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Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente da 

Seção Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo.  

 

 

 

 

  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO, nos autos da Apelação nº 0002949-

79.2014.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é 

recorrente, S. R. S.  e recorrido o Ministério Público do 

Estado de São Paulo, vem perante Vossa Excelência, com 

fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c” da 

Constituição da República; artigo 255, § 2o, do RISTJ e 

artigo 26 da Lei nº 8.038/90, interpor RECURSO 

ESPECIAL para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

contra os vv. acórdãos de fls. 196/204 e 213/217, pelos 

motivos adiante aduzidos: 

 

  1. Resumo dos fatos. 

   

 S. R. S.  foi condenado a cumprir pena de 05 

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime 

inicial semiaberto, como incurso no artigo 217-A, c.c. o 

artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. 
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 A Defesa do recorrido apelou em busca de sua 

absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, pleiteou: 

(a) a desclassificação para a contravenção penal prevista 

no artigo 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41; (b) a redução da 

pena no patamar máximo em razão da tentativa; (c) a 

fixação do regime aberto para a pena privativa de 

liberdade; e (d) a substituição da pena privativa de 

liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 165/169). 

 

 A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo 

não provimento do recurso (fls. 180/188). 

 

 Não obstante, os ilustres integrantes da 

Colenda 14ª Câmara de Direito Criminal, por votação 

unânime, “deram provimento ao recurso, a fim de (a) 

diminuir a pena do acusado para 02 anos e 08 meses de 

reclusão, em regime inicial aberto, (b) substituída a pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos, consistentes em: (a) prestação de serviços 

comunidade pelo período da condenação; e (b) prestação 

pecuniária, correspondente ao pagamento de um salário 

mínimo a instituição púbica ou privada, com destinação 

social, o que se mostra adequado ao grau de 

censurabilidade da conduta”, de conformidade com o voto 

do Relator Desembargador Laerte Marrone, que passo a 

transcrever: 
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ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Apelação nº 0002949-79.2014.8.26.0495, da Comarca de 

Registro, em que é apelante S. R. DAS., é apelado M. P. DO 

E. DE S. P.. 

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, a fim de 

(a) diminuir a pena do acusado para 2 anos e 8 meses de 

reclusão, em regime inicial aberto, (b) substituída a pena 

privativa de liberdade por duas penas restritivas de 

direitos, conforme explicitado no acórdão. V.U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores HERMANN HERSCHANDER (Presidente 

sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO 

TORRES GARCIA. 

São Paulo, 6 de abril de 2017. 

 

LAERTE MARRONE 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 
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Apelação nº 0002949-79.2014.8.26.0495 

Apelante: S. R. S.   

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo 

Comarca: Registro 

Voto nº 5.362 

 

Apelação. Crime de estupro de vulnerável 

tentado (artigo 217-A, c.c. o artigo 14, inciso II, 

ambos do Código Penal). Sentença condenatória. 

Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a 

evidenciar a responsabilidade penal do apelante. 

2. Impossibilidade da desclassificação da 

conduta. 3. Pena que comporta redução, com 

diminuição da pena, em razão da tentativa, no 

percentual de 2/3, diante do “iter criminis” 

percorrido. 4. Regime inicial aberto, com a 

substituição da pena privativa de liberdade por 

duas restritivas de direitos. Recurso 

parcialmente provido. 

 

1. A sentença de fls. 154/158, cujo relatório se 

adota, julgou procedente a ação, para condenar S. R. S.  à 

pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial 

semiaberto, como incurso no artigo 217-A, c.c. o artigo 14, 
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inciso II, ambos do Código Penal. Concedido ao réu o 

direito ao apelo em liberdade. 

Apelou a defesa. Busca a absolvição por falta de 

provas. Subsidiariamente, colima: (a) a desclassificação 

para a contravenção penal prevista no artigo 65 do 

Decreto-Lei nº 3.688/41; (b) a redução da pena no 

patamar máximo em razão da tentativa; (c) a fixação do 

regime aberto para a pena privativa de liberdade; e (d) a 

substituição da pena privativa de liberdade por pena 

restritiva de direitos (fls. 165/169). 

Processado o recurso, a d. Procuradoria de Justiça 

manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 180/188). 

É o relatório. 

2. O reclamo prospera em parte. Na linha do que se 

segue. 

3. Evidenciada a responsabilidade penal do 

apelante. 

Deveras, o quadro probatório foi bem analisado pela 

r. sentença, cujos fundamentos ficam aqui acolhidos, com 

as considerações que se seguem. 

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 3/5) e prova oral. 

A autoria também é certa. 

Ouvida no curso da persecução penal (fl. 6 e mídia 

digital fl. 101), a vítima Jhonatan Rodrigues Silva, com 

idade de 12 anos à época dos fatos, em seguros relatos, 
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confirmou que o réu tentou molestá-la sexualmente. 

Narrou que, na data dos fatos, o acusado o convidou para 

jogar videogame em sua casa. Mostrou revistas de 

pornografia ao depoente e, enquanto ele jogava videogame, 

o réu começou a passar a mão em seu corpo, na região da 

barriga e das nádegas. Em seguida, pediu para o depoente 

fazer sexo oral nele, oferecendo, conforme relatado na fase 

policial, R$5,00 em troca. Nesse momento, a prima do 

declarante passou em frente à residência e chamou o 

acusado, então ele mandou o garoto sair correndo do local, 

pelos fundos. Após o episódio, não viu mais o réu, porque 

ele se mudou para um sítio. 

Sabe-se, com efeito, que, em tema de delitos 

sexuais, a palavra da vítima, quando verossímil e segura, 

assume grande valor probatório (STF, HC nº 79.850-1, 

rel. Min. Maurício Corrêa, STJ, HC nº 9.289, rel. Min. 

Fernando Gonçalves, TJSP, RT455/332, 652/275, 

722/416, entre outros, citados por Alberto Silva Franco 

e outros, Código Penal e Sua Interpretação 

Jurisprudencial, RT, vol. 2, 7ª edição, pág. 3101/3103). E, 

como anota GUILHERME DE SOUZA NUCCI, citando 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo (Apelação nº 477.773-3/2, rel. Des. Mario 

Devienne Ferraz), cuida-se de prova relevante ainda que 

menor a vítima, se coerente com o conjunto probatório 
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(Código de Processo Penal Comentado, RT, 9ª edição, pág. 

449). 

As divergências verificadas entre os relatos 

prestados pela vítima no curso na persecução penal não 

chegam a obstar a edição de um decreto condenatório. Em 

ambas, houve menção à conduta abusiva, de natureza 

sexual, perpetrada pelo réu, em narrativas que, no seu 

essencial, coincidem. As assimetrias podem ser debitadas 

ao fator tempo, associado à idade do ofendido, bem como 

ao fato de a vítima ter se mostrado absolutamente 

constrangida de falar do abuso sofrido em juízo (o que 

parece natural). Nada há de concreto a sugerir que o 

ofendido tenha mentido sobre a conduta criminosa do réu. 

Além disso, há mais a incriminar o acusado. 

A testemunha João Vitor Rodrigues Silva, irmão da 

vítima, ouvida no curso do processo (fl. 27 e mídia digital 

fl. 101), afirmou conhecer o acusado. Disse que ele já o 

convidou para ir à casa dele uma vez para jogar videogame 

e que, na ocasião, o acusado passou a mão em seu corpo, 

na região das costas e da barriga. Ele pediu para o 

apelante parar e foi atendido; porém, o acusado passou a 

lhe mostrar material pornográfico. Em relação aos fatos 

tratados na inicial, narrou que a vítima chegou em casa e 

contou o que havia acontecido na residência do réu. Logo 

depois, chegou Tatiana, desconfiada da circunstância de a 
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vítima ter saído rapidamente pelos fundos da casa do 

apelante. 

A testemunha Tatiana Costa, ouvida durante a 

persecução penal (fl. 15 e mídia digital fl. 101), informou 

ser prima do ofendido. Relatou que, na data dos fatos, sua 

irmã havia passado de moto na rua e disse à depoente que 

viu a vítima e o acusado indo em direção à casa deste 

último. Chegou à frente da casa do réu e buzinou para 

chamá-lo; porém, ele demorou a aparecer, e estava com 

um aspecto estranho. Enquanto isso, a vítima saiu da casa 

pela rua que passa nos fundos da casa. Afirmou, ainda, 

que o acusado tinha má fama, porque levava garotos para 

sua casa sob o pretexto de jogar videogame. Salientou que 

a vítima, num primeiro momento, ficou com medo contar 

o que tinha acontecido quando foi questionada; mas, 

depois acabou contando.  

A informante Tamiris Aparecida Gomes da Silva (fl. 

28 e mídia digital fl. 127), sobrinha do acusado, relatou 

que, na data dos fatos, viu a vítima sair correndo da casa 

do seu tio. Contou, ainda que era comum o réu levar 

meninos em sua casa para jogar videogame. 

Trata-se, com efeito, de um manancial probatório 

denso a calcar a pretensão acusatória. 

Certo, outrossim, que o réu sempre repeliu a 

acusação.  
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Perante a autoridade policial (fl. 6), disse que, na 

data dos fatos, estava na casa de familiares, retornando 

para sua residência por volta de 18h. Depois foi para a rua 

onde mora sua amiga Maria e estava conversando com os 

moradores da casa dela quando chegou uma viatura da 

polícia, que o conduziu até a delegacia. Afirmou, ainda, 

que a vítima nunca entrou em sua casa. 

Em juízo (mídia de fls. 101), aduziu que possui um 

videogame em casa, que era de sua filha, mas está 

desmontado. Negou ter material pornográfico em sua 

residência. Na data dos fatos, foi ao sítio e, quando voltou 

para casa, tomou banho e depois foi conversar com um 

amigo na rua. Conversou com Tatiana enquanto estava na 

rua, sendo que ela o chamou para tomar champanhe, e, 

após algum tempo, foi abordado pela polícia. Afirmou que 

o único desentendimento que teve com a mãe da vítima 

ocorreu quando pediu para ela sair da casa que alugava 

para ela, e que, quando trabalhava com Tatiana, ela não 

gostava do fato de o patrão de ambos dar presentes a ele.  

As negativas não vingam. Pouco verossímeis mercê 

das regras de experiência comum, não coincidentes entre 

si, carecem, de resto, de apoio mais denso no restante da 

prova. 

Os depoimentos prestados em juízo (mídia de fls. 

101) pelas testemunhas de defesa Renildo Dias Campos e 
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Maria Celeste Dias Campos, por seu turno, não 

impressionam, enquanto dados a escusar o acusado. 

Renildo afirmou que passou o dia em que 

aconteceram os fatos na companhia do acusado, em um 

sítio, retornando às 20h.  

Além de não se tratar de um enredo incompatível 

com a acusação, cabe anotar a divergência, em relação ao 

interrogatório do réu na fase policial, quanto ao acenado 

retorno para casa. 

Maria Celeste, por sua vez, afirmou ser vizinhado 

réu. Disse que, às vezes, iam meninos na casa dele por 

causa das frutas que havia no quintal, e que o acusado 

não passava muito tempo em casa. Além disso, ele nunca 

chamou os netos da depoente para jogar videogame. 

Quanto à vítima e seu irmão, afirmou que são muito 

arteiros e desrespeitam os mais velhos. Disse não ter 

conhecimento da existência de qualquer desentendimento 

entre a família da vítima e o acusado. 

Não se trata, todavia, de um relato apto, a se 

considerar os demais elementos de prova, a colocar em 

xeque as palavras da vítima. 

Em suma, o manancial probatório descortina que o 

apelante iniciou a execução de uma conduta tendente a 

praticar ato libidinoso com a vítima, que contava, à época 

dos fatos, com apenas 12 anos de idade, somente não se 

consumando o delito por circunstâncias alheias à sua 
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vontade (surgimento da prima do ofendido, como 

explicitado acima). Conduta que se qualifica penalmente 

como crime de estupro de vulnerável, em sua forma 

tentada. 

Por conseguinte, escorreito o decreto condenatório.  

4. Sem razão a defesa no postular a desclassificação 

da conduta. 

O acusado tentou fazer com que a vítima, menor de 

idade, praticasse sexo oral nele, num cenário que vai além 

da mera contravenção prevista no artigo 65, do Decreto-lei 

nº 3.688/41. Trata-se de uma conduta bem censurável 

sob a óptica penal, incompatível com a mera perturbação 

da tranquilidade. A ação do acusado desnuda, de forma 

inelutável, seu escopo de satisfazer sua lascívia, num 

quadro que traduz significativa ofensa ao bem jurídico 

“dignidade sexual”, mais precisamente, a intangibilidade 

sexual dos menores de 14 anos. 

5. Contudo, a pena fixada comporta redução. 

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 8 anos de 

reclusão. 

Inalterada na segunda fase ante a ausência de 

circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

Na terceira fase, reconhecido o delito em sua forma 

tentada, operou-se a redução da pena no percentual de 

1/3. Sucede que, no caso vertente, embora o acusado 

tenha praticado alguns atos inequívocos na linha do abuso 
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sexual passando a mão no corpo da vítima e oferecendo 

dinheiro para que nele praticasse sexo oral -, não se 

chegou a uma situação de proximidade em relação ao sexo 

oral. Ou seja, o delito ficou longe de se consumar. 

Panorama que postula, diante do “iter criminis” percorrido, 

a diminuição da pena em 2/3, alcançando-se 2 anos e 8 

meses de reclusão. 

Por sua vez, tendo em conta a quantidade da pena e 

que favoráveis as circunstâncias judiciais, a pena poderá 

ser encetada no regime aberto, nos termos do artigo 33, 

parágrafo 2º, “c”, do Código Penal, o que se mostra 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 

Por fim, considerando que o delito não foi praticado 

com emprego de violência ou grave ameaça e atentando-se 

para o “quantum” da sanção, nos termos do artigo 44, par. 

2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa de 

liberdade por duas penas restritivas de direitos 

consistentes em: (a) prestação de serviços à comunidade 

pelo período da condenação; e (b) prestação pecuniária, 

correspondente ao pagamento de um salário mínimo a 

instituição púbica ou privada, com destinação social, o que 

se mostra adequado ao grau de censurabilidade da 

conduta. 

6. Ante o exposto, dou parcial provimento ao 

recurso, a fim de (a) diminuir a pena do acusado para 2 

anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, (b) 
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substituída a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direitos, conforme acima explicitado. 

 

LAERTE MARRONE 

Relator 

 

 

 Opostos os embargos de declaração a fls. 

207/210 – com o fim de corrigir omissão na interpretação e 

aplicação dos artigos 44, incisos I e III, 59 e 61, “c”, todos 

do Código Penal – estes não foram acatados, conforme v. 

acórdão (fls. 213/217), que segue transcrito: 

 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos 

Embargos de Declaração nº 0002949-

79.2014.8.26.0495/50000, da Comarca de Registro, em 

que é embargante M. P. DO E. DE S. P. e Interessado S. R. 

DA S., é embargado C. 1 C.C.. 

ACORDAM, em 14ª Câmara de Direito Criminal do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte 

decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de 
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conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Exmos. 

Desembargadores HERMANN HERSCHANDER (Presidente 

sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO 

TORRES GARCIA. 

São Paulo, 18 de maio de 2017. 

 

LAERTE MARRONE 

RELATOR 

Assinatura Eletrônica 

 

Embargos de Declaração nº 0002949-

79.2014.8.26.0495/50000 

Embargante: M. P. do E. de S. P. 

Interessado: S. R. da S. 

Embargado: C. 1 C. C. 

Comarca: Registro 

Voto nº 5.867. 

 

Embargos de Declaração. Alegação de omissão. 

Não configuração do vício. Irresignação que 

externa simples inconformismo com o teor da 

decisão. Embargos de declaração rejeitados. 
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1. Trata-se de embargos de declaração interpostos 

pelo Ministério Público contra acórdão que deu parcial 

provimento ao recurso da defesa, a fim de reduzir a pena 

do acusado, condenado pelo crime de estupro de 

vulnerável, estabelecendo o regime inicial aberto para a 

pena privativa de liberdade, que foi substituída por duas 

penas restritivas de direito. Alega o embargante, em 

síntese, que o ato embargado contém omissão. 

É o relatório. 

2. Falta razão ao embargante. 

As alegadas omissões dizem respeito aos temas 

referentes ao regime inicial da pena privativa de liberdade, 

bem como à sua substituição por penas restritivas de 

direito. 

Analisando as questões, o aresto (a) assentou que a 

quantidade da pena e as condições judiciais favoráveis 

fazem adequada a imposição do regime inicial aberto para 

a pena privativa de liberdade. 

E (b) teve por presentes os requisitos para a acenada 

substituição, pontuando além da quantidade da pena que 

o delito não foi praticado com o emprego de violência ou 

grave ameaça. Vale dizer, indicou as razões pelas quais se 

deliberou pela incidência da regra estampada no artigo 44, 

do Código Penal. Em outras palavras, pode-se inferir que 

a compreensão foi no sentido de que satisfeitos os 

pressupostos estampados no citado artigo de lei, inclusive 
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aquele previsto no inciso III, o que significa afirmar ser a 

substituição uma medida adequada para a reprovação e 

prevenção do delito. 

Com o devido respeito, não era preciso dizer mais, 

para que se cumprisse o disposto no artigo 93, IX, da 

Constituição Federal. 

Cabe ter em mente que, endossando orientação que 

já vinha da algum tempo, em matéria de motivação de 

decisões judiciais, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal assentou que “o artigo 93, IX, da Constituição 

Federal exige que o acórdão ou decisão sejam 

fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada 

uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos 

os fundamentos da decisão” (Repercussão Geral na 

Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 

791.292, rel. Min. Gilmar Mendes). Mais explicitamente, 

“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos trazidos pela parte, desde que os 

fundamentos utilizados tenham sido suficientes para 

embasar a decisão” (STF, EMB.DECL. NO AG. REG. NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO nº 

783.824, rel. Min. Luiz Fux). 

No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal 

de Justiça que “nos termos da jurisprudência desta 

Corte, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar 
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sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas 

somente sobre aqueles que entender necessários para 

o julgamento do feito, de acordo com seu livre 

convencimento fundamentado, não caracterizando 

omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o 

resultado diferente do pretendido pela parte” (AgRg no 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL nº 361.053, rel. Min. 

Moura Ribeiro).  

Nem cabe exigir que a decisão judicial examine a 

causa à luz dos dispositivos legais e constitucionais 

invocados pela parte. Com efeito, “o magistrado não está 

obrigado a responder, pormenorizadamente, as 

questões trazidas, citando os dispositivos legais e 

constitucionais invocados pelo recorrente se já decidiu 

a questão sob outros fundamentos” (STJ, AgRg no REsp 

nº 1.220.895, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura). 

De toda sorte, cabe registrar, no tocante à 

dissimulação (mencionada nos embargos), que a matéria 

sequer foi ventilada no apelo, de modo que nem mesmo em 

tese poder-se-ia cogitar de omissão. 

Por sua vez, tendo em conta o tipo penal, tal como 

descrito no artigo 217-A, do Código Penal, o crime de 

estupro de vulnerável pode ser cometido com ou sem o 

emprego de violência ou grave ameaça. É suficiente, para 

configuração do ilícito penal, a prática da conjunção carnal 

ou ato libidinoso com menor de 14 anos, ainda que com o 



19 
 

Apelação nº 0002949-79.2014.8.26.0495 - Comarca de Registro  

consentimento deste (ROGÉRIO GRECO, Código Penal 

Comentado, 5ª edição, 2011, p. 656; GUILHERME DE 

SOUZA NUCCI, Código Penal Comentado, Forense, 15ª 

edição, pág. 1.110). Neste passo, no caso vertente, a 

denúncia não se referiu qualquer destas situações 

(emprego de violência ou grave ameaça), de tal arte que 

cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

penas restritivas de direito. 

Na realidade, com a devida vênia, a irresignação 

externa simples inconformismo com o mérito da decisão 

hostilizada, para o qual os embargos de declaração não são 

instrumento processual adequado.  

3. Ante o exposto, rejeito os embargos de 

declaração. 

 

LAERTE MARRONE 

Relator 

 

 Assim decidindo, a Egrégia Corte Bandeirante 

dissentiu de anterior julgado do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, viabilizando a interposição do presente recurso 

especial, com base na alínea “c” do inciso III do art. 105 da 

Constituição Federal, com a seguinte tese: 

 

- ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VIOLÊNCIA 

PRESUMIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
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PRIVATIVA DA LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS – 

IMPOSSIBILIDADE. 

- A presunção de violência absoluta em 

crimes sexuais cometidos contra menores 

de 14 anos obsta a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, uma vez que ausente o requisito 

do inc. I do art. 44 do Código Penal. 

 

 Observo, por oportuno, que este subscritor 

entende que a conduta perpetrada pelo recorrido contra 

um menino de 12 anos – de passar as mãos em seu corpo, 

sobre suas vestes e oferecer-lhe cinco reais para praticar 

sexo oral – já configuraria o crime de estupro de vulnerável 

consumado1. Não obstante, a denúncia, a sentença e o 

                                    

1 Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. (...) PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 

CARÍCIAS NOS SEIOS (SOBRE AS VESTES) E NAS PERNAS, ALÉM DE EXPOSIÇÃO DO 

ÓRGÃO GENITAL. (...) DELITO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL CONSUMADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) II - Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de 

que “se a intenção do agente é a satisfação de seu desejo sexual, estando presentes os elementos 

constantes no tipo descrito no art. 217-A do Código Penal, trata-se de hipótese de configuração do 

delito de estupro de vulnerável, objetivando a reprimenda ali contida a proteção da liberdade, da 

dignidade e do desenvolvimento sexual” (REsp  nº 1.481.546/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel 

de Faria, DJe de 5/12/2014, grifei). III - Consta do v. acórdão vergastado que o réu colocou a 

vítima no colo - com 11 anos à época dos fatos -, passou as mãos nas suas pernas e nos seus seios 
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acórdão consideraram como crime tentado. Assim, o 

questionamento do iter criminis percorrido – para aferir a 

fração mais adequada da redução nos termos do parágrafo 

único do art. 14 do Código Penal - em sede de Recurso 

Especial encontra obstáculo na Súmula 07 do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça2. 

 

  2. Dissídio Jurisprudencial. 

   

Estabelece o art. 44, inc. I, do Código Penal: 

 

                                    

(por cima das vestes), dizendo que queria beijá-los, além de, ato contínuo, ter aberto o zíper da 

calça para deixar à mostra o seu órgão genital. (...) (STJ, REsp 1583228/MG, Relator Ministro 

FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 02/09/2016). (negritamos) 

2 Neste sentido: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CÁRCERE PRIVADO E ESTUPRO TENTADO. (...) TENTATIVA. ESCOLHA DA FRAÇÃO DE 

REDUÇÃO. ANÁLISE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO 

PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, o quantum de redução pela tentativa respeita um 

critério objetivo, consistente na análise do iter criminis percorrido pelo agente, isto é, se a conduta 

aproximou-se ou não do resultado pretendido. 3. Definir qual a fração mais adequada à espécie, 

levando-se em conta o iter criminis percorrido pelo recorrente, importa em revolvimento fático-

probatório, providência esta inviável em sede de recurso especial, também em função do óbice 

disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido (STJ, AgRg no AREsp 648192/MG, 

Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 

04/02/2016, DJe 15/02/2016). (negritamos) 
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Art. 44. As penas restritivas de direitos 

são autônomas e substituem as privativas de 

liberdade, quando:  

I – aplicada pena privativa de liberdade 

não superior a quatro anos e o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer 

que seja a pena aplicada, se o crime for culposo. 

 

Assim, as penas restritivas de direitos 

substituem as carcerárias se o crime não for cometido 

com violência ou grave ameaça à pessoa. 

 

O legislador não fez distinção entre violência 

real e violência presumida, de tal sorte que o Colendo 

Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de 

que o crime perpetrado com violência presumida também 

impede a substituição da pena privativa de liberdade pela 

restritiva de direitos. 

 

Neste sentido: 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.  NÃO OCORRÊNCIA. 

ESTUPRO. MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
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RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, 

I, DO CÓDIGO PENAL.  

1. Registre-se que não viola o princípio da 

colegialidade a apreciação unipessoal, pelo relator, do 

mérito do recurso especial, quando obedecidos todos os 

requisitos para a sua admissibilidade, bem como observada 

a jurisprudência dominante desta Corte Superior e do 

Supremo Tribunal Federal. 

2. A reapreciação da matéria pelo órgão 

colegiado, no julgamento de agravo regimental, supera 

eventual violação ao princípio da colegialidade. 

3. No mérito, constata-se que o agravante não 

trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão 

agravada, proferida em conformidade com o 

entendimento assentado por esta Quinta Turma no 

sentido de que a violência, ainda que presumida, 

obsta a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos. 

4. Agravo regimental a que se nega provimento 

(STJ, AgRg no REsp 1102026/MG, Relator Ministro 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 

02/02/2012, DJe 27/02/2012). (negritamos) 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 

CORPUS – TENTATIVA DE ESTUPRO – SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 
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IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM 

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – VIOLÊNCIA 

PRESUMIDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO. 

1- Impossível a substituição da pena privativa 

de liberdade por restritiva de direitos quando o crime foi 

praticado mediante grave ameaça ou violência. 

2- A condenação por crime praticado com 

violência presumida não pode ter pena substituída por 

restritiva de direitos, em virtude da vedação legal do 

artigo 44, I, do Código Penal. 

3- Negado provimento ao agravo regimental 

para manter a decisão que denegou o habeas corpus (STJ, 

AgRg no HC 95128/SP, Relator Ministra JANE SILVA 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA 

TURMA, julgado em 29/04/2008, DJe 19/05/2008). 

(negritamos) 

 

No mesmo sentido o entendimento do E. 

Supremo Tribunal Federal: 

 

Habeas Corpus. 2. Substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos. 

Impossibilidade. Violência presumida. Art. 44, I, CP. 

3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Ordem 

denegada (STF, HC 99828/SP, Relator Ministro GILMAR 
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MENDES, julgado em 17/05/2011, Segunda Turma, DJe-

103 publicado em 31/05/2011). (negritamos) 

 

2.1. Acórdão Paradigma. 

 

   No julgamento dos AgRg no RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.472.138-GO (Rel. Ministro REYNALDO 

SOARES DA FONSECA, julgado em 23/02/2016 e 

publicado no DJe em 29/02/2016), cujo acórdão se 

oferece como paradigma e que se encontra publicado na 

Revista Eletrônica de Jurisprudência (cópia anexada), a 

COLENDA QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA assim decidiu: 

 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE 

VULNERÁVEL. CARÁTER ABSOLUTO DA 

PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. 

PRECEDENTES DO STJ. SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 

RESTRITIVA DE DIREITOS. ARTIGO 44, 

INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 

IMPOSSIBILIDADE. 

1. Nesta Corte, firmou-se a orientação no 

sentido de ser absoluta a presunção de 

violência na prática de conjunção carnal ou 
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outro ato libidinoso com menor de 14 

(catorze) anos, de forma que o suposto 

consentimento da vítima, sua anterior 

experiência sexual ou a existência de 

relacionamento amoroso com o agente não 

torna atípico o crime de estupro de 

vulnerável. 

2. Sendo a presunção de violência absoluta 

em crimes sexuais cometidos contra 

menores de 14 anos, obsta a substituição 

da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que ausente 

o requisito do art. 44, inciso I, do CP. 

3. Agravo regimental improvido. 

 

   Eis na íntegra o relatório e o voto do v. acórdão: 

 

 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.472.138 - GO 
(2014/0177687-0) 
RELATOR: MINISTRO REYNALDO SOARES DA 
FONSECA 
AGRAVANTE: F E A 
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
GOIÁS 
 

RELATÓRIO 
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O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA 
FONSECA (Relator): 

Trata-se de agravo regimental interposto por F E A 
(e-STJ fls. 342/348) contra decisão monocrática de e-
STJ fls. 327/330, que deu provimento ao recurso 
especial para afastar a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direitos. 

O agravante alega, em síntese, a possibilidade de 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos, uma vez que o legislador no art. 44, I, do 
Código Penal fala expressamente em violência, não 
podendo o intérprete abranger também a violência 
presumida. 

É o relatório. 
 

AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.472.138 - GO 
(2014/0177687-0) 
 

VOTO 
 
O EXMO. SR. MINISTRO REYNALDO SOARES DA 
FONSECA (Relator): 
 

O agravo regimental não merece acolhida. 
Com efeito, dessume-se das razões recursais que o 

agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar 
a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução 
que melhor espelha a orientação jurisprudencial do 
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 

Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora 
recorrido, que deve ser mantido pelos seus próprios e 
jurídicos fundamentos. 

Nesta Corte, firmou-se a orientação no sentido de ser 
absoluta a presunção de violência na prática de 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 
14 (catorze) anos, de forma que o suposto consentimento 
da vítima, sua anterior experiência sexual ou a existência 
de relacionamento amoroso com o agente não torna 
atípico o crime de estupro de vulnerável. 



28 
 

Apelação nº 0002949-79.2014.8.26.0495 - Comarca de Registro  

Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. 
ART. 213, CAPUT, C/C O ART. 224, a, DO CP. 
OFENDIDA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO 
DA VÍTIMA E RELACIONAMENTO AMOROSO COM O 
AGENTE. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER ABSOLUTO DA 
PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. PRECEDENTES DO 
STJ. JULGADO DO STF EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
LIVRE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. AGRAVO 
REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. É absoluta a presunção de violência na prática de 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 
14 (catorze) anos, de forma que o suposto 
consentimento da vítima, sua anterior experiência 
sexual ou a existência de relacionamento amoroso 
com o agente não tornam atípico o crime de estupro de 
vulnerável. 
2. O princípio do livre convencimento do julgador 
autoriza a escolha de uma vertente jurisprudencial a 
respeito do tema em questão. A existência de julgado 
em sentido contrário a precedente desta Corte não é 
suficiente para a reforma da decisão. 
3. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no 
REsp 1420767/SC, Rel. Ministro REYNALDO 
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
02/02/2016, DJe 10/02/2016) 
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. MENOR DE CATORZE ANOS. 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MATÉRIA PACIFICADA NA 
TERCEIRA SEÇÃO. 
1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do 
REsp 1480881/PI, julgado sob o rito do art. 543-C do 
CPC (recursos repetitivos), pacificou o entendimento 
de que, em crimes sexuais cometidos contra menores 
de 14 anos, a presunção de violência é absoluta, 
bastando, para a caracterização do crime de estupro 
de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código 
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Penal, que o agente tenha conjunção carnal ou 
pratique qualquer ato libidinoso contra a vítima. 
2. "A modernidade, a evolução moral dos costumes 
sociais e o acesso à informação não podem ser vistos 
como fatores que se contrapõem à natural tendência 
civilizatória de proteger certos segmentos da 
população física, biológica, social ou psiquicamente 
fragilizados. No caso de crianças e adolescentes com 
idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são 
pessoas ainda imaturas - em menor ou maior grau - 
legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo 
de iniciação sexual precoce a que sejam submetidas 
por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o 
desenvolvimento futuro de sua personalidade e a 
impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e 
psíquicas decorrentes de uma decisão que um 
adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não 
é capaz de livremente tomar." (REsp 1480881/PI, Rel. 
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA 
SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015). 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 
no REsp 1427049/TO, Rel. Ministro GURGEL DE 
FARIA, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 
16/11/2015) 
Assim, sendo a presunção de violência absoluta em 

crimes sexuais cometidos contra menores de 14 anos, 
obsta a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos, uma vez que ausente o requisito do 
art. 44, inciso I, do CP. Nesse sentido, os seguintes 
precedentes: 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO 
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 
ESTUPRO. MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA 
PRESUMIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA 
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 
IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO 
PENAL.  
[...] 
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3. No mérito, constata-se que o agravante não trouxe 
argumentos novos capazes de infirmar a decisão 
agravada, proferida em conformidade com o 
entendimento assentado por esta Quinta Turma no 
sentido de que a violência, ainda que presumida, 
obsta a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritiva de direitos. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 
no REsp 1102026/MG, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 
02/02/2012, DJe 27/02/2012). 
HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 
TENTADO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENA-BASE: 6 
ANOS DE RECLUSÃO, DIMINUÍDA EM METADE PELA 
TENTATIVA. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS DE 
RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CARÁTER 
HEDIONDO DO DELITO AFASTADO PELO JUIZ 
SINGULAR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 
REGIME FECHADO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL 
COM BASE NA HEDIONDEZ DO CRIME. 
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. REGIME 
INICIAL COMPATÍVEL COM A PENA: ABERTO. 
RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR, PARA 
QUEM A IDADE DA VÍTIMA (13) ANOS IMPORIA A 
FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE 
DA PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, I E III DO 
CPB. VENCIDO O RELATOR, NO PONTO. PARECER 
DO MPF PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. 
ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR O REGIME INICIAL 
ABERTO, BEM COMO DEFERIR A SUBSTITUIÇÃO DA 
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 
DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA 
EXECUÇÃO.  
1. Afastado expressamente o caráter hediondo do 
delito pelo MM. Juiz de primeiro grau sem insurgência 
do Órgão acusatório, não pode o Tribunal, para 
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manter o regime inicial fechado, afirmar a hediondez 
do crime, sob pena de reformatio in pejus indireta. 
2. Na hipótese, não obstante favoráveis as 
circunstâncias judiciais, é possível a fixação de 
regime mais gravoso, no caso, o semiaberto, mais 
consentâneo com a hipótese dos autos, dadas as 
circunstâncias do delito (vítima de apenas 13 anos), 
em consonância com o Parecer do MPF; todavia, em 
homenagem a jurisprudência desta Corte, estabelece-
se o regime inicial aberto, com a ressalva do ponto de 
vista do Relator. 
3. É inviável a substituição da reprimenda, como 
requerido, uma vez que o delito pressupõe a violência, 
não se mostrando, a referida substituição, 
socialmente recomendável ou adequada à prevenção 
do ilícito ou à reprovação da conduta; ausente, 
portanto, os requisitos do art. 44, I e III do CPB. 
(Vencido o Relator, neste ponto). 
4. Ordem concedida, para fixar o regime inicial aberto, 
bem como deferir a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritivas de direito, a serem fixadas 
pelo Juízo da Execução, vencido parcialmente o 
Relator. (HC 165.767/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO 
NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 
08/06/2010, DJe 28/06/2010). 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – 
TENTATIVA DE ESTUPRO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – 
CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE 
AMEAÇA – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – 
IMPOSSIBILIDADE – NEGADO PROVIMENTO AO 
AGRAVO. 
1- Impossível a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos quando o crime foi 
praticado mediante grave ameaça ou violência. 
2- A condenação por crime praticado com violência 
presumida não pode ter pena substituída por 
restritiva de direitos, em virtude da vedação legal do 
artigo 44, I, do Código Penal. 
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3- Negado provimento ao agravo regimental para 
manter a decisão que denegou o habeas corpus. 
(AgRg no HC 95.128/SP, Rel. Ministra JANE SILVA 
– Desembargador Convocado do TJ/MG –, SEXTA 
TURMA, julgado em 29/04/2008, DJe 19/05/2008). 
Com essas considerações, nego provimento ao 

agravo regimental. 
É como voto. 
 

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA 
Relator 

 
 

Como se vê, exsurge divergência 

jurisprudencial com o acórdão recorrido. 

 

 

2.2. Comparação Analítica.  

 

Para os vv. acórdãos recorridos: 

 

(...) considerando que o delito não foi 

praticado com emprego de violência ou grave ameaça 

e atentando-se para o “quantum” da sanção, nos 

termos do artigo 44, par. 2º, do Código Penal, substitui-

se a pena privativa de liberdade por duas penas 

restritivas de direitos consistentes em: (a) prestação de 

serviços à comunidade pelo período da condenação; e 

(b) prestação pecuniária, correspondente ao 

pagamento de um salário mínimo a instituição púbica 
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ou privada, com destinação social, o que se mostra 

adequado ao grau de censurabilidade da conduta (...) 

(...) tendo em conta o tipo penal, tal como 

descrito no artigo 217-A, do Código Penal, o crime de 

estupro de vulnerável pode ser cometido com ou sem 

o emprego de violência ou grave ameaça. É suficiente, 

para configuração do ilícito penal, a prática da 

conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 

anos, ainda que com o consentimento deste (ROGÉRIO 

GRECO, Código Penal Comentado, 5ª edição, 2011, p. 

656; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código Penal 

Comentado, Forense, 15ª edição, pág. 1.110). Neste 

passo, no caso vertente, a denúncia não se referiu 

qualquer destas situações (emprego de violência ou 

grave ameaça), de tal arte que cabível a substituição da 

pena privativa de liberdade por penas restritivas de 

direito. (...) 

 

Já para o aresto paradigma: 

 

(...) sendo a presunção de violência 

absoluta em crimes sexuais cometidos contra menores 

de 14 anos, obsta a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, uma vez que 

ausente o requisito do art. 44, inciso I, do CP. Nesse 

sentido, os seguintes precedentes: 
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PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. 

OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO 

OCORRÊNCIA. ESTUPRO. MENOR DE 14 ANOS. 

VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44, I, DO 

CÓDIGO PENAL.  

[...] 

3. No mérito, constata-se que o agravante 

não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a 

decisão agravada, proferida em conformidade com o 

entendimento assentado por esta Quinta Turma no 

sentido de que a violência, ainda que presumida, 

obsta a substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos. 

4. Agravo regimental a que se nega 

provimento. (AgRg no REsp 1102026/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, 

julgado em 02/02/2012, DJe 27/02/2012). 

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO 

AO PUDOR TENTADO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENA-

BASE: 6 ANOS DE RECLUSÃO, DIMINUÍDA EM METADE 

PELA TENTATIVA. PENA CONCRETIZADA: 3 ANOS DE 

RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. CARÁTER 

HEDIONDO DO DELITO AFASTADO PELO JUIZ 
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SINGULAR. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. 

REGIME FECHADO ESTABELECIDO PELO TRIBUNAL 

COM BASE NA HEDIONDEZ DO CRIME. REFORMATIO IN 

PEJUS INDIRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL 

VERIFICADO. REGIME INICIAL COMPATÍVEL COM A 

PENA: ABERTO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO 

RELATOR, PARA QUEM A IDADE DA VÍTIMA (13) ANOS 

IMPORIA A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. 

INVIABILIDADE DA PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44, I E III 

DO CPB. VENCIDO O RELATOR, NO PONTO. PARECER 

DO MPF PELA PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. 

ORDEM CONCEDIDA PARA FIXAR O REGIME INICIAL 

ABERTO, BEM COMO DEFERIR A SUBSTITUIÇÃO DA 

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS 

DE DIREITOS, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA 

EXECUÇÃO.  

1. Afastado expressamente o caráter 

hediondo do delito pelo MM. Juiz de primeiro grau sem 

insurgência do Órgão acusatório, não pode o 

Tribunal, para manter o regime inicial fechado, 

afirmar a hediondez do crime, sob pena de reformatio 

in pejus indireta. 

2. Na hipótese, não obstante favoráveis as 

circunstâncias judiciais, é possível a fixação de 

regime mais gravoso, no caso, o semiaberto, mais 
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consentâneo com a hipótese dos autos, dadas as 

circunstâncias do delito (vítima de apenas 13 anos), 

em consonância com o Parecer do MPF; todavia, em 

homenagem a jurisprudência desta Corte, estabelece-

se o regime inicial aberto, com a ressalva do ponto de 

vista do Relator. 

3. É inviável a substituição da 

reprimenda, como requerido, uma vez que o delito 

pressupõe a violência, não se mostrando, a referida 

substituição, socialmente recomendável ou adequada 

à prevenção do ilícito ou à reprovação da conduta; 

ausente, portanto, os requisitos do art. 44, I e III do 

CPB. (Vencido o Relator, neste ponto). 

4. Ordem concedida, para fixar o regime 

inicial aberto, bem como deferir a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritivas de direito, 

a serem fixadas pelo Juízo da Execução, vencido 

parcialmente o Relator. (HC 165.767/SP, Rel. Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, 

julgado em 08/06/2010, DJe 28/06/2010). 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS 

CORPUS – TENTATIVA DE ESTUPRO – SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – 

IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM 

VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – VIOLÊNCIA 
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PRESUMIDA – IMPOSSIBILIDADE – NEGADO 

PROVIMENTO AO AGRAVO. 

1- Impossível a substituição da pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos 

quando o crime foi praticado mediante grave ameaça 

ou violência. 

2- A condenação por crime praticado com 

violência presumida não pode ter pena substituída 

por restritiva de direitos, em virtude da vedação legal 

do artigo 44, I, do Código Penal. 

3- Negado provimento ao agravo 

regimental para manter a decisão que denegou o 

habeas corpus. (AgRg no HC 95.128/SP, Rel. Ministra 

JANE SILVA – Desembargador Convocado do TJ/MG –, 

SEXTA TURMA, julgado em 29/04/2008, DJe 

19/05/2008). (...) 

 

Como se vê, nos dois julgados discutiu-se a 

mesma questão jurídica: se é possível a substituição da 

pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em se 

tratando de crime perpetrado com violência presumida. 

Para o julgado da Corte Paulista, como “a denúncia não 

se referiu qualquer destas situações (emprego de 

violência ou grave ameaça), de tal arte que cabível a 

substituição da pena privativa de liberdade por penas 

restritivas de direito”. Diversamente, para o aresto do 
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Tribunal Superior, “sendo a presunção de violência 

absoluta em crimes sexuais cometidos contra menores 

de 14 anos, obsta a substituição da pena privativa de 

liberdade por restritiva de direitos, uma vez que 

ausente o requisito do art. 44, inciso I, do CP”. 

 

  Por seu acerto, deve prevalecer nestes autos a 

orientação jurisprudencial do COLENDO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

 

 

  3. Do Pedido de Reforma. 

   

  Ante todo o exposto, demonstrado, 

fundamentadamente, o dissenso pretoriano, aguarda o 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

seja ADMITIDO o processamento do presente RECURSO 

ESPECIAL por essa Egrégia Presidência, bem como seja 

ele oportunamente CONHECIDO e PROVIDO pelo Colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, a fim de cassar o v. 

acórdão recorrido, com o restabelecimento, em parte, da r. 

decisão de primeiro grau, que não admitiu a substituição 

da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos. 

 

 São Paulo, 14 de junho de 2017. 
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Gilberto Nonaka 

144º Procurador de Justiça Criminal de São Paulo- 


