
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.103.194 - SP (2008/0272897-8) (f)
  

RELATORA : MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
RECORRIDO : D R (PRESO)
ADVOGADO : GIOVANNA BLANCO MAGDALENA - DEFENSORA 

PÚBLICA E OUTROS
INTERES.  : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADO : VITOR DE LUCA E OUTRO(S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com 
fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, manejado 
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por maioria de votos, 
deu parcial provimento ao recurso de apelação do ora recorrido, para, reconhecendo a 
continuidade delitiva entre o crime de estupro e de atentado violento ao pudor, reduzir a 
pena aplicada. (fls. 309/321 e 331/335).

Sustenta o recorrente, às fls. 339/376, ter havido divergência jurisprudencial 
com julgados dos Tribunais Superiores, haja vista ter se reconhecido a possibilidade de 
continuidade delitiva entre os delitos de estupro e atentado violento ao pudor, antes da 
entrada em vigor da Lei 12.015/09.

As contrarrazões foram apresentadas às fls. 413/418.
O Tribunal de origem admitiu o recurso às fls. 421/422, selecionando-o 

como representativo de controvérsia, haja vista a existência de inúmeros outros recursos 
versando sobre o mesmo tema.

O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 429/431, pelo 
conhecimento e provimento do recurso especial, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIMES CONTRA OS 
COSTUMES. CONCURSO MATERIAL. PROVIMENTO. – Os crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor, embora sejam delitos de mesmo 
gênero, são de espécies distintas, configurando, portanto, concurso material, 
mesmo que praticados contra a mesma vítima. – Pelo provimento do recuso.

Em decisão de fl. 439, restou afetado o julgamento do presente recurso 
especial à Terceira Seção, haja vista cuidar-se de representativo de controvérsia.

Complementando seu parecer, o Parquet federal manifestou-se novamente, 
às fls. 498/504, nos seguintes termos:

PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E 
ESTUPRO. CONCURSO MATERIAL. 1. Não há continuidade delitiva 
entre estupro e atentado violento ao pudor. Apesar de serem crimes do 
mesmo gênero, não são da mesma espécie. Precedentes do STF e do STJ. 
Parecer pelo provimento do recurso especial.

Por fim, deferiu-se, à fl. 525, o pedido da Defensoria Pública da União, de 
ingresso na condição de amicus curiae .
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É o relatório.
Analisando melhor a questão trazida nos presentes autos, verifico que esta 

perdeu sua atualidade, diante da entrada em vigor da Lei 12.015/09, a qual tratou do 
estupro e do atentado violento ao pudor no mesmo artigo do Código Penal (213), 
denominando ambos, inclusive, apenas como estupro. Dessarte, entendo ser o caso de 
desafetar o presente recurso como representativo da controvérsia, para que, 
posteriormente, e, sendo o caso, seja o tema analisado sob a perspectiva do novo 
regramento legal.

Ante o exposto, determino ao Setor competente que desafete o presente 
recurso como representativo de controvérsia.

Após, tornem os autos conclusos para análise do mérito.
Cumpra-se.
Brasília, 26 de março de 2012.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 
Relatora
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