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Em  trabalho  de  atualização  e  revisão  efetuado  pela  Equipe  deste  CAOP durante  o

segundo  semestre  de  2016,  verificou-se  que  o  entendimento  jurisprudencial  sofreu

alterações, conforme decisões mais recentes dos Tribunais Superiores e do Tribunal de

Justiça do Estado do Paraná e doutrina, adiante compiladas:

Estupro – Crime Único – Tipo Misto Alternativo:

HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO

AO  PUDOR.  CRIME  ÚNICO.  ABOLITIO  CRIMINIS.  NÃO

OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.  A atual
jurisprudência desta Corte Superior entende que, "como a Lei
12.015/2009 unificou os crimes de estupro e atentado violento
ao  pudor em um mesmo tipo  penal,  deve  ser  reconhecida  a
existência de crime único de estupro, caso as condutas tenham
sido praticadas contra a mesma vítima e no mesmo contexto
fático" (AgRg  no  AREsp  n.  233.559/BA,  Rel.  Ministra  Assusete

Magalhães,  6ª  T.,  DJe  10/2/2014),  o  que  torna  inviável  a
incidência do concurso material de crimes, previsto no art. 69
do  Código  Penal.  2.  Também  ficou  assentado  neste  Tribunal

Superior o entendimento de que, em casos como os dos autos, os

atos  libidinosos  diversos  da  conjunção  carnal poderão  ser

negativamente valorados,  por ocasião da dosagem da pena-base,

na análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal.

3. Em respeito ao princípio da continuidade normativa, não há que

se falar  em abolitio  criminis  em relação  ao  delito  do  art.  214  do

Código Penal, após a edição da Lei n. 12.015/2009. Os crimes de

estupro  e  de  atentado  violento  ao  pudor  foram  reunidos  em um

único  dispositivo.  4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ;  HC

225658/DF; Proc. 2011/0278707-2; Sexta Turma; Rel. Min. Rogerio

Schietti Cruz; Julgamento: 23/02/2016; DJE: 02/03/2016);



HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO  REGIMENTAL.

SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA.

SUPERAÇÃO.  ART.  213,  DO  CP. TIPO PENAL MISTO
ALTERNATIVO. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.

FATO  ANTERIOR  À  LEI  12.015/2009.  CRIME  ÚNICO  OU
CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA

LEI  PENAL  MAIS  BENÉFICA.  APLICAÇÃO.  COMPETÊNCIA DO

JUIZ DA EXECUÇÃO. 1. Da irresignação à monocrática negativa de

seguimento  do  habeas  corpus  impetrado  no  âmbito  do  Superior

Tribunal de Justiça,  cabível  é  agravo regimental,  a fim  de  que  a

matéria seja analisada pelo respectivo Colegiado. 2. A figura penal
prevista  na  nova  redação  do  art.  213,  do  CP,  é
do tipo penal misto  alternativo. Logo,  se  o  agente  pratica,  no
mesmo contexto fático, conjunção carnal e outro ato libidinoso
contra uma só vítima, pratica um só crime do art. 213, do CP. 3.

Incide  a  Lei  12.015/2009  aos  delitos  cometidos  antes  da  sua

vigência, tendo em vista a aplicação do princípio da retroatividade

da lei penal mais benéfica.  4.  Cabe ao Juízo  da Execução Penal

aplicar à condenação transitada em julgado a lei mais benéfica. 5.

Habeas corpus não conhecido,  mas com concessão da ordem de

ofício, para que o Juízo da execução criminal proceda à aplicação

retroativa  da  Lei  12.015/2009.  (STF;  HC  118284/RS;  Primeira

Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio;  Julgamento:  04/08/2015; DJE:

09/10/2015);

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.

DESCABIMENTO.  ESTUPRO  E  ATENTADO  VIOLENTO  AO

PUDOR  PRATICADOS  ANTES  DA  LEI  N.  12.015/2009.

APLICAÇÃO  RETROATIVA  DA  LEI  PENAL  MAIS  BENÉFICA.

CRIMES COMETIDOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO CONTRA

A  MESMA  VÍTIMA.  CRIME  ÚNICO  RECONHECIDO  PELAS

INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.  REDIMENSIONAMENTO  DA PENA.

CONSIDERAÇÃO  DA PRÁTICA DE  ATENTADO  VIOLENTO  AO

PUDOR  COMO  CIRCUNSTÂNCIA  DESFAVORÁVEL.  AUMENTO



DA  PENA-BASE.  AUSÊNCIA  DE  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.

WRIT NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, na esteira

do  entendimento  firmado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  tem

amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no

sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso

ordinário/especial.  Contudo,  a  luz  dos  princípios  constitucionais,

sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa,  tem-se

analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a

existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a

ordem  de  ofício. A  alteração  legislativa  conferida  pela  Lei  nº

12.015/2009  não  descriminalizou  a  conduta  prevista  na  antiga

redação do art. 214 do Código Penal, mas apenas a deslocou para o

art. 213 do estatuto repressivo, formando um tipo penal misto, com

condutas  alternativas  (estupro  e  atentado  violento  ao  pudor).

Todavia,  nos  termos  da  jurisprudência  desta  corte  superior,  o

reconhecimento  de  crime único  não  implica  em desconsideração

absoluta da conduta referente à prática de ato libidinoso diverso da

conjunção carnal, devendo tal conduta ser valorada na dosimetria da

pena  aplicada  ao  crime  de  estupro.  Assim,  agiu  com  acerto  o

tribunal de origem que manteve a exclusão da pena referente ao

crime  de  atentado  violento  ao  pudor,  efetuada  pelo  juízo  da

execução, contudo considerou o fato do agente ter praticado com a

vítima sexo oral e anal como circunstância desfavorável no crime de

estupro,  aumentando  a  pena-base.  Habeas  corpus  não

conhecido. (STJ; HC  212.305;  Proc.  2011/0155888-0;  DF;  Sexta

Turma; Relª Desª Conv. Marilza Maynard; DJE 05/05/2014);

APELAÇÃO  CRIMINAL. Crime  de  estupro  (artigo  213  do  código

penal).  Autoria  e  materialidade cabalmente  comprovadas.  Palavra

da  vítima  que  possui  elevado  valor  probante. Prática  de  ato

libidinoso diverso da conjunção carnal. Tipo misto alternativo. Tese

de desclassificação para a tentativa afastada. Dosimetria da pena

adequadamente fixada. Regime inicial fechado para cumprimento da

pena. Possibilidade. Existência de circunstâncias judiciais negativas.



Recurso  a  que  se  nega  provimento. (TJPR;  ApCr  1360888-9;

Cascavel;  Quinta  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Marcus  Vinicius  de

Lacerda Costa; Julg. 23/07/2015; DJPR 11/08/2015; Pág. 389);

Doutrina:  Prática  de  conjunção  carnal  e  outro  ato  libidinoso –  unidade  ou
pluralidade de crimes: Nas situações em que o agente,  mediante violência ou grave

ameaça, constrange a vítima à conjunção carnal e também a outro ato libidinoso, quantos

crimes devem ser a ele atribuídos? Surgiram duas posições sobre o assunto: 1ª posição:
Há crime único, pois o art. 213 do CP contém um tipo misto alternativo. Se o sujeito, no
mesmo contexto fático,  mediante  violência  ou grave ameaça, constrange  a mesma
vítima  a  ter  conjunção  carnal  e  também  outro  ato  libidinoso,  estará  caracterizado

magistrado na dosimetria da pena-base, como circunstância judicial desfavorável (art. 59,

caput,  do  CP).  Se  o  fato  ocorrer  em  contextos  fáticos  distintos,  deverá  ser

responsabilizado pelos vários estupros cometidos (concurso de crimes), em continuidade

delitiva (art. 71 do CP), ou em concurso material (CP, art. 69, caput). É o entendimento

consolidado no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça; 2ª posição:
Há  concurso de crimes,  pois o art. 213 do CP constitui-se em tipo misto cumulativo

(muito embora disciplinados no mesmo tipo penal, os crimes veiculados no art. 213 do CP

são  diversos).  Não  se  pode  confundir  o  constrangimento  à  conjunção  carnal  com  o

constrangimento  a  outros  atos  libidinosos.  Há  pluralidade  de  dolos  e  condutas

autônomas, razão pela qual o reconhecimento de crime único representa a violação aos

princípios da proporcionalidade e da isonomia. Destarte, há concurso material (CP, art. 69

caput)  quando  o  agente  constrange  a  mesma  vítima,  mediante  violência  ou  grave

ameaça,  à  conjunção  carnal  e  a  atos  libidinosos  de  natureza  diversa.  Subsiste  a

possibilidade  de  reconhecimento  do  crime  continuado  (art.  71  do  CP),  quando  o

constrangimento envolve diversas conjunções carnais ou vários outros atos libidinosos.

Esta posição também se alicerça em razões históricas: a Lei 12.015/2009 originou-se dos

trabalhos  da  “CPI  da  Pedofilia”,  e  um  dos  seus  propósitos  foi  justamente  o

recrudescimento  do  tratamento  penal  dos  responsáveis  sexuais.  Nesse  contexto,  o

raciocínio na linha de tratar-se do tipo misto alternativo seria benéfico aos envolvidos em

crimes de estupro, em oposição à vontade da Lei e dos motivos que legitimaram sua

edição (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 3 ed. São Paulo: Método, 2015. p.

883).


