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 � A jurisprudência desta Corte não admite a absorção do crime de uso de do-
cumento falso pelo delito de estelionato.
[HC 77.721, rel. min. Moreira Alves, j. 14-12-1998, 1ª T, DJE de 6-8-1999.]

 = HC 98.526, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 29-6-2010, 1ª T, DJE de 20-8-2010
Vide HC 116.979 AgR, rel. min. Rosa Weber, j. 15-10-2013, 1ª T, DJE de 21-11-2013
 � A inexistência de objeto de valor em poder da vítima não descaracteriza a figura 

típica prevista no art. 157 do CP, porquanto o roubo é modalidade de crime comple-
xo, cuja primeira ação — a violência ou grave ameaça — constitui início de execução.
[HC 78.700, rel. min. Ilmar Galvão, j. 16-3-1998, 1ª T, DJ de 14-5-1999.]

 = HC 99.808, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-9-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010
 � O delito de extorsão mediante sequestro é de natureza permanente e sua con-

sumação se opera no local em que ocorre o sequestro da vítima, com objetivo de 
obtenção da vantagem, e não no da entrega do resgate.
[HC 73.521, rel. min. Ilmar Galvão, j. 16-4-1996, 1ª T, DJ de 2-8-1996.]
 � O crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão 

da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas 
mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, uma vez que o 
crime-fim arquitetado foi o de roubo, e não o de duplo latrocínio. Mantida a condena-
ção, expunge-se da pena a majoração, porquanto não configurada a continuidade delitiva.
[HC 71.267, rel. min. Maurício Corrêa, j. 14-2-1995, 2ª T, DJ de 20-4-1995.]

 = RHC 107.210, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 10-9-2013, 1ª T, DJE de 23-10-2013
 = HC 109.539, rel. min. Gilmar Mendes, j. 19-3-2013, 2ª T, DJE de 31-5-2013
 � Crimes de roubo e de extorsão. Ilícitos penais que não constituem “crimes da 

mesma espécie”. Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, 
do nexo de continuidade delitiva. Legitimidade da aplicação da regra pertinente 
ao concurso material (‘quot crimina tot poenae’ ).
[HC 71.174, rel. min. Celso de Mello, j. 11-10-1994, 1ª T, DJ de 1º-12-2006.]

 = RHC 112.676, rel. min. Rosa Weber, j. 21-8-2012, 1ª T, DJE de 12-9-2012
 = HC 102.577, rel. min. Ayres Britto, j. 31-8-2010, 2ª T, DJE de 8-10-2010

CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

 � Atentado violento ao pudor. (...) Surge irrelevante a feitura de exame de DNA 
quando a defesa não tenha articulado com a participação de terceiro, estando o título 
condenatório assentado na manifestação de vítima, em depoimentos colhidos e em 
laudo sobre lesão anal.
[RHC 119.861, rel. min. Marco Aurélio, j. 5-8-2014, 1ª T, DJE de 5-9-2014.]
 � Crimes de pedofilia e pornografia infantil praticados no mesmo contexto da-

quele de estupro e atentado violento ao pudor, contra as mesmas vítimas. Reunião 
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dos processos, em virtude da existência de vínculo objetivo entre os diversos fatos 
delituosos e de estarem imbricadas as provas coligidas para os autos, nos quais fo-
ram apuradas as práticas das condutas incriminadas. Há conexidade instrumental: 
a prova relacionada à apuração de um crime influirá na do outro, razão pela qual é 
competente para conhecer da controvérsia a Justiça Federal.
[HC 114.689, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 13-8-2013, 2ª T, DJE de 29- 
8-2013.]
 � No crime de manter casa de prostituição, imputado aos pacientes, os bens ju-

rídicos protegidos são a moralidade sexual e os bons costumes, valores de elevada 
importância social a serem resguardados pelo direito penal, não havendo que se 
falar em aplicação do princípio da fragmentariedade. Quanto à aplicação do prin-
cípio da adequação social, esse, por si só, não tem o condão de revogar tipos penais. 
Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (com 
alteração da Lei 12.376/2010), “não se destinando à vigência temporária, a lei terá 
vigor até que outra a modifique ou revogue”. Mesmo que a conduta imputada aos 
pacientes fizesse parte dos costumes ou fosse socialmente aceita, isso não seria 
suficiente para revogar a lei penal em vigor.
[HC 104.467, rel. min. Cármen Lúcia, j. 8-2-2011, 1ª T, DJE de 9-3-2011.]
 � A violência presumida foi eliminada pela Lei 12.015/2009. A simples conjunção 

carnal com menor de quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não se há 
mais de perquirir se houve ou não violência. A lei consolidou de vez a jurispru-
dência do STF.
[HC 101.456, rel. min. Eros Grau, j. 9-3-2010, 2ª T, DJE de 30-4-2010.]

 = HC 122.666, rel. min. Dias Toffoli, j. 18-11-2014, 1ª T, DJE de 2-2-2015
 � Estupro e atentado violento ao pudor. (...) Crimes da mesma espécie. (...) Su-

perveniência da Lei 12.015/2009. Retroatividade da lei penal mais benéfica. Art. 
5º, XL, da CF. (...) A edição da Lei 12.015/2009 torna possível o reconhecimento 
da continuidade delitiva dos antigos delitos de estupro e atentado violento ao 
pudor, quando praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e local e 
contra a mesma vítima.
[HC 86.110, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-3-2010, 2ª T, DJE de 23-4-2010.]

 = HC 103.404, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-12-2010, 1ª T, DJE de 7-4-2011
 = HC 102.199, rel. min. Gilmar Mendes, j. 21-8-2010, 2ª T, DJE de 24-9-2010
 � A jurisprudência deste STF consolidou-se no sentido de que, nos crimes sexuais, 

a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos de certeza dos autos, 
reveste-se de valor probante e autoriza a conclusão quanto à autoria e às circuns-
tâncias do crime.
[Inq 2.563, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 14-5-2009, P, DJE de 28-5-2010.]

 = HC 109.390, rel. min. Gilmar Mendes, j. 18-9-2012, 2ª T, DJE de 9-10-2012
 = HC 102.473, rel. min. Ellen Gracie, j. 12-4-2011, 2ª T, DJE de 2-5-2011
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Nota: Os precedentes a seguir foram julgados com base na redação do CP anterior à 
Lei 11.106/2005 e à Lei 12.015/2009, que alterou o Título VI: “Dos Crimes contra 
a Dignidade Sexual”.

 � A questão diz respeito à legitimidade do Ministério Público para propor a ação penal 
no caso concreto. É dispensável a ocorrência de lesões corporais para a caracterização da 
violência real nos crimes de estupro. (...) Caracterizada a ocorrência de violência real no 
crime de estupro, incide, no caso, a Súmula 608/STF: “No crime de estupro, praticado 
mediante violência real, a ação penal é pública incondicionada”. Tem a jurisprudência 
admitido também a posição do mero concubino ou companheiro para tornar a ação 
pública incondicionada. Havendo o vínculo de união estável entre o paciente e a mãe 
da vítima, aplica-se o inciso II do § 1º do art. 225 do CP (vigente à época dos fatos).
[HC 102.683, rel. min. Ellen Gracie, j. 14-12-2010, 2ª T, DJE de 7-2-2011.]
Vide Inq 2.563, rel. p/ o ac. min. Cármen Lúcia, j. 14-5-2009, P, DJE de 28-5-2010
 � Legitimidade. Estupro. Prisão em flagrante (...) Tendo a prisão em flagrante 

decorrido do comparecimento da vítima à delegacia policial para noticiar a prática 
criminosa, revela-se estreme de dúvidas o desejo de ver punido o agente, somando-se 
a essa circunstância o fato de tratar-se de vítima menos afortunada.
[HC 100.206, rel. min. Marco Aurélio, j. 23-11-2010, 1ª T, DJE de 10-12-2010.]
 � Estupro e atentado violento ao pudor. Representação. Ação penal pública con-

dicionada. Legitimidade do Ministério Público. (...) A prova de miserabilidade 
requerida pela antiga redação do art. 225, § 1º, I, do CP é satisfeita pela declaração 
de pobreza firmada pela vítima ou por seus representantes legais.
[HC 89.339, rel. min. Cezar Peluso, j. 2-2-2010, 2ª T, DJE de 19-2-2010.]

 = HC 102.712, rel. min. Cármen Lúcia, j. 25-5-2010, 1ª T, DJE de 24-11-2010
 = HC 88.387, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 10-10-2006, 1ª T, DJ de 6-11-2006
 � Crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Continuidade delitiva. Inad-

missibilidade. (...) consoante se depreende da sentença condenatória, os crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor foram cometidos contra duas filhas menores do 
paciente, ou seja, contra vítimas diferentes, havendo, portanto, completa autonomia 
entre as condutas praticadas.
[HC 96.942, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009.]

 = HC 90.922, rel. min. Cezar Peluso, j. 23-6-2009, 2ª T, DJE de 18-12-2009
 � A questão de direito arguida neste habeas corpus corresponde à possível nulidade 

da perícia realizada na pretensa vítima dos crimes previstos nos arts. 213 e 214, 
ambos do CP, a contaminar a sentença e o acórdão que concluíram no sentido da 
condenação do paciente. Nos crimes contra a liberdade sexual cometidos mediante 
grave ameaça ou com violência presumida, não se exige, obrigatoriamente, o exame 
de corpo de delito direto, porque tais infrações penais, quando praticadas nessas 
circunstâncias (com violência moral ou com violência ficta), nem sempre deixam 
vestígios materiais. O exame de corpo de delito indireto, fundado em prova testemu-
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nhal idônea e/ou em outros meios de prova consistentes (CPP, art. 167), revela-se 
legítimo, desde que, por não mais subsistirem vestígios sensíveis do fato delituoso, 
não se viabilize a realização do exame direto.
[HC 85.955, rel. min. Ellen Gracie, j. 5-8-2008, 2ª T, DJE de 22-8-2008.]

 = RHC 117.465, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 4-2-2014, 2ª T, DJE de 18-2-2014
 � Crime contra os costumes. Delito de estupro presumido. Casamento do agente 

com a vítima. Fato delituoso que ocorreu em momento anterior à revogação, pela 
Lei 11.106/2005, do inciso VII do art. 107 do CP, que definia o subsequens matri-
monium como causa extintiva de punibilidade. Novatio legis in pejus. Impossibili-
dade constitucional de aplicar, ao caso, esse novo diploma legislativo (lex gravior). 
Ultratividade, na espécie, da lex mitior (CP, art. 107, VII, na redação anterior ao 
advento da Lei 11.106/2005). Necessária aplicabilidade da norma penal benéfica 
(que possui força normativa residual) ao fato delituoso cometido no período de 
vigência temporal da lei revogada. Eficácia ultrativa da lex mitior, por efeito do que 
impõe o art. 5º, XL, da CF (RTJ 140/514 — RTJ 151/525 — RTJ 186/252, v.g.). 
Incidência, na espécie, da causa extintiva da punibilidade prevista no art. 107, VII, 
do CP, na redação anterior da Lei 11.106/2005 (lex gravior). Habeas corpus deferido.
[HC 90.140, rel. min. Celso de Mello, j. 11-3-2008, 2ª T, DJE de 17-10-2008.]

 = HC 100.882, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 25-5-2010, 1ª T, DJE de 25-6-2010
 � Nos crimes contra os costumes, uma vez caracterizada a pobreza da vítima, a ação 

penal passa a ser pública condicionada à representação, tendo o Ministério Público 
legitimidade para oferecer a denúncia. Inteligência do art. 225, § 1º, do CP. Não afasta 
tal titularidade o fato de a vítima ter à sua disposição a Defensoria Pública estruturada e 
aparelhada. Opção do legislador, ao excepcionar a regra geral contida no art. 32 do CPP e 
possibilitar a disponibilidade da ação penal, tão somente, até o oferecimento da denúncia.
[RHC 88.143, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 24-4-2007, 2ª T, DJ de 8-6-2007.]

 = HC 92.932, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 7-3-2013, P, DJE de 25-9-2013
 � A decisão do STJ, questionada neste habeas corpus, está em perfeita consonância 

com o entendimento deste Supremo sobre a hediondez dos crimes de estupro e 
atentado violento ao pudor, mesmo que praticados na sua forma simples. (...) Não 
há sustentação jurídica nos argumentos apresentados pelo impetrante para assegurar 
a concessão do benefício de livramento condicional ao paciente, pois não satisfeito 
o requisito objetivo de cumprimento de 2/3 da pena imposta.
[HC 90.706, rel. min. Cármen Lúcia, j. 6-3-2007, 1ª T, DJ de 23-3-2007.]

 = HC 96.260, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 8-9-2009, 2ª T, DJE de 2-10-2009
 � A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que estupro e 

atentado violento ao pudor configuram concurso material e não crime continuado.
[HC 89.770, rel. min. Eros Grau, j. 10-10-2006, 2ª T, DJE de 6-11-2006.]

 = HC 86.238, rel. min. Cezar Peluso, j. 18-6-2009, P, DJE de 5-2-2010
Vide HC 96.942, rel. min. Ellen Gracie, j. 2-6-2009, 2ª T, DJE de 19-6-2009
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 � Os delitos de estupro e de atentado violento ao pudor, ainda que em sua forma 
simples, configuram modalidades de crime hediondo, sendo irrelevante — para efeito 
de incidência das restrições fundadas na Constituição da República (art. 5º, XLIII) 
e na Lei 8.072/1990 (art. 2º) — que a prática de qualquer desses ilícitos penais 
tenha causado, ou não, lesões corporais de natureza grave ou morte, que traduzem, 
nesse contexto, resultados qualificadores do tipo penal, não constituindo, por isso 
mesmo, elementos essenciais e necessários ao reconhecimento do caráter hediondo 
de tais infrações delituosas.
[HC 82.235, rel. min. Celso de Mello, j. 24-9-2002, 2ª T, DJ de 28-2-2003.]

 = HC 101.860, rel. p/ o ac. min. Dias Toffoli, j. 5-4-2011, 1ª T, DJE de 17-5-2011
 = HC 106.668, rel. min. Ayres Britto, j. 1º-3-2011, 2ª T, DJE de 10-6-2011
 � Crimes sexuais mediante violência ou grave ameaça (CP, arts. 213 e 214). Presun-

ção de violência, se a vítima não é maior de quatorze anos (CP, art. 224, a). Caráter 
absoluto da presunção, que não é inconstitucional, visto não se tratar de presunção 
de culpabilidade do agente, mas de afirmação da incapacidade absoluta de menor de 
até quatorze anos para consentir na prática sexual. Análise da jurisprudência do 
STF — após a decisão isolada do HC 73.662, em sentido contrário — conforme 
julgados posteriores de ambas as Turmas (HC 74.286, Primeira Turma, 22-10-1996, 
Sanches, RTJ 163/291; HC 75.608, 10-2-1998, Jobim, DJ de 27-3-1998). Orien-
tação jurisprudencial, entretanto, que não elide a exigência, nos crimes referidos, do 
dolo do sujeito ativo, erro justificado quanto à idade da vítima pode excluir.
[HC 81.268, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 16-10-2001, 1ª T, DJ de 16-11-2002.]

 = HC 97.052, rel. min. Dias Toffoli, j. 16-8-2011, 1ª T, DJE de 14-9-2011
 = HC 101.456, rel. min. Eros Grau, j. 9-3-2010, 2ª T, DJE de 30-4-2010
 ≠ HC 73.662, rel. min. Marco Aurélio, j. 21-5-1996, 2ª T, DJ de 20-9-1996
 � Nos crimes contra os costumes, a ação penal, de regra, é privada (CP, art. 225). 

Quando, entretanto, a vítima for menor de quatorze anos e o crime cometido com 
abuso do pátrio poder ou da qualidade de padrasto, tutor ou curador, a ação penal tor-
na-se pública incondicionada (CP, art. 225, § 1º, II). A condição de padrasto prescinde 
da análise de qualquer circunstância havida anteriormente à nova sociedade conjugal, 
referente a casamento da mãe com o pai da menor. Hipótese em que o Ministério Pú-
blico tem legitimidade para intentar a ação penal, independentemente de representação.
[HC 80.378, rel. min. Nelson Jobim, j. 5-12-2000, 2ª T, DJ de 16-2-2001.]
 � Em se tratando de delito contra os costumes, a palavra da ofendida ganha especial 

relevo. Aliada aos exames periciais, ilide o argumento da negativa de autoria. O er- 
ro quanto à idade da ofendida é o que a doutrina chama de erro de tipo, ou seja, o erro 
quanto a um dos elementos integrantes do erro do tipo. A jurisprudência do tribunal 
reconhece a atipicidade do fato somente quando se demonstra que a ofendida apa-
renta ter idade superior a quatorze anos. Precedentes. No caso, era do conhecimento 
do réu que a ofendida tinha doze anos de idade. Tratando-se de menor de quatorze 
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anos, a violência, como elemento do tipo, é presumida. Eventual experiência anterior 
da ofendida não tem força para descaracterizar essa presunção legal. Precedentes. 
Ademais, a demonstração de comportamento desregrado de uma menina de doze 
anos implica revolver o contexto probatório. Inviável em habeas. O casamento da 
ofendida com terceiro, no curso da ação penal, é causa de extinção da punibilidade 
(CP, art. 107, VIII). Por analogia, poder-se-ia admitir, também, o concubinato da 
ofendida com terceiro. Entretanto, tal alegação deve ser feita antes do trânsito em 
julgado da decisão condenatória. O recorrente só fez após o trânsito em julgado.
[RHC 79.788, rel. min. Nelson Jobim, j. 2-5-2000, 2ª T, DJ de 17-8-2001.]
 � Ambas as Turmas do STF consideram a não ocorrência de bis in idem no reco-

nhecimento da causa de aumento do art. 9º da Lei 8.072/1990, em face de ser a 
vítima menor de quatorze anos, nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor 
tipificado pela violência presumida (art. 224, a, do CP).
[HC 76.004, rel. min. Ilmar Galvão, j. 19-5-1998, 1ª T, DJ de 21-8-1998.]

 = HC 103.404, rel. min. Dias Toffoli, j. 14-12-2010, 1ª T, DJE de 7-4-2011
 = HC 74.780, rel. min. Maurício Corrêa, j. 11-11-1997, 2ª T, DJ de 6-2-1998
 � O estupro pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante 

violência ou grave ameaça — art. 213 do CP. A presunção desta última, por ser a 
vítima menor de quatorze anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a aquies-
cência da mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física e mental, de 
tratar-se de pessoa com idade superior aos quatorze anos, impõe-se a conclusão 
sobre a ausência de configuração do tipo penal. Alcance dos arts. 213 e 224, a, do CP.
[HC 73.662, rel. min. Marco Aurélio, j. 21-5-1996, 2ª T, DJ de 20-9-1996.]

 ≠ HC 94.818, rel. min. Ellen Gracie, j. 24-6-2008, 2ª T, DJE de 15-8-2008
 � Não constitui nulidade a falta da certidão de nascimento ou de perícia médica 

que comprove a idade de menor estuprada, se a presunção de violência resultou do 
livre convencimento do juiz, diante dos demais elementos de prova reunidos nos 
autos. Não é em sede de habeas corpus que se elidirão as razões que se entendem 
com matéria de prova, inexaminável no writ.
[HC 69.084, rel. min. Ilmar Galvão, j. 10-8-1992, 1ª T, DJ de 3-4-1992.]

CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA

 � O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas 
eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de 
documento de natureza pública.
[Inq 3.601, rel. min. Luiz Fux, j. 15-9-2015, 1ª T, DJE de 29-10-2015.]
 � O crime de falsidade ideológica, quando incidente sobre prestação de contas 

eleitoral, é apenado com reclusão, de um a cinco anos, e multa, por se tratar de 


