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DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE ALÇADA

DO ESTADO DO PARANÁ

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  PARANÁ,  através  de  sua  Coordenadoria  de  Recursos  Criminais,
inconformado  com  o  acórdão de  n.  7945  (fs.  190/197),  complementado  pelo  de n.  8208  (ref.  aos  Embargos  de
Declaração), prolatado pela Terceira Câmara Criminal desse egrégio Tribunal de Alçada, que deu provimento parcial à
Apelação interposta pelo Ministério Público, condenando o réu pelo crime de roubo, mas asseverando ser o estupro
tentado  crime de alçada privada  e  declarando  extinta  a  punibilidade pela  decadência  do  direito  de  queixa,  vem,
tempestivamente, nos autos acima indicados, interpor

RECURSO ESPECIAL

com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, por ter o referido acórdão contrariado
os artigos 101, do Código Penal e art.24 do Código de Processo Penal (e seu corolário art.100, § 1º, do CP), inclusive
expondo no decisum interpretação divergente da alcançada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do
HC 9250/SP (NOTA:1 HC 9250/SP, 5ª Turma do STJ, rel. Min. Jorge Scartezzini, julg. em 02/03/2000, publ. no DJ em
24/04/2000, cópia em anexo.) e HC 10067/MG (NOTA:2 HC 10067/MG, 5ª Turma do STJ, rel. Min. Jorge Scartezzini,
julg. em 08/02/2000, publ. no DJ em 24/04/2000 - cópia em anexo.) , publicados no no DJ em 24/04/2000, consoante
razões sintetizadas a seguir e expostas analiticamente na seqüência, através da exposição dos fatos, a demonstração
do cabimento do Recurso e os motivos da reforma da decisão recorrida:

Síntese das Razões do Recurso Especial:

Penal  -  Processual  Penal  -  Estupro  concomitante  ao  roubo  -  Uso  de  Arma  de  fogo  -  Violência  Real  (moral)  -
Constrangimento ilegal - Crime complexo - Ação penal pública incondicionada - Legitimidade do Ministério Público para
denúncia - Divergência Jurisprudencial.

O  Ministério  Público  tem  legitimidade  para  promover  ação  penal  -  independentemente  de  representação  e  do
atendimento dos requisitos do art.225, do CP - no crime de estupro (tentado ou consumado) concomitante ao roubo
praticado com utilização ostensiva de arma de fogo, pois as vítimas estão subjugadas diante de inequívoca violência
moral, que caracteriza o constrangimento ilegal, que é de ação pública incondicionada. Há de ser aplicada, pois, a regra
do art.101, do Código Penal, eis que a hipótese é de crime complexo.

Ademais,  aproveitando-se  de  situação  anterior  violenta,  com  forte  subjugação  moral,  não  há  como excluir  a  vis
compulsiva do conceito de violência real (que exclui apenas a violência presumida), sendo, pois, inteiramente aplicável
a Súmula 608 do STF. Com efeito, não há como excluir da definição de violência real a violência moral,  que via de
regra, traz conseqüências muito mais sérias para a vítima (do ponto de vista psicológico) do que a lesão leve (física). É
que, a subjugação frente a uma pistola ou revólver indica iminência de morte da vítima, enquanto mera escoriação ou
hematoma (em que pese ser violência corporal) é insuficiente para incutir tal temor.

Na verdade,  a  única  violência que resta  excluída  da definição de violência  real  é  a violência presumida,  que se
caracteriza nas circunstâncias arroladas no art.224, do CP.

A solução dada pelo acórdão recorrido, no sentido de considerar a grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo como violência ficta e por tal razão tratar o estupro concomitante ao roubo como crime de iniciativa privada, além



de contrariar o art.101, do CP e art.24, do CPP (art.100, § 1º do CP), dá a tais dispositivos interpretação diversa da que
lhe foi atribuída pelo STJ, que expressamente asseverou " a tentativa de estupro cometida no curso da execução do
crime de roubo que, por suas caraterísticas, possui o poder de vulnerar a vítima, autoriza a propositura da ação penal
pelo Ministério Público" (RHC 9250/SP) e que " o uso de arma de fogo para consumar os delitos é suficiente para
legitimar o Ministério Público a propor a ação penal (...) Súmula 608 do STF, litteris: No crime de estupro praticado
mediante violência real, a ação é pública incondicionada, inegavelmente tem aplicação aos caos descritos nos autos:
estupro e atentado violento ao pudor, atos desempenhados pelo réu com a utilização de "arma" apontada às cabeças
das vítimas.." (HC 10.067/MG).

1 - RETROSPECTO E CABIMENTO DO RECURSO

ANTONIO CARLOS ALEXANDRE foi denunciado e processado perante o juízo da comarca de Curitiba, como incurso
nas penas dos artigos 157, § 2º, II e art.213, caput, combinado com o art.14, II, aplicável a regra do artigo 70, todos do
Código Penal.

Encerrada a instrução processual, foi a denúncia julgada improcedente, absolvendo-se o réu do crime de roubo, por
insuficiência de provas (art.386, VI, do CPP), bem como julgada extinta a punibilidade quanto ao delito de estupro
tentado, com esteio no art.107, IV (decadência) e art.103, do CP.

Irresignado com a sentença do juízo monocrático, apelou o Ministério Público, buscando a condenação do réu nas
penas em que se achava incurso.

Contra-arrazoado  o  recurso  e  subindo  os  autos  à  superior  instância,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer
(fs.171/184) no sentido do provimento do recurso ministerial.

Julgando a Apelação interposta, a douta 3ª Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Alçada do Paraná, por unanimidade
de votos, deu parcial provimento ao recurso do Parquet, condenando o réu pela prática de roubo, contudo mantendo a
extinção da punibilidade pela decadência, sob o fundamento de que a ação penal na hipótese seria de natureza privada,
exigindo iniciativa do ofendido no prazo legal.

Cientificado do julgado, o Ministério Público interpôs Embargos de Declaração, visando prequestionamento explícito dos
arts.101, do Código Penal, bem como dos arts.24 do Código de Processo Penal e art.100, § 1º do CP. Julgando os
Embargos,  a  Câmara  julgadora  asseverou  já ter  tratado  da  matéria,  confirmando,  assim,  o  prequestionamento  e
afastando eventual argüição de suposta supressão de instância.

O entendimento esposado pela douta Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Alçada do Paraná, declinado no acórdão
recorrido, contraria, permissa venia, os arts.100, § 1º e art.101, do CP e art.24, do CPP, divergindo, ainda, de decisões
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a interposição do presente apelo raro é inteiramente cabível,
com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, que prevê a possibilidade de interposição
de Recurso Especial, junto ao Superior Tribunal de Justiça, sempre que a causa decidida, em única ou última instância,
pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, "contrariar tratado ou lei  federal, ou negar-lhes
vigência" (alínea a) ou "der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal" (alínea c).

Anote-se,  também,  que o órgão  do  Ministério Público teve  ciência  pessoal  do  acórdão  recorrido  em  07/05/2002,
conforme se infere da ciência subscrita nos autos (fls.217/218), sendo, pois, tempestivo o presente apelo raro, porque
interposto no prazo de quinze dias previsto no artigo 26 da Lei 8038/90.

A matéria a ser  debatida no presente recurso é de natureza eminentemente jurídica, sem revolvimento do quadro
probatório, afastada, pois, a incidência da Súmula 07 do STJ.

2 - DA CONTRARIEDADE À DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL (ART.105, III, "a" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL)

2.1. Contrariedade ao artigo 101, do CP e art.24, do CPP (art.100, § 1º do CP)

Reza o artigo 101, do Código Penal:



Quando a lei considera como elemento ou circunstância 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.

Consta da fundamentação do acórdão recorrido:

...  para  que o  Ministério Público  pudesse promover  ação  pública,  a  vítima não  deveria  ter  condições  e  recursos
financeiros para promover  a ação, fato inaplicável  no presente caso,  posto que a vítima está empregada e possui
recursos e condições para custear o presente procedimento penal.

Por outro lado,  no caso não se trata de crime complexo,  haja vista que o crime de roubo, no caso inclusive tentado,
nunca será crime-meio para o crime de estupro, pois trata-se de crimes de natureza distinta.

Também não se nega a ação pública incondicionada quando se trata de crimes contra os costumes perpetrados com
violência real contra a vítima.

(...)

Entretanto, no presente caso, de acordo com a própria denúncia,  a tentativa de crime de estupro foi  cometida não
através de violência real, mas, mediante violência moral, ou seja, grave ameaça e, de conseqüência, por envolver o
delito violência presumida ou ficta, neste caso o mesmo é de competência privada, depende de representação da
vítima, e em referência a esta matéria o Excelso Extremo tem assim decidido:

" A ação penal em caso de estupro com violência presumida é privada, orientação que nos parece exatíssima. Neste
desaparece o crime complexo. Se a violência é real, a ação é pública " (STF RDP 2/98)

No  caso  vale fazer  a  seguinte  indagação:  o  emprego  de  força  física,  geradora  de  lesões,  como a  intimidação,
consistente na grave ameaça, ambas caracterizariam a violência real, mencionada na Súmula 608 do Supremo Tribunal
Federal?

A resposta é negativa em face da seguinte decisão do Excelso Extremo:

" Quer a denúncia, quer a sentença condenatória e o acórdão confirmatório, não tem como suposto que a vítima de
estupro tenha sofrido lesão corporal, ainda que de natureza leve sendo certo que não consta a notícia de que houvesse
corpo de delito que fizesse a constatação. O crime, portanto, foi cometido com grave ameaça. Mas não com violência
real, o que afasta o cabimento da ação penal pública incondicionada e a aplicabilidade da Súmula 608. Trata-se, pois,
de crime no qual, em princípio, somente se procede mediante queixa, salvo se a vítima não pode prover, sem sacrifícios
as despesas do processo" (RTJ 118/136).

(....)

(...)

Concluindo. Por se tratar de crime de estupro perpetrado com grave ameaça, sem que a vítima tivesse sofrido lesões
corporais, mesmos leves, o crime é de ação privada, em decorrência do que, deve prevalecer extinta a punibilidade do
apelado em referência ao delito do artigo 213, caput, c/c art.14, Inciso II, ambos do Código Penal, por caracterizada
decadência, nos termos do artigo 107, Inciso IV, do Código Penal.

Na  fundamentação  do  decisum,  verifica-se,  permissa  venia,  dois  grandes  equívocos,  tanto  ao  repelir  o  CRIME
COMPLEXO (art.101, do CP), quanto ao afastar a AÇÃO PÚBLICA (art.100, § 1º do CP e 24 do CPP) e a VIOLÊNCIA
REAL (Súmula 608 do STF), consoante razões jurídicas a seguir delineadas:

a) CRIME COMPLEXO - art.101, do CP:



Em primeiro lugar, ao afastar o crime complexo, o Tribunal "a quo" justifica sob o argumento de que "no caso não se
trata de crime complexo, haja vista que o crime de roubo, no caso inclusive tentado, nunca será crime-meio para o
crime de estupro".

Ora, o crime complexo, na hipótese sub examen evidencia-se porque há o constrangimento ilegal (e não o roubo) como
elemento constitutivo do estupro.

É que, como salientado pelo próprio acórdão recorrido, a tentativa de estupro foi praticada no curso da execução do
crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, o que,  por si  só, tem o condão de subjugar  a vítima,
impossibilitando-a de oferecer qualquer oposição. Assim, sexualmente atacada durante o roubo e constrangida a ficar
nua, a vítima restou impedida de reagir por grave ameaça, cujo constrangimento ilegal (art.146, do CP) - elemento
constitutivo  autônomo do  art.213,  do  CP -  é  perseguível  mediante  ação  pública  incondicionada,  o  que  enseja  a
aplicação do art.101, do Código Penal.

Crime complexo, na definição da doutrina é " uma fusão, em um mesmo tipo penal, de dois ou mais delitos (v.g., art.
157), ou, em uma acepção mais ampla, de um delito e uma outra circunstância ‘per si’ atípica (v.g., art. 213). Contém
assim, como elemento ou circunstância elementar do tipo, fato que, por si mesmo, constitui um outro crime. Prevê a lei
que, nessa hipótese, a ação penal será pública incondicionada se qualquer dos crimes componentes do tipo deve ser
apurado por iniciativa exclusiva do Ministério Público".  (NOTA:3 Júlio Fabbrini Mirabete - Código Penal Interpretado -
Atlas - 1ª ed. 3ª tiragem - 2.000 - p. 531.)

In casu, portanto, trata-se o estupro de visível crime complexo, por ter como elemento constitutivo autônomo o crime de
constrangimento ilegal (art.146 , do CP), com admissão da ação de iniciativa pública incondicionada.

A regra  do art.101,  do  Estatuto  Repressivo Penal  se  impõe sobre a  regra  do  art.225,  do  mesmo Codex,  sendo
totalmente desnecessário o atendimento dos requisitos ali enumerados, vale dizer, a representação e a comprovação de
pobreza da ofendida para que o Ministério Público possa oferecer denúncia.

A solução dada pelo acórdão embargado, além de contrariar dispositivo de lei federal (art.101, do CP), viola secular
regra de hermenêutica, no sentido de que nenhuma interpretação pode levar ao absurdo. E seria total absurdo o fato
mais grave - constrangimento para lesar a liberdade sexual de uma mulher - integrado de elemento do art.146 do CP,
decorrente do roubo, ficar sujeito à vontade do particular, quando o crime-meio é por si, sujeito à ação pública.

b) VIOLÊNCIA REAL E AÇÃO PENAL PÚBLICA - SÚMULA 608 DO STF

Em segundo lugar, o acórdão recorrido ao afastar a ação pública incondicionada (art.100, § 1º, do CP e 24, do CPP) na
persecução do roubo,  repelindo a aplicação da Súmula 608 do STF, sob a assertiva de que a grave ameaça com
emprego de arma de fogo caracterizaria "violência presumida ou ficta" (fls.194) e não violência real, mostra-se, a toda
evidência, desprovida de qualquer amparo jurídico, pois para os delitos sexuais, violência real é expressão que se opõe
a violência presumida, estando subdividida em física (violência moral) e moral (grave ameaça).

Com efeito, não há como excluir da definição de violência real a violência moral, que pode se revelar muito mais séria
do ponto de vista das seqüelas psicológicas trazidas às vítimas do que a lesão leve, indiscutivelmente considerada pelo
Pretório Excelso como violência real (NOTA:4 Neste sentido: RTJ 116/777, RTJ 117/721, RTJ 113/568, RTJ 101/989 e
RTJ 99/1134; RT 599/442, RT 564/401, RT 504, 337, RT 487/385, RT 492/311 e RT 568/284, entre outros julgados.) . É



que,  a  subjugação  frente a uma pistola  ou  revólver  representa iminência  de  morte da vítima e  impede qualquer
oposição, enquanto mera escoriação ou hematoma (em que pese ser violência corporal) é insuficiente para incutir tal
temor.

Não haveria, pois, qualquer lógica em afirmar que entre as modalidades de violência real, está apenas compreendida a
violência física (vis corporalis), mesmo com lesão de natureza leve, afastando a vis compulsiva.

A violência presumida, ao revés da coação moral,  é aquela que decorre da lei  e como a própria expressão sugere
"presume-se" que a vítima não podia reagir, porquanto presente uma das circunstâncias enumeradas no art.224 do
Código Penal.

A violência real (compreendida a moral), ao contrário, exige prova e não mera presunção da sua ocorrência.

A hipótese vertente - como já dito acima e reconhecido no próprio acórdão recorrido - é de crime sexual concomitante
ao roubo, em que a vítima restou paralisada pelo medo, ante a subjugação da violência moral empregada com arma de
fogo, consoante consignado pelo Tribunal a quo, ao condenar o réu pelo roubo e afastar a substituição da pena, quando
expressamente asseverou que o delito " foi perpetrado com violência e grave ameaça às vítimas mediante arma de fogo
e, neste caso, o art.43, Inciso I do Código Penal, veda a concessão desta benesse" (fls.197).

Destarte, não há como afastar a conclusão de que tais circunstâncias caracterizam a violência real, referida na Súmula
608 - do STF, que assegura a iniciativa do Ministério Público em casos tais.

Dispõe a Súmula 608 do STF:

No crime de estupro praticado com violência real, a ação pena é pública incondicionada.

Com  a solução  dada  no  acórdão,  o  Tribunal  de Alçada  do  Paraná  fez exigência  sem  que a lei,  na  hipótese,  a
reclamasse, eis que, consoante fundamentação supra desenvolvida, trata-se de crime de iniciativa pública. Tal decisão,
confirmando  a  extinção  da  punibilidade  pela  decadência,  por  reconhecer  "ilegitimidade"  da  Promotoria  para  o
oferecimento  da  denúncia,  contrariou,  visivelmente,  os  dispositivos  infraconstitucionais  retro apontados  e  a seguir
transcritos, pois impediu que a ação penal pública fosse exercida por quem de direito.

Reza o art. 24, do CPP: " Nos crimes de ação pública, está será promovida por denúncia do Ministério Público, mas
dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem
tenha qualidade para representá-lo".

Nos mesmos termos, o art.100, § 1º, do Código Penal estabelece que " ação pública é promovida pelo Ministério
Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça."

Portanto, a contrariedade ao  art.101, do Código Penal  atinge também, pelos fundamentos acima desenvolvidos, aos
preceitos expostos no art.24, do CPP e art.100, § 1º, do CP, pois coarctou o exercício de incontestável direito/dever do
Ministério Público de promover a ação penal pública.



Coarctar-se esse seu  direito-dever  é ferir,  via reflexa, o próprio princípio constitucional (artigo 129, I da Constituição
Federal) que incumbe ao Ministério Público, como função institucional, promover, privativamente, a ação penal pública.

Para finalizar, mister destacar que o Pretório Excelso já se manifestou neste sentido, consoante se infere da decisão
proferida no RE nº 103.220-1/SP (NOTA:5 Recurso Extraordinário nº 103.220-1/SP, 1ª Turma do STF, rel. Ministro Néri
da Silveira, julg. em 06.11.84, publicado no D.J. 01.02.85.), que seria, inclusive, apto à condição de autêntico paradigma
(NOTA:6 É irrelevante o fato do julgado se referir ao art.103 para se referir ao crime complexo, do CP, afinal a redação é
idêntica ao do atual art.101, não alterando o ponto nodal da questão.) - alínea "c", do art.105, III, da CF - em prol da
reforma da decisão recorrida. Entretanto, preferimos utilizá-lo como próprio alicerce do primeiro fundamento do recurso -
alínea "a", do art.105, III, da CF , na medida em que bem delineia de que forma interpretações como as desenvolvidas
pelo acórdão recorrido contrariam, frontalmente, os artigos 101 do Código Penal e art 24, do Código de Processo Penal.
Vejamos:

O Supremo Tribunal Federal,  por sua Primeira Turma, no RE 103.220-1, julgado em 06.11.84 (publicado no D.J. de
01.02.85), tendo como relator o Ministro Néri da Silveira, assim se manifestou:

" Aprovando esse pronunciamento, o ilustre Subprocurador-Geral da República, professor Francisco de Assis Toledo,
acrescentou (fls.143): "Tanto no caso de lesões leves, que contém na violência física do estupro, quanto na de grave
ameaça, que igualmente integra a violência moral do estupro, a ação penal é pública porque o crime, em ambas as
hipóteses, contém embutido o crime de constrangimento ilegal do art.146, do CP, que é de ação pública. Aplica-se, pois,
o art.103, como sustentamos no RHC 62.253. Desse entendimento só se exclui a violência presumida (art.224 CP)".

No julgamento do RE 101.101-7/SP, de que fui relator, esta Turma, a 28.02.1984, decidiu, em acórdão assim ementado:

(...)

No voto, anotei:

Na longa petição, de fls.257/268,  o recorrente demonstra, á saciedade, o dissídio pretoriano,  não só em relação à
jurisprudência desta Corte, quanto à de outros Tribunais do País.

(....)

Tem-se admitido, em hipótese como a dos autos, que o Ministério Público é parte legítima para promover a ação penal
no crime de estupro.  Na espécie,  ademais,  bem anotou o recorrente às fls.263:  " Tratando-se de atentado sexual
concomitante ou subsequente ao roubo, portanto, paralisadas as vítimas pelo medo e impossibilidade de qualquer
resistência,  caracteriza-se  um  crime  cometido  mediante  violência,  cuja  persecução  se  faz  por  ação  pública
incondicionada. (original sem destaque)

E, no mesmo acórdão, analisando situação de crime sexual concomitante ao roubo, ainda asseverou:

"Observa-se da sentença, não recorrida nesta parte, às fls.63/64, que os crimes de roubo e estupro foram praticados
"mediante ameaça feita com revólver", em ação conjunta do recorrido e seu comparsa, de alcunha "gordo". Foi o réu
condenado por roubo qualificado, tu art.157, § 2º, I e II,  do Código Penal. Configurou-se, outorgam, crime contra a
liberdade pessoal, a teor do art.146, do CP, eis que se deu constrangimento da vítima, mediante violência ou grave
ameaça, e depois de lhe haver o réu reduzido a capacidade de resistência.

Tal como apreciado no HC 34.579-SP, referido pelo ilustre Ministro Jorge Alberto Romeiro, no trecho transcrito no voto,
que proferi no RE 101.107-7/SP, e na conformidade do parecer do professor Francisco de Assis Toledo, o crime de
constrangimento ilegal  (art.146 do Código Penal),  que é de ação pública "compõe,  como fato constitutivo, o crime
complexo de estupro", fazendo prevalecer sobre a regra excepcional do caput do art.225, do C.P., a regra geral do



art.103, do mesmo diploma, "que determina ser sempre pública a ação penal, quando entre na composição de um crime
complexo fato que, isoladamente, constitua um crime de ação pública."

(...)

Não  há,  efetivamente  na  espécie,  em  que os  crimes  de estupro  e roubo  qualificado  se  configuraram,  deixar  de
reconhecer a prática dos delitos mediante violência. Sem dúvida, a grave ameaça, é forma de violência, como meio
executivo do crime sexual, concomitante ao roubo. Na lição de NELSON HUNGRIA, " violência é a necessitas imposita
contraia voluntati, e tanto se exerce pelo emprego de força física, como pela ameaça, pela intimidação, pelo incutimento
do medo". (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO PENAL, vol. III, pág. 105, 5ª edição, 1981).

(original sem destaque)

Evidenciada a franca contrariedade a dispositivos de lei  federal,  demonstraremos a seguir  a discrepância  entre a
interpretação dada pelo Tribunal Estadual e o Superior Tribunal de Justiça acerca da mesma questão jurídica: natureza
da ação penal em crime de estupro perpetrado concomitante ao de roubo.

3- DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (Art.105, III, "c", da CF)

Além de contrariar lei federal, o v. acórdão objurgado, ao deixar de aplicar o art.101 do CP e afastar a legitimidade do
Ministério Público para a ação penal referentemente ao crime de estupro divergiu de decisões atuais do Superior
Tribunal de Justiça (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 9250 (NOTA:7 Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
9250 (1999/0097058-6), 5ª Turma do STJ, relator Ministro Jorge Scartezzinnni, julg. em 02.03.2000, publicado no DJ em
24.abril.2000, p.00061) e HC 10.067-MG (NOTA:8 Habeas Corpus nº 10.067/MG (1999/0062331-2), 5ª Turma do STJ,
rel.Jorge Scartezzini, julg. em 08.02.2000, publicado no DJ em 24/04/2000.), dando ensejo, pois, ao recurso especial
fundado na alínea "c" do inciso III do art.105, da Constituição Federal.

Relevante transcrever, para realização do necessário cotejo analítico, o atual julgado da 5ª Turma do STJ, oriundo do
julgamento,  em  02  de  março  de  2000,  do  RHC  9250  (NOTA:9  Recurso  Ordinário  em  Habeas  Corpus  nº  9250
(1999/0097058-6), 5ª Turma do STJ, relator Ministro Jorge Scartezzinnni, julg. em 02.03.2000, publicado no DJ em
24.abril.2000):

RHC - PENAL E PROCESSO PENAL - ESTUPRO - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

A alegação de ausência de violência real  deve restar demonstrada, o que, no caso, não ocorreu. Além do mais, a
tentativa de estupro cometida no curso da execução do crime de roubo que, por suas características, possui o poder de
vulnerar a vítima, autoriza a propositura de ação penal pelo Ministério Público.

A primariedade e bons antecedentes, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade eventual de constrição
cautelar.

Recurso desprovido.

Extrai-se do corpo desse v. paradigma, excerto do voto do preclaro Relator, Ministro Jorge Scartezzini:

Além disso, a tentativa de estupro imputada ao recorrente foi cometida no curso da execução de outro crime, o de
roubo, que, por suas características, possui o poder de vulnerar a vítima, incutindo-lhe terror e configurando a "violência
real" que autoriza a oferta de denúncia pelo Ministério Público, independentemente de representação da vítima, como
estabelecido na Súmula 608 do Supremo Tribunal  Federal,  que diz que "no crime de estupro,  praticado mediante
violência real, a ação penal é pública incondicionada."

O posicionamento da 5ª Turma do STJ, exarada no julgado supra transcrito - RHC 9250 (NOTA:10 Recurso Ordinário
em  Habeas  Corpus  nº  9250  (1999/0097058-6),  5ª  Turma do  STJ,  relator  Ministro  Jorge  Scartezzinnni,  julg.  em



02.03.2000, publicado no DJ em 24.abril.2000) foi reafirmado por ocasião do julgamento do HC 10.067 – MG (NOTA:11
Habeas Corpus nº 10.067/MG (1999/0062331-2), 5ª Turma do STJ, rel.Jorge Scartezzini, julg. em 08.02.2000, publicado
no DJ em 24/04/2000.) , publicado em 24/04/2000, dando ao art.101 a seguir interpretação:

Ementa

HC - PROCESSUAL PENA - ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA.

Tanto a jurisprudência dominante, quanto a melhor doutrina admitem que, quando ocorrer a violência real contra a(s)
vítima (s) de crime de estupro e atentado violento ao pudor, há descaracterização da natureza privada da ação penal
para pública incondicionada. O uso de arma de fogo para consumar os delitos é suficiente para legitimar o Ministério
Público a propor a ação penal.

Neste  julgado,  também  da  relatoria  do  culto  Ministro  Jorge  Scartezzini,  resta  clara  a  melhor  interpretação  dos
dispositivos ora apontados como violados. Veja-se, na íntegra, o voto do Sr. Relator:

VOTO

O EXMO SR. MINISTRO JORGE SCARTEZZINI (RELATOR: - Sr. Presidente, o paciente foi denunciado pela prática de
estupro  e  atentado  violento  ao  pudor,  respectivamente,  contra  vítimas  diversas.  O  presente  writ,  volta-se,
fundamentalmente, contra possível nulidade ocorrida em virtude da ação penal, em tais crimes, ser de natureza privada
e não pública incondicionada. Alega, portanto, que a ação penal deveria ter-se iniciado mediante queixa-crime.

O exame dos autos nos revela que, efetivamente a ação penal, in casu, é de natureza pública. Com efeito, tanto a
jurisprudência dominante, quanto a melhor doutrina admitem que quando ocorrer violência real contra a(s) vítima(s), há
a descaraterização da natureza privada da ação para pública.

Aqui, o que se verifica é a ocorrência da grave ameaça consubstanciada no uso de arma de fogo. Tal circunstância é
suficiente para legitimar o Ministério Público a propor a ação penal.

Tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão guerreado admitiram tal legitimidade com suporte na violência real
perpetrada contra as vítimas.

Assim consignou a r. sentença:

"Conforme relatado nos autos, trata-se a espécie de crime grave, onde o meliante utilizou-se de arma de fogo, revólver,
para conseguir consumar os delitos.

O Emprego de arma, capaz, inclusive de qualificar o crime de roubo, é peculiaridade por demais assustadora na prática
do delito, haja visto o grande poder vulnerante, além de provocar verdadeiro terror às vítimas.

A Súmula 608, do STF, estabelece que:

"No crime de estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada."

Nesse sentido, têm os Tribunais pátrios entendido ser da competência do Ministério Público o impulso processual no
tocante ao crime de estupro (ação penal pública incondicionada), praticado mediante violência real, visto tratar-se de
crime complexo.

"O estupro cometido com violência real constitui crime complexo (atentado sexual + constrangimento ilegal), caso em
que a ação penal é pública."(TJSP - Rel. Mendes Pereira - RT 518/347)

No caso sub judice o mediante ao utilizar uma arma para compelir as vítimas a se submeterem aos seus "caprichos
sexuais" cometeu, em tese, o crime de constrangimento ilegal, cuja ação é pública incondicionada.

Seguindo tal raciocínio, tem-se que os crimes contra os costumes praticados contra as vítimas passa a ser de ação
penal pública.



"No crime do art.  213 do CP. De iniciativa privada, a ação penal passa a ser  pública se a posse sexual da vítima
verificou-se mediante constrangimento ilegal, crime de natureza público."(TMS - AC - Rel. Cláudio Lima - RT 533/396)

Idêntico entendimento deve ser adotado para o crime de atentado violento ao pudor, praticado contra a vítima Carla
Martins Borela.

Finalmente, respaldando as ponderações acima, tem-se o interesse da vítimas, demostrado no curso do processo, em
se fazer justiça através do prosseguimento da ação, haja visto que participaram de todos os atos processuais aos quais
foram solicitadas, cooperando com o Poder Judiciário.

"Estupro - Ação penal - Natureza pública incondicionada se o crime é cometido mediante violência real - legitimidade do
Ministério Público para sua propositura - Hipótese, ademais, em que houve inequívoca manifestação de vontade da
vítima no sentido de que o processo fosse iniciado - Aplicação da Súmula 608 do STF - Voto vencido - ‘No crime de
estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada’, conforme determina a Súmula 608 do
STF. Incontestável, portanto, na hipótese, a legitimidade do Ministério Público para sua propositura, ademais se houve
inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido de que processo fosse iniciado."(TJSP -REV - Rel. Cunha
Bueno - RT 690/354)

Diante das análises supra, julgo improcedente a argüição de nulidade do processo em razão da "ilegitimidade do
Ministério" suscitada pela defesa" (fls. 92/94).

No v. acórdão temos:

"No que concerne à ilegitimidade ativa do Ministério Público para "ação pública incondicionada", mesmo reconhecendo
como tormentoso o tema à Jurisprudência Pátria, não posso conceber como absurda a decisão singular que aceitou o
Representante do "Parquet" como titular para a mesma. E o faço porque a Súmula de 608 do STF, "literis": "No crime de
estupro, praticado mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada", inegavelmente, tem aplicação aos
casos descritos nos autos: estupro e atentado violento ao pudor, atos desempenhados pelo réu com a utilização de
"arma" apontada às cabeças da vítimas, vez que adiro à corrente segundo a qual basta a "grave ameaça" para que a
violência esteja presente, valendo, aqui, a transcrição de elucidativo Aresto:

"SE HOUVE VIOLÊNCIA REAL (vias de fato ou grave ameaça), A AÇÃO PENAL É PÚBLICA INCONDICIONADA",
TJSP, in RJTJSP, vol. 107 pág. 504.

Desejar-se, portanto, que somente a ocorrência de uma "lesão corporal" ou resultado mais grave torne a ação penal
pública é o mesmo que negar a violência sob uma de suas formas mais eficazes: moral, até porque a denominada "vis
moralis" é que mais efeito causa na vítima que, cedendo diante dela, pretende evitar um mal maior.

Nos casos narrados neste processo, dúvida não fica de que houve "grave ameaça às vítimas" com o emprego de arma,
de tudo ressumando a legitimidade ativa do Ministério Público." (fls. 126/127)

Como se verifica, a violência real restou caracterizada, razão pela qual a ação pública é incondicionada.

Assim, denego a ordem.

Transcritos os julgados paradigmas, imperioso - para a necessária demonstração analítica - relembrar os termos e
conclusão do acórdão recorrido:

Quanto ao crime de tentativa de estupro, no caso necessário destacar que a questão envolve crime de ação privada,
que, em síntese, depende de queixa da vítima, que deve ser apresentada em prazo fixado por lei.

Estabelece o art.225 do Código Penal:

" Nos crimes definidos nos capítulos anteriores, somente se procede mediante queixa".

Entretanto, no caso, necessário ressaltar as normas do parágrafo 1º, do referido artigo que, de forma preclara, dispõe:

"Procede-se, entretanto, mediante ação publica:

I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do processo sem privar-se de recursos indispensáveis à
manutenção própria ou da família;

II - se o crime é cometido mediante abuso do pátrio poder, ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador".

Portanto, neste caso, para que o Ministério Público pudesse promover ação pública, a vítima não deveria ter condições
e recursos financeiros para promover a ação, fato inaplicável no presente caso, posto que a vítima está empregada e
possui recursos e condições para custear o presente procedimento penal.



Por outro lado,  no caso não se trata de crime complexo,  haja vista que o crime de roubo, no caso inclusive tentado,
nunca será crime-meio para o crime de estupro, pois trata-se de crimes de natureza distinta.

Também não se nega a ação pública incondicionada quando se trata de crimes contra os costumes perpetrados com
violência real contra a vítima.

" No crime de estupro praticado mediante a violência real.  A ação é pública incondicionada, conforme determina a
Súmula 608 do STF (RT 691/294)

Entretanto, no presente caso, de acordo com a própria denúncia, a tentativa de crime de estupro foi  cometida não
através de violência real, mas, mediante violência moral, ou seja, grave ameaça e, de conseqüência, por envolver o
delito violência presumida ou ficta, neste caso o mesmo é de competência privada, depende de representação da
vítima, e em referência a esta matéria o Excelso Extremo tem assim decidido:

" A ação penal em caso de estupro com violência presumida é privada, orientação que nos parece exatíssima. Neste
desaparece o crime complexo. Se a violência é real, a ação é pública " (STF RDP 2/98)

No  caso  vale fazer  a  seguinte  indagação:  o  emprego  de  força  física,  geradora  de  lesões,  como a  intimidação,
consistente na grave ameaça, ambas caracterizariam a violência real, mencionada na Súmula 608 do Supremo Tribunal
Federal?

A resposta é negativa em face da seguinte decisão do Excelso Extremo:

" Quer a denúncia, quer a sentença condenatória e o acórdão confirmatório, não tem como suposto que a vítima de
estupro tenha sofrido lesão corporal, ainda que de natureza leve sendo certo que não consta a notícia de que houvesse
corpo de delito que fizesse a constatação. O crime, portanto, foi cometido com grave ameaça. Mas não com violência
real, o que afasta o cabimento da ação penal pública incondicionada e a aplicabilidade da Súmula 608. Trata-se, pois,
de crime no qual, em princípio, somente se procede mediante queixa, salvo se a vítima não pode prover, sem sacrifícios
as despesas do processo" (RTJ 118/136).

(....)

(...)

Concluindo. Por se tratar de crime de estupro perpetrado com grave ameaça, sem que a vítima tivesse sofrido lesões
corporais, mesmos leves, o crime é de ação privada, em decorrência do que, deve prevalecer extinta a punibilidade do
apelado em referência ao delito do artigo 213, caput, c/c art.14, Inciso II, ambos do Código Penal, por caracterizada
decadência, nos termos do artigo 107, Inciso IV, do Código Penal.

Observa-se da análise dos referidos arestos, eleitos como paradigmas, que suas bases fáticas são idênticas ao do
acórdão objurgado, todos com discussão acerca da regra a ser aplicada para determinação da legitimidade para o
exercício da ação penal em crime sexual praticado no curso da execução de roubo, com discussão acerca de tratar-se
ou não de crime complexo, exigindo, portanto, a aplicação da mesma tese jurídica.

Além  disso,  é  patente  a  desconformidade  entre  a  motivação  do  acórdão  guerreado  e  a  melhor  interpretação
jurisprudencial acerca do art.101, do Código Penal e art. 24 do Código de Processo Penal (art.100, § 1º, do CP), dada
pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgados paradigmas. É que, enquanto no acórdão proferido no julgamento do HC
10.067/MG o Egrégio STJ assevera, citando precedentes, que "o estupro cometido com violência real constitui crime
complexo (atentado sexual + constrangimento ilegal), caso em que a ação é pública " (TJSP - Rec. Rel. Mendes Pereira
- RT 518/347). No caso sub judice o meliante ao utilizar uma arma para compelir as vítimas a se submeterem aos seus
caprichos sexuais cometeu, em tese, o crime de constrangimento ilegal, cuja ação é pública incondicionada. Seguindo
tal raciocínio, tem-se que os crimes contra os costumes praticados contra as vítimas passa a ser de ação penal pública",
aquele frisa que o estupro (tentado) concomitante ao roubo " não se trata de crime complexo, haja vista que o crime de
roubo, no caso inclusive tentado, nunca será crime-meio para o crime de estupro, pois trata-se de crimes de natureza
distinta" (trecho do acórdão recorrido - fls.192).

Ademais, enquanto os julgados paradigmas estabelecem que " quando ocorrer a violência real contra a (s) vítima (s) de
crime de estupro e atentado violento ao pudor, há a descaracterização da natureza privada da ação penal para pública



incondicionada. O uso de arma de fogo para consumar os delitos é suficiente para legitimar o Ministério Público a
propor a ação penal" (ementa do acórdão proferido no HC 10067/MG) e que " a tentativa de estupro cometida no curso
da execução do crime de roubo que, por suas características, possui o poder de vulnerar a vítima, incutindo-lhe terror e
configurando  a  violência  real  que  autoriza  a  oferta  de  denúncia  pelo  Ministério  Público,  independentemente  da
representação da vítima, como estabelecido na Súmula 608 do Supremo Tribunal Federal" (trecho do acórdão proferido
no julg. do HC 9250/SP), o acórdão recorrido, não obstante reconheça o emprego de arma de fogo e a simultaneidade
das ações criminosa de roubo e estupro, afasta a grave ameaça como forma de violência real, sob a assertiva de que "
a tentativa de crime de estupro foi cometida não através de violência real, mas, mediante violência moral, ou seja, grave
ameaça e, de conseqüência, por envolver o delito violência presumida ou ficta, neste caso o mesmo é de competência
privada",  enfatizando  este  posicionamento  ao  formular  e  responder  indagação  sobre o  tema,  nestes  termos:  "  o
emprego de força física, geradora de lesões, como a intimidação, consistente na grave ameaça, ambas caracterizariam
a "violência real",  mencionada na Súmula 608 do Supremo Tribunal  Federal? A resposta é negativa...  " (corpo de
acórdão estadual - fls.193)

Conclui-se, pois, que o dissídio, in casu, apresenta-se patente, pois além das hipóteses possuírem as mesmas bases
fáticas, a exegese declinada no v. acórdão recorrido não é, permissa venia, a melhor.

4 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público aguarda seja dado seguimento ao presente Recurso Especial, de modo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no art.105, III, letras "a" e "c", da Constituição Federal, conheça-o e dê-
lhe provimento para, reformando o acórdão de fls.190/197 (complementado pelo de fls.210/215), reconheça a natureza
pública  incondicionada  da  ação  penal  em  crime  de  estupro  (tentado  ou  consumado)  concomitante  ao  roubo  e
conseqüente legitimidade do Ministério Público para oferecimento da denúncia, afastando, com isso, a extinção da
punibilidade pela decadência, impondo-se o julgamento do mérito do processo-crime relativamente a esse grave ilícito.

Curitiba, 17 de maio de 2002.

Danilo de Lima

Procurador de Justiça Coordenador

Rosângela Gaspari

Promotora de Justiça

JULGADOS

1 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa e voto do acórdão proferido pelo STJ no julgamento do Recurso Especial supra, dando-lhe integral provimento

EMENTA: PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA REAL. AÇÃO PENAL. SÚMULA Nº 608-STF.

I - Na linha de precedentes desta Corte, a expressão violência real alcança a denominada violência moral (no caso,
grave ameaça com emprego de arma), estando, aí, tão só excluída a violência presumida. Além do mais, o art. 101 do
CP, na dicção predominante, alcança o estupro como crime complexo em sentido amplo.

II - Legitimidade do Parquet para a propositura da ação penal. Recurso provido.



(STJ, Processo REsp 479679/PR; RECURSO ESPECIAL 2002/0139548-9, Relator(a) Ministro FELIX FISCHER (1109),
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 19/08/2003, Data da Publicação/Fonte DJ 15.09.2003 p.
353)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER:

A questão mui bem posta pelo recorrente engloba dois aspectos: primeiro, a consideração do estupro como delito
complexo;  segundo, nos termos da Súmula nº 608-STJ,  a conotação de violência real,  englobando a denominada
violência moral.  Por  um lado, embora passível  de críticas,  algumas respeitavelmente fundadas,  sedimentou-se,  na
jurisprudência, que o estupro como crime complexo em sentido amplo estaria alcançado pelo conteúdo do art. 101 do
Código Penal.

Por outro lado, entende-se, conforme reiterados precedentes, que a expressão violência real estaria incorporando, até
por uma questão de valoração, a violência moral, sendo tão só excludente da violência ficta ou presumida. Na linha dos
precedentes alinhados, o reclamo procede, a saber:

"HC - PROCESSUAL PENAL - ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - VIOLÊNCIA REAL - AÇÃO PENAL PÚBLICA.

Tanto a jurisprudência dominante, quanto a melhor doutrina admitem que, quando ocorrer a violência real contra a(s)
vítima(s) de crime de estupro e atentado violento ao pudor, há a descaracterização da natureza privada da ação penal
para pública incondicionada. O uso de arma de fogo para consumar os delitos é suficiente para legitimar o Ministério
Público a propor a ação penal.

- Ordem denegada."

(STJ, HC 10.067/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 24/04/2000).

"RHC - PENAL E PROCESSUAL - ESTUPRO - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO .

A alegação de ausência de violência real deve restar demonstrada, o que,  no caso, não ocorreu. Além do mais, a
tentativa de estupro cometida no curso da execução do crime de roubo que, por suas características, possui o poder de
vulnerar a vítima, autoriza a propositura da ação penal pelo Ministério Público.

A primariedade e bons antecedentes, por si, não são suficientes para afastar a necessidade eventual da constrição
cautelar.

Recurso desprovido."

(STJ, RHC 9.250/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 24/04/2000).

E, assim, por igual, o Pretório Excelso:

"ESTUPRO. ROUBO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA FÍSICA E VIOLÊNCIA
MORAL, NO ESTUPRO. CÓDIGO PENAL, ART-146. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA.



AÇÃO PÚBLICA. HIPÓTESE EM QUE SE RECONHECE A LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA AÇÃO
PENAL, TAMBÉM, QUANTO AO CRIME DE ESTUPRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,
PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO" JULGUE A APELAÇÃO DO REU, REFERENTEMENTE A CONDENAÇÃO POR
CRIME DE ESTUPRO."

(STF, RE 103.220-1/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJU de 01/02/85).

"Habeas corpus . 2. Crimes contra os costumes. Arts. 213 e 214, combinados com os arts. 224, letra "a", e 69, todos do
Código Penal. 3. Legitimidade ativa do Ministério Público. Configura-se a violência real, quando o crime é praticado com
violência e uso de arma de fogo. 4. Não resta, destarte, espaço, aqui, à alegação de decadência que na inicial também
se formula. 5. Habeas corpus indeferido."

(STF, HC 77.951-0/MG, 2ª Turma, Rel. Min. Néri da Silveira, DJU de 28/04/2000).

Portanto, voto pelo provimento do recurso

2 - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa de acórdão proferido pelo STJ no julgamento de Recurso Especial também interposto pelo MP/Pr em caso
similar

EMENTA: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.

O Ministério Público éparte legítima para a propositura da ação penal pela prática de atentado violento ao pudor, se este
foi cometido durante o curso do crime de roubo. Presença do constrangimento ilegal violento, a dar azo à incidência da
regra do art. 101 do CP, afastando-se a do art. 225 do mesmo Diploma Legal. Delitos de roubo praticados em intervalos
de  tempo superiores  a  30 dias:  presença  de concurso  material  e  não  da  figura  da  continuidade  delitiva,  ante  a
inexistência do lapso temporal do artigo 70 do CP. Precedente da Excelsa Corte." Recurso conhecido e provido. (STJ,
Processo  REsp  343533/PR;  RECURSO  ESPECIAL  2001/0101050-3,  Relator(a)  Ministro  JOSÉ  ARNALDO  DA
FONSECA (1106), Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento 09/12/2003, Data da Publicação/Fonte DJ
02.02.2004 p. 347)

3 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARANÁ

Ementa de decisão da Corte Estadual, exarada recentemente, reconhecendo que havendo violência real, a ação penal
em crimes contra os costumes é publica incondicionada

EMENTA: DECISÃO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, à unanimidade, em denegar o writ. EMENTA: HABEAS CORPUS - ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR - AÇÃO PENAL PRIVADA - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
EXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA REAL -  LIBERDADE  PROVISÓRIA NEGADA -  PRESENTES OS REQUISITOS DA
DECRETAÇÃO  DA  PRISÃO  PREVENTIVA  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADA  -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA - COMPLEXIDADE DA CAUSA - EXISTÊNCIA DE
VÁRIOS RÉUS E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS - EXCESSO JUSTIFICADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA RAZOABILIDADE - ORDEM DENEGADA. 1. Havendo violência real, os crimes contra os costumes são processados
por ação pública incondicionada, não sendo necessária a apresentação, por parte da vítima, da queixa. 2. No caso de
atentado violento ao pudor com violência real, não há diferença que a notícia do crime tenha sido dada, por parte da
vítima,  à autoridade policial,  após decorridos os seis meses do conhecimento da autoria delitiva.  3.  Presentes  os
requisitos necessários  à prisão preventiva,  sua manutenção é medida que se impõe.  4.  É  aceitável  um  pequeno
excesso de prazo, ante a existência de três réus e a necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização



da oitiva da vítima e de algumas testemunhas. (TJ, Data 17/5/2006, Acórdão 2080, Publicação 26/05/2006, Número DJ
7127).


