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Presidente do STJ diz que tribunal pode rever 
decisão sobre estupro

Terceira Seção inocentou acusado porque crianças tinham 
vida sexual ativa. 
'O tribunal sempre está aberto para a revisão dos seus 
julgamentos', disse.

Do G1, em Brasília 

159

56 comentários

 O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ari Pargendler, afirmou nesta quinta-feira 
(29) que há possibilidade de ser revista a decisão da Terceira Seção da Corte, que inocentou um 
homem acusado de estuprar três crianças de 12 anos.

494Recomendar
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Na decisão, divulgada na terça-feira (27), os ministros da seção entenderam, por 5 votos a 3, que o 
homem não poderia ser condenado porque as crianças “já se dedicavam à prática de atividades 
sexuais desde longa data".

Nesta quinta, após aprovar "nota de repúdio" à decisão do STJ, a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito sobre Violência Contra a Mulher, integrada por deputados e senadores, informou que 
iria enviar um pedido ao tribunal para que seja revista que inocentou o homem. A ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, se manifestou 
contra a posição da seção do tribunal e pediu à Procuradoria-Geral da República "medidas 
judiciais cabíveis para reversão desta decisão".

"É um tema complexo. Foi decidido por uma turma do tribunal. É a palavra do tribunal, mas, 
evidentemente, cada caso é um caso, e o tribunal sempre está aberto para a revisão dos seus 
julgamentos e talvez isso até possa ocorrer", afirmou Pargendler.

saiba mais 

CPI aprova repúdio à decisão do STJ sobre estupro de menor•

Mas o presidente do STJ ressalvou que as decisões judiciais "são pautadas pela técnica". Segundo 
ele, por esse motivo, "às vezes esses aspectos não são bem compreendidos pela população". Por 
isso, Pargendler pediu compreensão em relação à posição da Terceira Seção do tribunal.

O presidente do STJ, Ari Pargendler 
(Foto: Elza Fiúza/ABr)

"É bom que a sociedade reflita sobre as decisões dos juizes, mas a sociedade precisa entender que 
os juizes, eles não criam o direito, eles aplicam a lei. Então, com esse temperamento, espero que a 
posição dessa turma no tribunal, nesse caso concreto, seja compreendida", declarou.

O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, afirmou nesta quinta que é preciso aguardar para 
saber se a decisão será mantida. "Eu como estudioso de Direito tenho uma posição contrária, mas 
o tribunal tem essa decisão. Não sei se ela será mantida, se é definitiva, mas aguardaremos o 
resultado final", declarou.

'Caminho interpretativo correto' 
O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) afirmou, em nota, que a decisão "dá caminho 
interpretativo correto" ao Código Penal.

"A nova previsão do crime de estupro de vulnerável, em leitura fechada, poderia levar a excessos, 
o que foi repelido pela decisão do STJ. Não se trata, assim, como foi afirmado, de impunidade 
para um dos crimes mais graves, nem mesmo de julgar a vítima, mas de se permitir à prudência 
judicial a análise do caso concreto, podendo, conforme sejam as características desse, dizer, ou 
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não, pelo crime", diz nota assinada pelo presidente da comissão de direito penal do instituto, 
Renato de Mello Jorge Silveira.

Procuradores 
Em nota, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) também criticou a 
decisão do STJ.

"Na visão da ANPR, a decisão é uma afronta ao princípio da proteção absoluta, garantido pela 
Constituição brasileira a crianças e adolescentes, e sinaliza tolerância com essa nefasta prática, ao 
invés de desestímulo", diz a nota.

"Imaginar que uma menina de 12 anos – notavelmente em situação de exclusão social e 
vulnerabilidade – estaria consciente de sua liberdade sexual ao optar pela prostituição é 
ultrajante", completa a nota, assinada pelo presidente da associação, Alexandre Camanho de Assis.
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‘Tem que haver consequência para quem dirige bêbado’, defende especialista 

Para Fernando Moreira, combate à mistura de direção e álcool funciona com punição eficaz de
quem desrespeita a Lei Seca. 
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Para instituto, STJ fez interpretação correta da lei em caso de estupro 

Tribunal inocentou acusado porque crianças tinham vida sexual ativa. Decisão gerou protesto 
entidades e da Secretaria de Direitos Humanos.
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Avião apreendido em operação é doado para o governo do Paraná

Aeronave foi apreendida em operação federal contra o tráfico de drogas. Agora, governo 
estadual possui dois aviões.
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CPI aprova repúdio à decisão do STJ sobre estupro de menor

Tribunal inocentou acusado porque crianças tinham vida sexual ativa. Associação de 
Procuradores diz que STJ é 'afronta' a princípio da proteção.
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LINKS PATROCINADOS

Seja Sócio do Sam's Club

Faça sua carteirinha e tenha ótimos preços e facilidades. Saiba Mais!
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