido: HC n. 93.794⁄RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 24⁄10⁄2008. 

Isso porque – parece-me evidente – a Lei Maior, em seu art. 5º, XLIII, deixou clara sua opção por 
conferir um rigor muito maior para o tratamento jurídico-penal dos crimes hediondos. Por sua vez, a Lei 
n. 8.072⁄1990 robusteceu esse rigor penal e processual penal, estabelecendo regras que tornam 

inequívoca a ideia de que esses crimes devem merecer atenção prioritária do Poder Público para a sua 
repressão. 

Ora, sendo certo que um dos crimes elencados na referida lei é precisamente o de atentado 
violento ao pudor – cujas condutas típicas passaram a integrar o delito de estupro, com a entrada em 
vigor da Lei n. 12.015⁄2009 (art. 1º, V, da Lei n. 8.072⁄90) –, como entender que a punição de tão grave 
crime deva depender da vontade exclusiva da própria vítima para que o órgão oficial de persecução 
penal possa promover a acusação contra o autor da conduta? 

Confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior: 

  
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO 
CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM 
CONSONÂNCIA COM O DO STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: 
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO 
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COMETIDO COM VIOLÊNCIA REAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA 
INCONDICIONADA. ALEGAÇÃO DE QUE A NÃO CONFECÇÃO DE 
EXAME DE CORPO DE DELITO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA 
CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE DESTA CORTE 
SOBREPOR-SE A QUAISQUER CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS NO PONTO, POR SEREM SOBERANAS NA ANÁLISE 
FÁTICO-PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA, QUE, DE QUALQUER 
FORMA, NOS CRIMES DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR, É ELEMENTO PROBATÓRIO DE CONSIDERÁVEL VALOR. 
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBLIDADE DE CONCESSÃO DA 
ORDEM DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[...] 
2. Sem embargo, mostra-se precisa a ponderação lançada pelo Ministro MARCO 
AURÉLIO, no sentido de que, "no tocante a habeas já formalizado sob a óptica da 
substituição do recurso constitucional, não ocorrerá prejuízo para o paciente, ante a 
possibilidade de vir-se a conceder, se for o caso, a ordem de ofício."  
3. Não é o que ocorre no caso, no entanto, pois os crimes de estupro e atentado 
violento ao pudor praticados com violência real ou por meio de grave ameaça 
são de ação penal pública incondicionada. Inteligência da Súmula n.º 608 do 
Supremo Tribunal Federal. 
[...] 
6. Ausência de ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício. 
7. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 254.236⁄SP, Rel. Ministra Laurita Vaz , 5ª T., DJe 28⁄2⁄2013, destaquei). 
  
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO. 
VIOLÊNCIA REAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. SÚMULA 
608⁄STF. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO 
DESPROVIDO. 
1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que, em caso de estupro ou 
atentado violento ao pudor praticados mediante violência real, como na 
hipótese dos autos - de acordo com o afirmado pelas instâncias ordinárias, inclusive 
com o respaldo do laudo de corpo de delito - a ação penal cabível é a pública 
incondicionada, a teor do Enunciado nº 608 da súmula do Supremo Tribunal 
Federal, não havendo que se cogitar de ilegitimidade na atuação do Ministério 
Público. 
2. Recurso Ordinário em Habeas Corpus desprovido. 
(RHC 22.362⁄RO, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado 
do TJ⁄CE), 6ª T., DJe 25⁄4⁄2011, destaquei) 

  

IV.  

Ressalto que, em duas decisões monocráticas, a Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal 
Federal, decidiu que a discussão acerca da ocorrência ou não de violência real e, consequentemente, o 
reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do direito de ação da vítima, demandaria o 
revolvimento do contexto-fático probatório dos autos.  

A primeira decisão refere-se ao HC n. 118.934⁄RJ (DJe 20⁄8⁄2013), impetrado contra decisão que 
indeferiu o pleito de urgência no RHC 39.299⁄RJ, de Relatoria do Ministro Jorge Mussi,  in verbis: 

[...] 
Para acolhimento da alegação da manifesta atipicidade da conduta imputada ao 
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Paciente, diante da ausência de violência contra a vítima, tendo ela consentido com 
a prática do ato sexual, ou da alegação de decadência, inequívoca seria a 
necessidade do exame de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. 

  

A segunda decisão foi proferida nos autos do HC n. 118.946⁄RJ (DJe 21⁄8⁄2013), impetrado contra 

decisão da Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora convocada do TJ⁄PE), que indeferiu o 

pedido de reconsideração da decisão desfavorável ao pleito de urgência no HC n. 274.058⁄RJ. Confira-
se:  

[...] 
Neste momento, para que se pudesse cogitar da incidência do art. 225 do 
Código Penal, alterado pela Lei n. 12.015⁄2009, e acolher a pretensão dos ora 
Impetrantes para declarar a extinção da punibilidade pela decadência, seria 
necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos para afastar a premissa 
de que o delito imputado foi praticado pelo Paciente com violência real. Este 
Supremo Tribunal assentou que o ‘habeas corpus constitui remédio processual 
inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório 
produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização 
dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento’ (HC 
74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). 

  

V. 

Não desconheço a existência de entendimentos contrários, de que, "Com a superveniência da Lei 
nº 12.015⁄2009, que deu nova redação ao artigo 225 do Código Penal, a ação penal nos delitos de estupro 
e de atentado violento ao pudor, ainda que praticados com violência real, passou a ser de natureza 
pública condicionada à representação, exceto nas hipóteses em que a vítima for menor de 18 (dezoito) 
anos ou pessoa vulnerável, em que a ação será pública incondicionada." (RHC n. 39.538⁄RJ, Rel. 

Ministro Rogerio Schietti, Rel. p⁄ acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 25⁄4⁄2014). 

Assim, para a em. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, por exemplo, em razão de ser norma 
processual penal com efeitos materiais, deve retroagir para beneficiar o réu, em atenção ao princípio da 
retroatividade da lei posterior mais benéfica, ex vi do disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição 
Federal. 

Sem embargo, com a devida vênia, reitero o meu posicionamento, no sentido de que, nos delitos 
em que há violência real, como no caso, a ação penal continua sendo pública incondicionada (a despeito 
do disposto no atual art. 225 do Código Penal), dispensada a representação da vítima, razão pela qual 
não há que se falar em decadência do direito de ação, nos termos da Súmula n. 608 do STF: "No crime 
de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada." 

Além disso, verifico que a vítima compareceu à delegacia e comunicou o fato às autoridades 
policiais, prestou suas declarações, fez o reconhecimento do autor do crime e compareceu ao Instituto 
Médico Legal para se submeter a exame de corpo de delito (fl. 318). 

Portanto, ainda que se entenda trata-se de delito processado mediante ação penal pública 
condicionada à representação da vítima, esse requisito estaria preenchido, tendo em vista que doutrina 
e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação prescinde de qualquer formalidade, 
sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal.  
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Nesse sentido, assim comentou Eugênio Pacelli acerca do conceito da representação no processo 
penal brasileiro: 

  
[...] [a representação], cujo objetivo, como visto, é apenas permitir, pelo 
consentimento do ofendido quanto à divulgação do fato, a ação estatal voltada para 
a persecução penal. Bem por isso, o requerimento de instauração de inquérito é o 
bastante para caracterizar a representação do ofendido, apta a satisfazer a condição 
de procedibilidade da modalidade de ação penal pública condicionada. Confira-se, 
na Suprema Corte: 
"Quanto à representação para a ação penal pública, considerou-se ser suficiente a 
demonstração inequívoca do interesse na persecução criminal, e que, por tratar-se 
de notícia-crime coercitiva, qual a prisão em flagrante, bastaria a ausência de 
oposição expressa ou implícita da vítima ou se seus representantes, de tal modo 
que, pelo contexto dos fatos e da condução do processo, se verificasse a intenção de 
se prosseguir no processo, como no caso."  (HC n. 86058⁄RJ, Rel. Min. Sepúlveda 

Pertence, 25⁄10⁄2005 - Informativo STF - 407). (Curso de Processo Penal. 16. ed. 
São Paulo⁄SP: Editora Atlas, 2012, p. 129).  
  

Nessa trilha, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: 

 [...] 
1. O delito de estupro, antes da alteração feita com o advento da Lei n. 12.015⁄2009, 

como regra geral, era processado mediante ação penal privada, nos termos da antiga 
redação do caput do art. 225 do Código Penal. Entretanto, tratando-se de vítima 
manifestamente pobre, o mencionado delito era apurado por meio de ação penal 
pública condicionada à representação, consoante os ditames do § 1º, inciso I, c⁄c o § 

2º do mesmo dispositivo.  
2. A comprovação da miserabilidade da vítima, consoante entendimento deste 
Superior Tribunal, "pode se dar pela simples declaração verbal ou até pela 
notoriedade do fato, não sendo imprescindível a apresentação do atestado de 
pobreza" (HC n. 54.148⁄DF, rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, j. 

em 27-3-2008).  
3. De acordo com entendimento já pacificado nesta Corte Superior de Justiça, 
a representação da vítima ou de seus representantes legais para a investigação 
ou deflagração de ação penal, nos casos em que esta é condicionada àquela 
manifestação, prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração 
inequívoca da parte interessada, o que ocorreu na hipótese dos autos. 4. Não 
fosse isso, é assente na jurisprudência deste Tribunal Superior o entendimento 
segundo o qual, tratando-se de estupro e atentado violento ao pudor praticados com 
emprego de violência real, tal como se depreende ter ocorrido na hipótese - em que 
a grave ameaça foi exercida por meio de arma de fogo -, a ação penal é de iniciativa 
pública incondicionada, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula 608⁄STF, o 

que reforça a legitimidade do Parquet para a sua promoção no feito. 5. Ordem 
denegada. (HC 155520⁄SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 25⁄04⁄2011, 

destaquei) 
  
[...] 
1. Tendo o Magistrado no decreto de prisão preventiva indicado elementos aptos 
para justificar a prisão cautelar da Paciente – como a reiteração de conduta ilícita 
grave perpetrada contra criança – de forma a demonstrar que a acusada tem 
personalidade voltada para a prática delitiva dessa natureza, não há 
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constrangimento ilegal a ser sanado na via do habeas corpus, pela alegada falta de 
fundamentação do decreto constritivo.  
2. A representação dispensa qualquer rigor formal, sendo essa condição de 
procedibilidade suprida com a demonstração inequívoca de interesse na 
condenação do acusado. Se o responsável pelas vítimas vai à delegacia de 
polícia noticiar a ocorrência do fato e representar pelas providências legais, 
afirmando não ter condições de arcar com as despesas do processo, não é 
necessário representação formal.  
3. Não há, no ordenamento jurídico pátrio, imposição de formalidade específica 
para a comprovação da miserabilidade da família da vítima, a qual pode se dar pela 
simples declaração verbal. Ademais, afastar o reconhecimento da impossibilidade 
de promover a ação por meios próprios, ensejaria um aprofundado exame do 
conjunto probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.  
4. Precedentes desta Corte Superior.  
5. Ordem denegada. (HC 90482⁄GO, Rel. Min. Laurita Vaz , 5ª T., DJe 
12⁄05⁄2008, destaquei) 

    

À vista do exposto, nego provimento ao recurso especial. 

CERTIDÃO DE JULGAMENTO  
SEXTA TURMA  

Número Registro: 2013⁄0145557-1  

PROCESSO ELETRÔNICO 
REsp 1.485.352 ⁄ DF 

  
Números Origem:  1279648920098070001  20090111279644  20090111279644AGS  3692009 

  
MATÉRIA CRIMINAL  

PAUTA: 25⁄11⁄2014 JULGADO: 25⁄11⁄2014 
  SEGREDO DE JUSTIÇA 
Relator 
Exmo. Sr. Ministro  ROGERIO SCHIETTI CRUZ  
  
Presidente da Sessão 
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 
  
Subprocuradora-Geral da República 
Exma. Sra. Dra. MARIA ELIANE MENEZES DE FARIAS 
  
Secretário 
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA 
  

AUTUAÇÃO  
  
RECORRENTE : LEANDRO FELIPE DE JESUS 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS 
  
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro 
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CERTIDÃO  

  
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta 
data, proferiu a seguinte decisão: 
  
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. 
Os Srs. Ministros Nefi Cordeiro, Ericson Maranho (Desembargador convocado do TJ⁄SP), Maria 

Thereza de Assis Moura e Sebastião Reis Júnior (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator. 
  
 
Documento: 1370790 Inteiro Teor do Acórdão - DJe: 16/12/2014 

 

 

   Como se vê, exsurge divergência jurisprudencial com o 

acórdão recorrido. 

 

2.2. COMPARAÇÃO ANALÍTICA  

 

   Para o v. acórdão recorrido: 

“Eventual violência real não afasta a natureza da ação penal, 
diante da expressa previsão legal com o advento da Lei nº 12.015/09. 

[...] 

Quanto à súmula 608 do STF, que prevê que no crime de estupro, 
praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada, 
tal entendimento foi firmado em 17 de outubro de 1984, época em que 
o Código Penal detinha redação diversa, que determinava ação penal 
privada no crime de estupro, em regra. Atualmente, com o advento da 
Lei nº12.015/09, a regra é a ação penal pública condicionada” 

 

    Já para o aresto paradigma: 

 

“Em face da nova redação do art. 225 do Código Penal, dada pela 
Lei n. 12.015⁄2009, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual 
passou a ser, em regra, pública condicionada à representação e, na 
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hipótese de ser a vítima menor de 18 anos ou vulnerável, pública 
incondicionada. 

Entendo que, a despeito da literalidade do disposto no art. 225 do 
Código Penal, nos crimes praticados mediante violência real, ainda 
incide a Súmula n. 608 do STF, como no caso dos autos, em que a 
violência empregada é incontroversa. Em verdade, a subsistência da 
Súmula n. 608 do STF, como fonte normativa bastante para afastar a 
literalidade do art. 225 do Código Penal, deriva de uma interpretação 
sistêmica e teleológica do preceito penal sancionador, que, a toda 
evidência, não admite condicionar o exercício de ação penal relativa a 
um crime que a Constituição da República qualificou como hediondo.  

[...] 

(...) nos delitos em que há violência real, como no caso, a ação 
penal continua sendo pública incondicionada (a despeito do disposto no 
atual art. 225 do Código Penal), dispensada a representação da vítima, 
razão pela qual não há que se falar em decadência do direito de ação, 
nos termos da Súmula n. 608 do STF: "No crime de estupro, praticado 
mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada." 

 

   Como se vê, os dois julgados cuidam da mesma situação 

jurídica, ou seja, a análise da natureza da ação penal em crimes de 

estupro, mediante violência real, praticados sob a égide da nova redação 

do art. 225 do Código Penal, dada pela Lei n. 12.015⁄2009. 

 

    Em síntese: 

 

Para o acórdão impugnado, “Eventual violência real não 

afasta a natureza da ação penal, diante da expressa previsão 

legal com o advento da Lei nº 12.015/09”. 

Para o aresto paradigma, em sentido contrário, “nos delitos 

em que há violência real, como no caso, a ação penal 

continua sendo pública incondicionada (a despeito do 

disposto no atual art. 225 do Código Penal), dispensada a 

representação da vítima, razão pela qual não há que se falar 

em decadência do direito de ação”. 

 



                     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 3000205-85.2013.8.26.0595 
                                                                                                              32 de 32 

   Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a orientação 

jurisprudencial do Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, afastando-se 

o entendimento adotado no acórdão recorrido.  

 

3. DO PEDIDO 

    

     Ante o exposto, demonstrado o dissenso jurisprudencial 

quanto aos temas destacados, 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 do v. acórdão de fls. 931/943, com restabelecimento da r. 

sentença de fls. 708/731 e v. acórdão confirmatório de fls. 837/850, assim 

como das penas lá aplicadas. 

 

   São Paulo, 05 de maio de 2017. 

 
 

 JORGE ASSAF MALULY 
PROCURADOR DE JUSTIÇA 

 

 
MARCUS PATRICK DE OLIVEIRA MANFRIN 

 PROMOTOR DE JUSTIÇA DESIGNADO 


