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FRANCISCO JAVIER CASAMAYOR 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 

E  M  E  N  T  A:  EXTRADIÇÃO PASSIVA DE CARÁTER 
EXECUTÓRIO –  PEDIDO QUE SE APOIA EM TRATADO DE 
EXTRADIÇÃO ENTRE O  BRASIL  E O  REINO  DA  ESPANHA  – 
EXTRADITANDO CONDENADO PELA  PRÁTICA  “DE CRIME 
CONTINUADO DE AGRESSÃO SEXUAL” –  CRITÉRIO  DA  DUPLA 
TIPICIDADE A SER AFERIDO  EM FACE DA LEGISLAÇÃO PENAL 
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS (ENTRE 1997  E 2000) –  ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR PRATICADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA, 
POR ASCENDENTE  CONTRA O SEU PRÓPRIO FILHO –  CONDUTA 
ENTÃO TIPIFICADA NO ART.  214  (NA REDAÇÃO DADA PELA 
LEI  Nº  8.072/90)  C/C O  ART.  226,  II,  AMBOS DO  CÓDIGO  PENAL 
BRASILEIRO – OBSERVÂNCIA,  PELO ESTADO ESTRANGEIRO,  DAS 
GARANTIAS INERENTES AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – 
ADOÇÃO DE TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE INQUIRIÇÃO DE 
MENOR,  CRIANÇA OU ADOLESCENTE, VÍTIMA DE  VIOLÊNCIA 
SEXUAL OCORRIDA NO ÂMBITO DO NÚCLEO FAMILIAR DO 
OFENDIDO –  LEGITIMIDADE DESSE MÉTODO DE PRODUÇÃO DA 
PROVA ORAL –  DOUTRINA –  PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA 
SUPREMA CORTE (RHC 121.494/RS,  REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – 
ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA SUPOSTAMENTE 
OCASIONADO PELA  RECUSA  DA  JUNTADA  DE  PROVA 
DOCUMENTAL PRODUZIDA TARDIAMENTE (NA  VÉSPERA DA 
SESSÃO DE JULGAMENTO) – DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA 
QUE,  ALÉM DE APOIAR-SE NA  INTEMPESTIVIDADE E 
NA  INOBSERVÂNCIA DAS  FORMALIDADES  PROCEDIMENTAIS, 
DESTACOU,  AINDA,  A IMPERTINÊNCIA DE SEU CONTEÚDO  E A 
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DESNECESSIDADE DE REFERIDA PROVA LITERAL –  UTILIZAÇÃO 
VÁLIDA,  PELO ÓRGÃO JULGADOR,  DO PODER DE DIREÇÃO DA 
INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  –  PRECEDENTES –  NULIDADE 
ALEGADAMENTE DECORRENTE DA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM 
RITUAL  ESTABELECIDA PELO  ART.  212  DO  CPP (NA  REDAÇÃO 
DADA PELA LEI Nº 11.690/2012) – DISPOSITIVO LEGAL QUE SEQUER 
EXISTIA, À ÉPOCA DO INTERROGATÓRIO JUDICIAL (08/03/2006), NO 
ORDENAMENTO  POSITIVO BRASILEIRO –  INCIDÊNCIA,  NO 
CASO,  DO PRINCÍPIO SEGUNDO  O  QUAL  “TEMPUS  REGIT 
ACTUM” –  IMPOSSIBILIDADE,  AINDA,  NESSE  PONTO,  DE  O 
BRASIL  IMPOR,  NO  PLANO  DAS  RELAÇÕES  EXTRADICIONAIS  
ENTRE ESTADOS SOBERANOS,  A COMPULSÓRIA SUBMISSÃO DA 
PARTE REQUERENTE  AOS INSTITUTOS JURÍDICOS PECULIARES 
AO DIREITO PENAL NACIONAL –  PRECEDENTES –  SISTEMA DE 
CONTENCIOSIDADE LIMITADA QUE REGE,  NO  BRASIL, 
O PROCESSO DE EXTRADICÃO –  CRIME CONTINUADO – 
PRESCRIÇÃO  DA  PRETENSÃO  EXECUTÓRIA DO  ESTADO 
ESTRANGEIRO  A SER ANALISADA,  NO  CASO,  COM EXCLUSÃO 
DO  AUMENTO  DECORRENTE  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA 
(SÚMULA 497/STF) – MERA INDICAÇÃO, NO ATO CONDENATÓRIO, 
DA PENA GLOBAL,  SEM REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA AO 
“QUANTUM”  REFERENTE À  PENA  BASE E AO  ACRÉSCIMO 
DECORRENTE DO  NEXO  DE  CONTINUIDADE  DELITIVA – 
POSSIBILIDADE,  EM  TAL  SITUAÇÃO,  DE ANALISAR-SE 
O  ATENDIMENTO,  OU  NÃO,  AO  POSTULADO  DA  DUPLA 
PUNIBILIDADE  –  CÁLCULO SEPARADO DA PRESCRIÇÃO  PENAL 
EFETUADO COM BASE  NA PENA MÍNIMA COMINADA  PARA O 
DELITO  NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA ENTÃO EM  VIGOR 
(SEIS ANOS) –  PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DE AMBAS AS 
TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ATENDIMENTO, NA 
ESPÉCIE,  DOS PRESSUPOSTOS  E DOS REQUISITOS ESSENCIAIS 
AO ACOLHIMENTO DO  PLEITO  EXTRADICIONAL  –  EXIGÊNCIA, 
NA  ESPÉCIE, DE  DETRAÇÃO  PENAL –  PARECER DO 
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PROCURADOR-GERAL  DA  REPÚBLICA  FAVORÁVEL À 
EXTRADIÇÃO – EXTRADIÇÃO DEFERIDA COM RESTRIÇÃO.

A C Ó R D Ã O

Vistos,  relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo Tribunal  Federal,  em Segunda  Turma,  sob  a  Presidência  do 
Ministro Celso de Mello (RISTF, art. 37, II), na conformidade da ata de 
julgamentos  e  das  notas  taquigráficas,  por unanimidade de votos,  em 
deferir, com restrição, o pedido de extradição  formulado pelo Reino da 
Espanha,  observadas,  no mais,  as exigências estabelecidas no Estatuto 
do Estrangeiro (art. 91),  notadamente aquela referente à detração penal, 
considerado,  para  tanto,  o  período de  prisão  cautelar  a  que  o  ora 
extraditando esteve sujeito, em nosso País,  unicamente por efeito deste 
processo  extradicional,  excluído desse  cômputo,  em  consequência,  o 
período  em  que  ele  ficou  preso  por  outros crimes  eventualmente 
cometidos  no Brasil,  tudo nos termos do voto do Relator.  Falou,  pelo 
extraditando, o Dr. Gustavo Zortea da Silva – Defensor Público Federal. 
Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Gilmar Mendes.

Brasília, 06 de dezembro de 2016.

CELSO DE MELLO – RELATOR
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06/12/2016 SEGUNDA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.434 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

REQTE.(S) :GOVERNO DA ESPANHA 
EXTDO.(A/S) :FRANCISCO JAVIER CASAMAYOR GULIN OU 

FRANCISCO JAVIER CASAMAYOR 
PROC.(A/S)(ES) :DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL 

R E L A T Ó R I O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator):  O Reino 
da Espanha,  mediante Nota Verbal  regularmente  apresentada por  sua 
Missão  Diplomática  ao  Governo  brasileiro  (fls.  05),  requer a entrega 
extradicional, de caráter executório, de Francisco Javier Casamayor Gulin, 
nacional  uruguaio,  que  foi  condenado,  no  Estado  requerente,  à  pena 
de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática de “crime  
continuado de agressão sexual” (fls. 49), cometido contra o seu próprio filho.

O suporte jurídico  deste  pedido  repousa em tratado de extradição 
celebrado entre a República Federativa do Brasil  e o Reino da Espanha 
(1988), em vigor, no sistema de direito positivo interno, desde 25/06/1990 
(Decreto nº 99.340/1990).

Foram produzidos, nos autos desta extradição de caráter executório, os 
documentos pertinentes ao mandado de prisão (fls. 59), à identidade do 
extraditando (fls. 60)  e aos textos legais relativos ao ”crime continuado de  
agressão sexual”, à pena e ao prazo prescricional (fls. 78/80).

O eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,  no exercício da 
Presidência desta Suprema Corte,  durante o período de férias forenses, 
decretou a prisão do nacional uruguaio em questão (fls. 91/93).
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Como a prisão foi  efetivada  no  Estado  da  Bahia,  deleguei 
competência a  Juiz  Federal  da  Seção  Judiciária  daquela  unidade  da 
Federação  para a realização do  interrogatório  do  ora  extraditando 
(fls. 103), havendo sido assistido, em referido ato, pela Defensoria Pública 
da União,  estando presente,  ainda,  o  intérprete  judicial  nomeado pelo 
Magistrado  Federal  incumbido da  realização  do  ato  processual  em 
questão (fls. 130).

O extraditando,  por intermédio da  Defensoria  Pública  da  União, 
produziu defesa técnica,  em que impugnou o pedido extradicional ora 
em  causa  (fls.  190/194v.),  sustentando,  em  síntese,  o que se segue   
(fls. 191/194):

“2.1. Da impossibilidade de extradição por inobservância 
das garantias do contraditório,  da ampla defesa e do devido 
processo legal.

A  inobservância  das  garantias  do  contraditório  e  da  
ampla  defesa  (art.  5º,  LV,  da  Constituição  da  República),  que  
conformam o devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição da  
República), impede a extradição.

O Supremo Tribunal Federal já definiu que não pode ser  
autorizada  a  extradição,  caso  se  demonstre  que  o  ordenamento  
jurídico do Estado estrangeiro que a  requer não se revela capaz de  
assegurar aos réus, em juízo criminal, os direitos básicos que resultam  
do  ‘due  process  of  law’  (RTJ 134/56-58  –  RTJ 177/485-488  –  
Ext 1.039,  Rel.  Min.  Celso  de  Mello,  j.  em  21/6/2007,  Tribunal  
Pleno).

Se  há  a  possibilidade  de  demonstração  de  que  o  
ordenamento  jurídico  do  Estado  estrangeiro  não  é  capaz  de  
assegurar  os  direitos  resultantes  do ‘due  process  of  law’,  
parece-nos  razoável  que  se  franqueie,  também,  a  possibilidade  de  
demonstração da inobservância de ditos direitos, de forma concreta,  
nos autos do processo que motiva a extradição.

Evidentemente,  a  Espanha,  Estado requerente,  está  longe de  
constituir Estado incapaz de assegurar os postulados do ‘due process  
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of law’. Nada obstante, nos autos do processo que motiva a extradição,  
não assegurou ditos postulados.

Por  ocasião  da  instrução,  a  pedido  do  Ministério  Público  
e do assistente de acusação,  o Tribunal  de primeira instância,  para  
preservar  a  vítima,  permitiu  que  não  houvesse  confrontação  
visual  com  o  réu/extraditando e  autorizou  a  apresentação  de  
perguntas  por  escrito  pelas  partes  e  a  direção  do interrogatório  do  
adolescente por psicóloga, consideradas as perguntas efetuadas, após a  
declaração de pertinência e necessidade das mesmas (fls. 19 e 63).

Segundo  os  parâmetros  da  legislação  brasileira,  
é  admissível  o  depoimento  da  vítima  sem a  presença  física  do  réu  
(art.  217,  ‘caput’,  do  Código  de  Processo  Penal).  Porém,  não  é  
aceitável  a  formulação  de  perguntas  por  escrito.  Deveria  ter  sido  
oportunizada  à  defesa  a  formulação  oral  das  perguntas,  sem  as  
limitações  que  decorrem  da  exigência  de  redução  a  termo  das  
indagações. Deveras, a exigência de redução a termo, por engessar as  
perguntas, impossibilita a adequação oral das indagações às respostas,  
prejudicando o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

Outra  violação  grave  ao ‘due  process  of  law’  pode  ser  
depreendida  da  ata  da  audiência  de  instrução  ora  anexada.  
Pela ata, é possível depreender que a ordem de produção probatória  
oral  foi  a  seguinte:  i)  interrogatório  do  réu; ii)  oitiva  dos  peritos;  
iii) inquirição da vítima; iv) inquirição das testemunhas.

Dessa forma, não se oportunizou ao réu que apresentasse sua  
versão dos fatos após deparar-se com todo o plexo probatório oral, tal  
como exige o Plenário dessa Suprema Corte (HC 127.900, Rel. Min.  
Dias Toffoli, j. em 3/3/2016, acórdão pendente de publicação).

Por fim,  registre-se a  terceira  grave  violação ao ‘due process  
of law’, impeditiva do deferimento da extradição.

O Tribunal de primeira instância, considerando o tipo de  
procedimento e adotando a premissa de que a proposição de  
provas  se  submeteria  a  estritas  formalidades  de  tempo  
e  forma,  rechaçou  prova  pericial  elaborada  pela  defesa  que  
recaiu  sobre  o  réu,  admitindo  exclusivamente  a  prova  pericial  
elaborada  pela  defesa  relacionada  à  vítima.  Argumentou-se  que,  
em  sua  defesa  escrita,  a  defesa  não  havia  proposto  a  produção  
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de prova pericial relacionada ao réu, mas apenas à vítima (fls. 19/20 e  
63/64).

Em verdade,  o  Tribunal  restringiu a  produção probatória  de  
forma incompatível  com a liberdade de apresentação de documentos  
em  qualquer  fase  do  processo  que,  no  Brasil,  encontra  amparo  
no art. 231 do Código de Processo Penal.

Além disso, o documento em questão é claro ao corroborar a  
negativa  peremptória  do  réu  quanto  aos  fatos  que  lhe  foram  
imputados,  manifestada  na  instrução  do  feito  espanhol  e  reiterada,  
com sinceridade, na audiência de interrogatório realizada nos autos do  
presente processo de extradição.

Desde já, a defesa compromete-se a anexar ao presente feito o  
documento  em  questão,  cuja  juntada  foi  negada  pelo  Tribunal  
espanhol.

Em conclusão, o Estado requerente,  embora não constitua  
Estado incapaz de assegurar os postulados do ‘due process of law’,  
promoveu, em concreto, nos autos do processo que motiva o pedido de  
extradição,  graves  violações aos  princípios  do  contraditório  e  da  
ampla defesa,  assim sintetizadas:  i)  exigência de formulação de  
perguntas escritas à  vítima,  vedada a  realização  de  indagações  
orais; ii) realização de interrogatório do réu no início da instrução  
processual,  e  não  ao  final da  produção  da  prova  oral;  
iii)  indeferimento da juntada de laudo pericial relacionado  ao  
réu.  Em razão dessas graves violações,  impõe-se o indeferimento 
do pedido de extradição.

2.2. Da impossibilidade de deferimento da extradição pelo 
delito de agressão sexual previsto no art.  180,  4º  do Código  
Penal espanhol.  Do indeferimento da extradição por ausência 
de dupla tipicidade. Da necessidade  de restringir a extradição  
ao delito  de agressão sexual  previsto no art.  179 do Código  
Penal espanhol.

O delito qualificado constitui uma derivação que agrega,  
ao tipo penal original, circunstâncias que conduzem à fixação de penas  
mínima e máxima em abstrato mais gravosas.

…...................................................................................................
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A rigor, imputa-se ao extraditando o delito de agressão sexual  
previsto  no  artigo  179  do  Código  Penal  espanhol,  qualificado  pela  
relação de parentesco, por ser pai da vítima.

Simples leitura dos dispositivos penais espanhóis denota  
que  a  agressão  sexual  corresponde  aos  delitos  de  estupro  e  
atentado  violento  ao  pudor,  previstos  separadamente  nos  
artigos 213 e 214 do Código Penal à época dos fatos – ocorridos do  
final de 1997 a 2000 –, anteriores ao advento da Lei nº 12.015/09.

À época  dos  fatos  e  mesmo na  atualidade,  não  há,  na  
legislação brasileira, tipo que contemple, além da figura original do  
estupro  e  do  atentado  violento  ao  pudor,  as  circunstâncias  
relacionadas ao parentesco, descritas no parágrafo quarto do art. 180  
do  Código  Penal  espanhol.  No  Brasil,  essas  circunstâncias  não  
integravam  e  não  integram  o  tipo  penal  de  estupro  ou  atentado  
violento ao pudor.

Para a observância da exigência de dupla tipicidade, seria  
perfeitamente possível admitir que o tipo penal brasileiro contemplasse  
circunstâncias adicionais às previstas no tipo penal estrangeiro. Dessa  
forma,  o  extraditando  não  correria  o  risco  de  ser  punido  por  
circunstâncias não contempladas no tipo penal brasileiro.

Todavia,  a  hipótese  dos  autos  é  inversa.  O  tipo  penal  
espanhol,  que  fundamenta  o  pedido  de  extradição,  contém  
circunstâncias que extrapolam o tipo penal brasileiro.

Nesse  contexto,  para  assegurar  a  correta  observância  da  
exigência de dupla tipicidade, entende o extraditando que a extradição  
não  pode  ser  deferida,  justamente  para  evitar  a  punição  por  
circunstâncias adicionais não previstas no tipo penal brasileiro.

Em  caráter  subsidiário,  a  extradição  apenas  poderia  ser  
deferida para a execução de pena pela prática do delito de agressão  
sexual previsto no art. 179 do Código Penal espanhol.

Assim,  para  a  hipótese  subsidiária  de  se  deferir  a  
extradição – o que se admite apenas para argumentar –, deverá ser  
exigido,  como  condição  do  cumprimento  da  medida,  que  o  Estado  
requerente assuma o compromisso de executar nova pena que venha a  
ser  por  ele  fixada  segundo  os  parâmetros  previstos  no  art.  179 do  
Código Penal espanhol.” (grifei) 
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O Ministério Público Federal, por sua vez, em manifestação da lavra 
da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO 
MARQUES,  ao opinar pelo deferimento do pedido,  assim resumiu e 
apreciou a presente causa (fls. 225/231):

“1. Trata-se de pedido de extradição executória formulado  
pelo Governo da Espanha, com base em tratado bilateral firmado  
entre os Estados brasileiro e espanhol, do seu nacional Francisco Javier  
Casamayor Gulin, para cumprimento naquele País da pena de 13 anos  
e 6 meses de prisão imposta em razão da prática de crime de agressão  
sexual, de forma continuada, previsto nos arts. 178, 179 e 180, 4º, do  
Código Penal espanhol.

2.  A  prisão  preventiva  para  fins  de  extradição  foi  
decretada em 30 de dezembro de 2015 (fls. 91/93) e efetivada em 
12 de fevereiro de 2016 (fls. 100), estando o extraditando custodiado  
no Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador, Bahia.

3. Interrogado, o extraditando negou a prática do crime. A sua  
defesa  técnica,  juntada  às  fls.  190/194  verso),  afirmou  a  
impossibilidade de deferimento da extradição em razão de  o  Estado  
requerente,  no  processo  em que  o  extraditando  foi  condenado,  não  
ter-lhe assegurado o devido processo legal.

4. Teria ocorrido, segundo a defesa, três violações a direitos  
do extraditando:  primeiro, quando da instrução, para preservar a  
vítima,  o  Tribunal  não  permitiu  a  confrontação  visual  do  
extraditando com o seu filho, autorizou a apresentação de perguntas  
apenas por escrito e permitiu que a direção do interrogatório do menor  
fosse feita por psicóloga.

5.  Segundo,  não  se  observou  a  ordem  de  produção  da  
prova oral, tendo-se interrogado o réu, ouvido os peritos, inquirido  
a vítima e, por último, inquirido as testemunhas. Segundo a defesa,  
a sistemática adotada não permitiu que o extraditando apresentasse  
a ‘sua versão dos fatos após deparar-se com todo o plexo probatório  
oral, tal como exige o Plenário dessa Suprema Corte’ (fls. 191 verso).

6.  Terceiro,  o  Tribunal  não  aceitou  a  prova  pericial  
elaborada  pela  defesa  do  extraditando,  admitindo  exclusivamente  a  
prova pericial elaborada pela defesa da vítima.
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7. Afirma, ainda, a Defesa que não há o requisito da dupla  
tipicidade,  necessário ao deferimento da extradição,  em razão de o  
crime pelo qual o extraditando foi condenado na Espanha – agressão  
sexual qualificada pela relação de parentesco – não ter correspondência  
no Brasil aos tipos do Código Penal vigentes entre os anos de 1997 a  
2000, período em que teriam ocorrido as agressões sexuais. Segundo  
afirma, ‘à época dos fatos e mesmo na atualidade, não há, na legislação  
brasileira, tipo que contemple, além da figura do estupro e do atentado  
violento  ao  pudor,  as  circunstâncias  relacionadas  ao  parentesco,  
descritas no parágrafo quarto do art. 180 do Código Penal espanhol.  
No Brasil, essas circunstâncias não integravam e não integram o tipo  
penal de estupro ou atentado violento ao pudor’ (fls. 193 verso).

8.  Ao  final,  pediu  a  eminente  Defesa  o  indeferimento  da  
extradição e, subsidiariamente, que seja exigido do Estado requerente a  
formalização de compromisso de executar nova pena que venha a ser  
fixada segundo os parâmetros previstos no art. 179 do Código Penal  
espanhol, isto é, com a exclusão do agravamento decorrente da relação  
de parentesco.

9.  O  pedido  formal  de  extradição  foi  devidamente  
apresentado  pelo  Estado  requerente,  atendendo  ao  disposto  
no  art.  IX,  ‘b’,  do  Tratado,  instruído  com  cópia  da  sentença  
condenatória (fls. 60/77), dos textos legais relativos ao crime, às penas  
e à prescrição (fls. 78/79), de modo a permitir a essa Corte o exame  
seguro da legalidade da pretensão.

10. O extraditando foi condenado em seu País em razão dos  
seguintes fatos:

‘Esta  executória  dimana  do  procedimento  que  originou  
acórdão com data de  21 de  março de  2006 através do qual  o  
acusado  FRANCISCO  JAVIER  CASAMAYOR  GULIN  
foi condenado como autor penalmente responsável de um crime  
continuado de agressão sexual previsto nos artigos 178, 179 e  
180,  4º,  em  relação  aos  artigos  190  e  74,  3º,  do  Código  de  
Processo Penal, à pena de 13 anos e 6 meses de prisão de acordo  
com os seguintes fatos provados.
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O  acusado,  FRANCISCO  JAVIER  CASAMAYOR  e  a  
Sra.  Trinidad  González  Villar,  mantiveram  uma  relação  
sentimental fruto da qual nasceu um filho M.C.G, no dia 18 de  
abril de 1991. Não obstante, na época do nascimento da criança,  
a  relação  de  casal  já  estava  acabada  e  ambos  tinham  vidas  
independentes convivendo M.C. com sua mãe.

No final do ano de 1996,  começo de 1997,  ambos os  
progenitores  decidiram  retomar  a  relação  convivendo  
juntos do domicílio situado no Paseo de Ronda em Lleida. A 
convivência durou aproximadamente um ano, uma vez que, no  
final de 1998, ocorreu a ruptura definitiva do casal finalizando a  
relação  de  convivência  e  subscrevendo-se,  de  mútuo  acordo,  
convênio  regulador  sobre  a  guarda  do  filho  menor  comum e  
correspondente  pagamento  de  pensão  alimentícia  na  data  de  
14  de  setembro  de  1998,  sendo  apresentada  a  correspondente  
ação  judicial  e  sentença  proferida  pelo  Tribunal  da  Primeira  
Instância e Instrução nº 8 de Lleida em 4 de dezembro de 1998,  
acordando as medidas que, de mútuo acordo, foram fixadas pelas  
partes no convênio previamente subscrito.

A  partir  de  então  começa  um  regime  de  visita  
flexível, passando o menor alguns fins de semana com seu  
pai,  tanto no domicílio que posteriormente este dividiria com  
sua nova companheira, Isabel Campillo, quanto no domicílio dos  
avós  paternos  em Vendrell  (Tarragona)  e,  finalmente,  em um  
apartamento  que,  após  a  época da ruptura do Sr.  Casamayor  
com sua seguinte companheira, foi alugado em Calle Prat de la  
Riba em Lleida. A mãe, até o ano de 2000, não colocou nenhum  
tipo  de  obstáculo  para  que  o  acusado  pude-se  ver  seu  filho.  
No começo do ano de 2000, M.C. manifesta à sua mãe que  
seu  pai  lhe  bate  e  perante  tal  revelação a  Sra.  Trinidad  
decide levá-lo a um psiquiatra e suspender o regime de visita do  
menor com seu pai. Em face de tal decisão o acusado não teve  
nenhum tipo de reação, limitando-se simplesmente a não vê-lo.
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Em tal contexto familiar,  no dia  20 de  novembro de  
1997, M.C. e seu pai se encontravam a sós no domicílio familiar  
assistindo ao filme Jurassic Park e ao ver uma determinada cena  
M.C. teve medo e decidiu dormir no quarto de seu pai. M.C. foi  
para a cama chegando posteriormente o processado. Uma vez na  
cama, o Sr. Casamayor agarrou M.C. fortemente pelos braços  
machucando-o  e,  apesar  de  M.C.  ter  gritado  e  dito  ‘para’  
procedeu  a  penetrá-lo  pela  via  anal  dizendo-lhe  unicamente  
‘cale-se’.

Em  outras  datas  não  determinadas,  mas 
compreendidas entre o final de 1997 e o começo do ano de  
2000,  sempre  se  aproveitando  dos  momentos  em  que  o  
processado se encontrava sozinho com seu filho, mediante o uso  
da força, em um número de ocasiões nunca inferior a 10, obrigou  
o filho,  M.C.,  umas vezes a  realizar felações e outras vezes o  
penetrava  pela  via  anal.  Para  tal,  enquanto  o  menor  se  
encontrava  deitado,  em  ocasiões  de  barriga  para  cima  e  em  
outras para baixo, o acusado o imobilizava colocando-se em cima  
dele com os joelhos abertos, e sempre, embora M.C. se opusesse  
gritando  e  chorando,  lhe  dizia  que  se  calasse  e  continuava  a  
submetê-lo às referidas práticas sexuais. Tais fatos aconteceram  
inicialmente no domicílio familiar que o processado dividia com  
Trinidad  González,  depois  no  domicílio  que  posteriormente  o  
Sr. Casamayor dividiria com Isabel Campillo na Av. Valencia em  
Lleida e, finalmente, no apartamento que este alugou na Calle  
Prat de la Riba em Lleida.

O acusado, para evitar que seu filho narrasse o ocorrido a  
terceiras pessoas,  o ameaçava dizendo que bateria nele e em  
sua mãe e lhe dizia que não devia contar nada a ela, ou seja, à  
sua mãe porque ela já sabia.

O acusado aproveitou-se de sua condição de pai de  
M.C. para cometer os fatos anteriores e executá-los com  
maior facilidade, lançando mão, do que inicialmente era uma  
brincadeira totalmente inocente conhecida no ambiente familiar  
como o ‘jogo da morsa’ que consistia em se deixar cair de lado  
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em cima de qualquer pessoa como faria uma morsa,  a fim de  
iniciar suas práticas sexuais com o menor uma vez que se jogava  
sobre ele.

No ano de 2000,  em consequência das agressões físicas  
que  M.C.  revelou  sofrer  à  sua  mãe  por  parte  de  seu  pai,  
a  Sra.  Trinidad  levou-o  ao  psiquiatra,  ao  Dr.  Sisterè.  Na  
inquirição efetuada na dada de 29 de março de 2000, o menor  
apresentava  alto  grau  de  ansiedade  e  depressão.  O  grau  de  
afetação psicológica de M.C. era tão significativo que o levou a  
protagonizar uma tentativa de autólise. Desde então o menor foi  
objeto de tratamento psicológico.

Examinado  fisicamente  no  ano  de  2004,  M.C.  
apresentava  um  ânus  desestruturado,  com  perda  de  sua  
estrutura radial e com dobras muito grossas e profundas fissuras  
cicatrizadas,  sendo  impossível  especificar  o  tempo  das  lesões  
anais que apresentava.

O  estado  psicológico  do  menor,  desde  que  se  
interromperam as visitas com seu pai, foi melhorando.

No dia 19 de abril de 2004, a mãe do menor denunciou  
os fatos perante os Mossos d'Esquadra de Lleida.’ (fls. 50/52)

11.  Os  fatos  de  autoria  do  extraditando  encontram  
correspondência  no direito  brasileiro  no  tipo  do  art.  214  do  
Código Penal, com a redação vigente entre os anos de 1997 a 2000,  
quando se consumaram as diversas agressões sexuais:  ‘Constranger  
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir  
que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal’.  
Faz-se presente, portanto, o requisito da dupla tipicidade.

12.  Quanto  à  dupla  punibilidade,  o  extraditando  foi  
condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão. Pelo que consta 
dos  documentos  que  instruem  os  autos,  a  sentença  tornou-se  
imutável  (força obrigatória)  em 28/9/2006 (fls.  57),  data em que o  
Supremo Tribunal ordenou a execução da condenação.

13.  De  acordo  com  a  legislação  do  Estado  requerente,  
art.  74,  1,  do Código  Penal,  a  pena superior  a  10 anos  e  que  não  
exceda a 15 anos, prescreve em 20 anos. Considerando que o acórdão  

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12211757.

Supremo Tribunal Federal

EXT 1434 / DF 

em cima de qualquer pessoa como faria uma morsa,  a fim de  
iniciar suas práticas sexuais com o menor uma vez que se jogava  
sobre ele.

No ano de 2000,  em consequência das agressões físicas  
que  M.C.  revelou  sofrer  à  sua  mãe  por  parte  de  seu  pai,  
a  Sra.  Trinidad  levou-o  ao  psiquiatra,  ao  Dr.  Sisterè.  Na  
inquirição efetuada na dada de 29 de março de 2000, o menor  
apresentava  alto  grau  de  ansiedade  e  depressão.  O  grau  de  
afetação psicológica de M.C. era tão significativo que o levou a  
protagonizar uma tentativa de autólise. Desde então o menor foi  
objeto de tratamento psicológico.

Examinado  fisicamente  no  ano  de  2004,  M.C.  
apresentava  um  ânus  desestruturado,  com  perda  de  sua  
estrutura radial e com dobras muito grossas e profundas fissuras  
cicatrizadas,  sendo  impossível  especificar  o  tempo  das  lesões  
anais que apresentava.

O  estado  psicológico  do  menor,  desde  que  se  
interromperam as visitas com seu pai, foi melhorando.

No dia 19 de abril de 2004, a mãe do menor denunciou  
os fatos perante os Mossos d'Esquadra de Lleida.’ (fls. 50/52)

11.  Os  fatos  de  autoria  do  extraditando  encontram  
correspondência  no direito  brasileiro  no  tipo  do  art.  214  do  
Código Penal, com a redação vigente entre os anos de 1997 a 2000,  
quando se consumaram as diversas agressões sexuais:  ‘Constranger  
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir  
que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal’.  
Faz-se presente, portanto, o requisito da dupla tipicidade.

12.  Quanto  à  dupla  punibilidade,  o  extraditando  foi  
condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão. Pelo que consta 
dos  documentos  que  instruem  os  autos,  a  sentença  tornou-se  
imutável  (força obrigatória)  em 28/9/2006 (fls.  57),  data em que o  
Supremo Tribunal ordenou a execução da condenação.

13.  De  acordo  com  a  legislação  do  Estado  requerente,  
art.  74,  1,  do Código  Penal,  a  pena superior  a  10 anos  e  que  não  
exceda a 15 anos, prescreve em 20 anos. Considerando que o acórdão  

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12211757.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 13 de 51



Relatório

EXT 1434 / DF 

adquiriu força obrigatória em setembro de 2006, a prescrição somente  
ocorrerá em setembro de 2026.

14.  Com relação  à  legislação  brasileira,  a  pena  superior  
a 12 anos prescreve em 20 anos (art. 109, I, do Código Penal). Assim a  
prescrição somente se consumará em setembro de 2026.

15.  A discussão que a  defesa tenta desenvolver  sobre  a  
legalidade do procedimento adotado pelo Estado requerente no  
julgamento do extraditando é impertinente, pois, de acordo com o  
sistema adotado pelo direito brasileiro, não cabe a essa Suprema Corte  
emitir  Juízo  sobre  as  normas  processuais  vigentes  na  Espanha  ou  
sobre o sistema adotado naquele País para a apuração e punição dos  
crimes  atribuídos  aos  seus  nacionais  e  ocorridos  no âmbito  do  seu  
território.

16. Muito menos cabe a essa Corte determinar ao Estado  
requerente que proceda a nova dosimetria da pena imposta ao  
extraditando,  com  observância  dos  parâmetros  existentes  na  
legislação brasileira.

17. Para a configuração da dupla tipicidade não exige a  
lei  que  haja  similitude  específica  entre  os  tipos  penais  da  
legislação brasileira e da legislação estrangeira, bastando que a  
conduta  atribuída  ao  extraditando,  tal  como  descrita  pelo  Estado  
requerente, também seja crime no direito brasileiro.

18.  Neste  sentido,  aliás,  já  decidiu  essa  Suprema Corte  em  
precedente de que foi Relator o eminente Ministro Luiz Fux:

‘Extradição.  Governo  da  Itália.  Regularidade  
formal. Atendimento. Atipicidade do crime de lavagem de  
dinheiro:  Fatos  praticados  anteriormente  à  vigência  da  
Lei n. 9.613/93.  Conduta típica subsumível nos artigos 22,  
parágrafo  único,  da  Lei  n.  7.492/86  e  180  do  Código  Penal  
(evasão de divisas e receptação de valor proveniente do crime).  
Requisito da dupla tipicidade satisfeito. (...) 4. O requisito da  
dupla  tipicidade,  de  que  trata  o  artigo  77,  inciso  II,  da  
Lei n. 6.815/1980,  não exige perfeita identidade do ‘nomem 
iuris’ descrito em cada legislação, sendo suficiente a subsunção  
das  condutas  ao  tipo  penal  (EXT 841-RFA,  Min.  Sepúlveda  
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Pertence, DJ de 30/04/2004;  EXT 1.283, Min. Marco Aurélio,  
DJe de 17/10/2014;  e EXT 605,  Min. Celso de Mello,  DJ de  
06/05/1994). (...)’ (Ext. 1413/DF, Dj de 20.6.2016)

19.  Ante  o  exposto,  manifesta-se o Ministério Público 
Federal pelo deferimento do pedido de extradição,  nos moldes 
em que formulado pelo Governo da Espanha, do (...) Francisco  
Javier  Casamayor  Gulin,  devendo o  Estado  requerente  
comprometer-se a proceder à devida detração quanto ao período em  
que  o  extraditando permaneceu custodiado  no  Brasil,  desde 12  de  
fevereiro de 2016.” (grifei)

É o relatório.
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Voto - MIN. CELSO DE MELLO

06/12/2016 SEGUNDA TURMA

EXTRADIÇÃO 1.434 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO – (Relator): Trata-se 
de pedido de extradição,  de caráter executório,  que objetiva a entrega, ao 
Reino  da  Espanha,  de  Francisco  Javier  Casamayor  Gulin,  nacional  
uruguaio, que foi condenado, com trânsito em julgado (fls. 57), no Estado 
requerente, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão (fls. 59) 
pela prática de “crime continuado de agressão sexual”.

Assinalo que  esta  extradição  encontra fundamento  jurídico  no 
Tratado de Extradição celebrado entre a República Federativa do Brasil e o 
Reino da Espanha (1988).

Registro,  por necessário,  que o ciclo de incorporação desse tratado 
bilateral  encerrou-se,  regularmente,  com  a  sua  promulgação  pelo 
Decreto  nº  99.340/1990,  observado,  desse  modo,  o  procedimento  ritual 
a que se refere a jurisprudência desta Suprema Corte (RTJ 174/463-465, 
Rel.  Min. CELSO DE MELLO –  RTJ 179/493-496,  Rel.  Min. CELSO DE 
MELLO, v.g.).

Acentue-se, no ponto, que o acórdão condenatório da Seção Primeira 
da Audiência Provincial de Lleida  que instrui este pedido extradicional 
revela-se apto a satisfazer o requisito estabelecido no Artigo IX, item n. 2, 
do Tratado Brasil/Espanha, pois  apresenta indicações precisas sobre as 
datas,  os locais,  a natureza e as circunstâncias das  práticas  delituosas 
atribuídas ao súdito estrangeiro (fls. 60/76),  achando-se, por isso mesmo, 
em  conformidade com  a  diretriz  jurisprudencial  firmada por  esta 
Suprema Corte:

“(…) 1. O pedido de extradição foi formalizado nos autos,  
com mandado de  prisão que indica precisamente o local,  a data, 
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Voto - MIN. CELSO DE MELLO

EXT 1434 / DF 

a natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao 
extraditando, transcrevendo os dispositivos legais da ordem jurídica  
alemã pertinentes ao caso. Observados os requisitos do art. 77 da  
Lei nº 6.815/80.

2.  Indícios de  autoria  e de  materialidade  evidenciados  no  
mandado  de  prisão,  que  faz  alusão a  provas  testemunhais  e  
documentais do suposto envolvimento do extraditando nos fatos que  
lhe são imputados.”

(Ext 1.015/República Federal da Alemanha,  Rel. 
Min. JOAQUIM BARBOSA – grifei)

Impende ressaltar que os ilícitos penais pelos quais o extraditando 
foi  condenado  (fls.  78)  constituem delitos  comuns,  achando-se 
desvestidos de caráter político.

O  súdito  estrangeiro  em  questão,  ao  impugnar  o  pedido 
extradicional,  alegou, como  primeiro fundamento de sua defesa, que a 
condenação penal subjacente ao pleito deduzido pelo Estado requerente 
foi proferida em julgamento que lhe negou,  arbitrariamente, o exercício 
das garantias processuais inerentes ao devido processo legal.

Em sua defesa escrita,  o extraditando  aduz,  em síntese,  os seguintes 
fundamentos (fls. 192/192v.): 

“Em  conclusão,  o  Estado  requerente,  embora  
não constitua Estado incapaz de assegurar os postulados do  
‘due process of law’, promoveu, em concreto, nos autos do processo  
que motiva o pedido de extradição, graves violações aos princípios do  
contraditório e da ampla defesa, assim sintetizadas:  i)  exigência de  
formulação de perguntas escritas à vítima, vedada a realização de  
indagações orais; ii) realização do interrogatório do réu no início  
da instrução processual, e não no final da produção da prova oral;  
iii)  indeferimento da juntada de laudo pericial relacionado  ao  
réu. Em razão dessas graves violações, impõe-se o indeferimento do  
pedido de extradição.” (grifei)
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Voto - MIN. CELSO DE MELLO

EXT 1434 / DF 

Vale referir,  consoante tem sido enfatizado pelo  magistério 
jurisprudencial  desta  Corte  (RTJ 177/485-488,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO  –  Ext 866/Portugal,  Rel.  Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g.), 
que  a  essencialidade da  cooperação  internacional  na  repressão  penal  aos  
delitos  comuns não exonera o  Estado  brasileiro  –  e,  em  particular, 
o  Supremo  Tribunal  Federal  –  de velar pelo respeito aos direitos 
fundamentais do  súdito  estrangeiro  que  venha  a  sofrer,  em  nosso  País, 
processo  extradicional  instaurado por  iniciativa  de  qualquer Estado 
estrangeiro.

O fato de o estrangeiro ostentar a condição jurídica de extraditando não 
basta  para  reduzi-lo a  um  estado  de  submissão  incompatível  com  a 
essencial dignidade  que lhe é inerente como pessoa humana e que lhe 
confere  a  titularidade de  direitos  fundamentais  inalienáveis,  entre 
os quais avulta, por sua insuperável importância,  a garantia do “due process 
of law”.

Em tema de direito extradicional, o Supremo Tribunal Federal  não 
pode nem deve revelar indiferença diante de transgressões ao regime 
das  garantias  processuais  fundamentais,  pois o  Estado  brasileiro  – 
que deve obediência irrestrita à própria Constituição que lhe rege a vida 
institucional  –  assumiu,  nos  termos  desse  mesmo  estatuto  político, 
o gravíssimo dever de sempre conferir prevalência aos  direitos  humanos 
(CF, art. 4º, II).

Vê-se,  desse  modo,  que  o  extraditando  assume no  processo 
extradicional  a condição indisponível de sujeito de direitos, 
cuja intangibilidade há de ser preservada pelo Estado a que foi dirigido 
o pedido de extradição (o Brasil, no caso). 

A possibilidade de  ocorrer  a  privação,  em  juízo  penal,  do 
“due process of law”, nos múltiplos contornos em que se desenvolve esse 
princípio assegurador dos direitos e da própria liberdade do acusado – 
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Voto - MIN. CELSO DE MELLO

EXT 1434 / DF 

garantia de ampla defesa, garantia do contraditório, igualdade entre as partes 
perante  o  juiz  natural  e garantia  de imparcialidade do  magistrado 
processante  –  impede o  válido  deferimento  do  pedido  extradicional 
(RTJ 134/56-58, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Saliente-se,  no entanto, que a alegada situação de ofensa à garantia 
do contraditório e da ampla defesa não se registra no caso ora em exame, 
não procedendo, desse modo, a objeção deduzida pelo ora extraditando.

É que o Tribunal Judiciário estrangeiro,  ao tomar o depoimento da 
vítima,  e acolhendo pedido formulado pelo Ministerio Fiscal  de España, 
adotou o procedimento disciplinado pelo art.  707,  § 2º,  do Código de 
Processo Penal espanhol, que, em atenção à necessidade de resguardar o 
interesse superior da criança e do adolescente,  autoriza a inquirição de 
menores,  como  na  espécie,  realizada em  ambiente reservado,  sem 
confrontação visual e  direta com  o  acusado,  ante a formulação de 
perguntas  por  intermédio  do  Juiz que  preside  o  ato,  auxiliado por 
profissional  especializado,  que  opera  a  comunicação  imediata  com  o 
depoente. Eis o teor da regra legal em questão:

“Código de Legislación Procesal
Artículo 707. 
…...................................................................................................
§ 2º. La declaración de los testigos menores de edad o con  

discapacidad necesitados de especial protección, se llevará a cabo,  
cuando resulte necesario para impedir  o reducir los perjuicios que  
para ellos puedan derivar del desarrollo del proceso o de la práctica de  
la  diligencia,  evitando la confrontación visual de los mismos 
con el inculpado.  Con este fin podrá ser utilizado cualquier 
medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba,  
incluyéndose la  posibilidad  de  que  los  testigos  puedan  ser  
oídos sin estar presentes en la sala mediante la utilización de  
tecnologías de la comunicación.
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Estas medidas serán igualmente aplicables a las declaraciones de  
las  víctimas  cuando  de  su  evaluación  inicial  o  posterior  derive  la  
necesidad de estas medidas de protección”. (grifei)

Verifico, no ponto, que, embora o extraditando sustente a ocorrência 
de transgressão ao devido processo legal,  em razão de não haver sido 
dada a oportunidade, ao seu representante judicial, de fazer perguntas orais 
diretamente ao ofendido, o exame dos autos, no entanto, revela que lhe foi 
assegurado,  efetivamente,  o exercício pleno do direito de defesa,  através 
da participação ativa do seu Advogado no ato de inquirição judicial do 
menor,  por meio da  formulação,  por  escrito,  de  perguntas  que  eram, 
posteriormente, transmitidas ao ofendido pelo interlocutor designado pelo 
órgão judicial processante.

Assinale-se,  por oportuno,  que não é estranha ao direito processual 
penal brasileiro a adoção de técnicas alternativas de inquirição de criança 
ou  adolescente  vítimas de  violência  sexual,  especialmente quando  a 
prática  do  delito  ocorre  no  âmbito  do  núcleo  familiar  do  ofendido, 
cabendo mencionar,  como  importante  registro  do  surgimento  e  da 
evolução  dessa  prática  processual  no  Brasil,  a autorizada lição de 
LUCIANE POTTER (“Violência,  Vitimização e Políticas de Redução de 
Danos”,  “in”  “Depoimento  sem  Dano,  Uma  Política  Criminal  de 
Redução de Danos”, p. 29/32, item n. 3.1.1., 2010, Lumen Juris):

“Inspirado  no  trabalho  monográfico  de  Veleda  Dobke,  
‘Abuso  Sexual:  a  inquirição  das  crianças –  uma  abordagem  
interdisciplinar’, o ‘Projeto Depoimento Sem Dano’, do Tribunal de  
Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul/Brasil,  foi  implantado em 2003,  
no  2º  Juizado  da  Infância  e  Juventude  de  Porto  Alegre.  Em 2004 
assumiu caráter institucional.

O  Projeto  piloto  Depoimento  sem  Dano  consiste  em  
colher  o depoimento da vítima de abuso sexual em uma sala  
especialmente  montada  com  equipamento  de  áudio  e  vídeo,  
interligando a  sala  de  audiências  a  um ambiente  reservado,  sem a  
formalidade  de  uma sala  de  audiências,  retirando,  assim,  o  caráter  
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solene do evento. A vítima é recebida, antes da audiência, no corredor  
do  andar  do  2º  JIJ,  por  uma  das  profissionais  da  equipe  
interdisciplinar e encaminhada prontamente à sala especial,  não se 
encontrando com o acusado.  Durante o depoimento  ela não vê 
nem ouve a nenhuma das pessoas que estão na sala de audiências.  
Apenas um profissional toma o depoimento da vítima, ou seja,  
um  psicólogo  ou  assistente  social,  integrantes  da  equipe  
interdisciplinar dos  Juizados  da  Infância  e  Juventude.  O juiz,  o 
promotor  de  justiça,  o  defensor  e  o  acusado acompanham o  
depoimento pelo sistema de TV  e têm a possibilidade de enviar  
perguntas ao técnico, que,  como interlocutor, as repassa à criança  
ou  adolescente,  em  linguagem  adequada.  Esse  programa  está  
sendo efetivado em outras cidades do Estado, e está despertando a  
curiosidade e o interesse de outras regiões do Brasil.

O objetivo principal do Projeto DSD é a busca de redução  
de danos às vítimas que necessitam ser  inquiridas em juízo,  
procurando adequar os princípios do processo penal, em especial  
o  contraditório  e ampla  defesa,  com os princípios 
constitucionais da dignidade humana e da prioridade absoluta 
ao  atendimento  dos  direitos  de  crianças  e  adolescentes.  
Objetiva,  ainda,  reduzir  as  inúmeras  oitivas  a  que é  submetida a  
vítima-testemunha  de  abuso  sexual,  criança  ou  adolescente,  e  a  
melhora na qualidade da prova. Nesse sentido, não deixa de integrar  
a  prova  judicial,  pois  a  entrevista  é  gravada  em CD que,  após,  é  
anexado aos autos. (...)

…...................................................................................................
A partir desse projeto piloto nasceram os Projetos de 

Lei nº  5.329/2005 e nº  7.524/2006 (tramitaram  em  conjunto  na  
Câmara  Federal  de  Deputados)  com  proposta  de  alteração  do  
Código  Processual  Penal  Brasileiro,  acrescentando-se  o  
Capítulo  IV-A sobre  o  processo  e  julgamento  dos  crimes  contra  a  
liberdade sexual com vítima ou testemunha criança ou adolescente.” 
(grifei) 
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A circunstância de o Código de Processo Penal brasileiro não haver 
disciplinado,  objetivamente,  os  diversos meios  de  efetivação desse 
método  destinado a humanizar  o registro da prova oral  referente aos 
delitos sexuais praticados contra a criança ou o adolescente não significa 
que  o  ordenamento  positivo  brasileiro  não possua instrumentos 
normativos aptos a legitimar o emprego dessa técnica processual.

Com efeito,  o  E.  Conselho Nacional  de Justiça, com fundamento 
na cláusula constitucional que confere  especial  proteção à  criança  e ao 
adolescente (CF , art. 227, caput e § 3º, V), e objetivando dar concreção ao 
que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90, arts. 28, 
§  1º,  e  100,  parágrafo  único,  XII),  editou a  Recomendação  nº  33/2010 
(DJe nº  215,  de  25/11/2010),  que,  entre  outras  medidas,  exorta a 
implementação, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário brasileiro, do 
sistema de depoimento especial,  “para  escuta  de  crianças  e  adolescentes  
vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais”,  a ser realizado 
“em ambiente separado da sala de audiências, com a participação de profissional  
especializado para atuar nessa prática”.

É importante destacar,  ainda,  que  a Convenção sobre os Direitos da 
Criança (art.  12,  itens  ns.  1  e  2),  formalmente  incorporada ao 
ordenamento  positivo  brasileiro  por  meio  do  Decreto nº  99.710/1990, 
assegura à criança e ao adolescente o direito de serem ouvidos em juízo, 
em todo processo  judicial  ou administrativo  que afete  seus  interesses, 
incumbindo ao  Estado assegurar-lhes,  no  exercício  dessa  prerrogativa, 
respeito à sua especial condição de pessoa em desenvolvimento (CF, art. 227, 
§ 3º, V).

Cumpre salientar,  por  pertinente,  que  a  colenda  Segunda Turma 
desta  Suprema  Corte,  no  julgamento  do RHC 121.494/RS,  Rel.  Min. 
TEORI ZAVASCKI, ao analisar a legitimidade da produção da prova oral 
por meio do sistema denominado “depoimento sem dano”,  consistente na 
adoção,  durante a  persecução  criminal,  de  medidas que objetivem  a 
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proteção da  integridade  psicológica e da  dignidade da  criança  e  do 
adolescente  expostos à  situação  de  violência,  reconheceu a plena 
validade de tal método de inquirição, considerando “a peculiar situação de  
fragilidade intelectual e emocional das vítimas”.

Observe-se,  por relevante, que esse entendimento tem o beneplácito 
do magistério doutrinário (JOSÉ ANTÔNIO DALTOÉ CEZAR, “A Escuta 
de  Crianças  e  Adolescentes  em  Juízo:  Uma  Questão  Legal  ou  um 
Exercício  de  Direitos?”,  “in”  “Depoimento  sem  Dano,  Uma  Política 
Criminal  de Redução de Danos”,  p.  29/32,  item n.  3.1.1.,  2010,  Lumen 
Juris; CLAUDETE CARVALHO CANEZIN e ANA CAROLINA BENASSI 
PEROZIM,  “Do Crime de  Abuso  Sexual  Praticado  contra  Crianças  e 
Adolescentes e o Depoimento sem Dano”, p. 119/139, Ano XI/57, 2010, 
Revista IOB de Direito de Família; OSNILDA PISA e LILIAN MILNITSKY 
STEIN,  “Abuso  Sexual  Infantil  e  a  Palavra  da  Criança  Vítima: 
Pesquisa Científica e a Intervenção Legal”,  vol.  857,  p.  456,  2007,  RT; 
GABRIELA  LÍDIA  DA  LUZ  e  MARIA  ESTER  TOALDO  BOPP,  “O 
Depoimento Sem Dano como Garantia à Integral Proteção dos Direitos 
Infanto-Juvenis”,  “in” “Novos  Olhares  sobre  a  Família:  Aspectos 
Psicológicos, Sociais e Jurídicos”, p. 157/173, 2014, CRV,  v.g.),   além de 
refletir-se,  por igual,  na jurisprudência dos Tribunais  em geral,  inclusive 
na  do  E.  Superior  Tribunal  de  Justiça  (ARE 625.573-AgR/SP,  Rel. 
Min.  GURGEL DE  FARIA –  RHC 45.589/MT,  Rel.  Min.  GURGEL DE 
FARIA, v.g.):

“5.  Cuidando-se de crime sexual contra  criança  e  
adolescente, justifica-se a inquirição da vítima na modalidade 
do ‘depoimento sem dano’, em respeito à sua condição especial de  
pessoa em desenvolvimento. Precedentes.”

(AREsp 625.573-AgRg/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA – 
grifei)

“4. Ainda que assim não fosse, este Superior Tribunal, na  
linha  do  entendimento  externado  pelo  Tribunal  ‘a  quo’,  tem 
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“4. Ainda que assim não fosse, este Superior Tribunal, na  
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reiteradamente  decidido  que,  nos  crimes  sexuais  praticados,  em  
tese, contra crianças e adolescentes, a inquirição da vítima por meio  
de profissional preparado  e em ambiente diferenciado,  denominado 
‘depoimento sem dano’,  não  configura  nulidade  ou  
constrangimento  ilegal  à  liberdade  de  locomoção  do  acusado.  
Precedentes.

5. Trata-se de medida excepcional, destinada a evitar que  
as vítimas sejam submetidas aos traumas da violência sexual,  
em  tese,  perpetrada  pelo  agressor,  devendo  prevalecer  sobre  a  
publicidade  do  ato  processual,  considerando-se,  sobretudo,  a 
condição peculiar das vítimas, de pessoas em desenvolvimento,  
nos termos do art. 227 da Constituição da República,  c/c o art. 3º,  
parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”

(HC 244.559/DF,  Rel.  Min.  SEBASTÃO  REIS  JÚNIOR – 
grifei)

“3.  Conquanto  a  oitiva  das  vítimas  antes  mesmo  de  
deflagrada  a  persecução  penal  caracterize  situação  
excepcional,  o  certo  é  que  a  suspeita  da  prática  de  crime  sexual  
contra criança e adolescente justifica a sua inquirição na modalidade 
do ‘depoimento sem dano’, respeitando-se a sua condição especial  
de  pessoa  em  desenvolvimento,  em  ambiente  diferenciado  e  por  
profissional especializado.

4.  A  colheita  antecipada  das  declarações  de  menores  
suspeitos de serem vítimas de abuso sexual,  nos  moldes  como  
propostos na hipótese,  evita que revivam os traumas da violência  
supostamente sofrida cada vez que tiverem que ser inquiridos durante  
a persecução criminal.”

(HC 226.179/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)

Sem qualquer razão,  portanto,  o  ora  extraditando,  quando busca 
sustentar,  sem nenhum fundamento consistente, que a condenação penal  a 
ele  imposta teria  resultado  de  julgamento  em  cujo  âmbito  não  se 
respeitaram as garantias inerentes ao “due processof law”. 
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Tenho para mim,  de outro lado,  que também não assiste razão ao 
súdito estrangeiro em questão,  quando alega que o Tribunal judiciário 
estrangeiro  teria recusado,  indevidamente,  a  produção  de  prova 
documental requerida pela Defesa.

Com  efeito,  consta dos autos que  o  extraditando  requereu, 
oportunamente,  a  juntada  de  laudo  pericial  referente ao  ofendido, 
elaborado por profissional contratado pelo acusado,  sendo certo que o 
órgão  judiciário  processante  admitiu a  incorporação  de  tal  prova 
documental aos autos.

Ocorre, no entanto, que, no dia imediatamente anterior à data da sessão 
de  julgamento  da  ação  penal,  o  extraditando  requereu,  tardiamente, 
a juntada de um novo laudo pericial, elaborado pelo mesmo profissional, 
agora referente ao próprio acusado.

Esse  último  documento,  cuja  produção  foi  requerida  apenas na  
véspera do  julgamento  definitivo,  foi recusado pelo  órgão processante, 
consideradas  a intempestividade de sua apresentação  e a inobservância, 
pelo extraditando, das formalidades procedimentais, e tendo em vista, ainda, 
a impertinência de seu conteúdo e a desnecessidade de referida prova literal.

A decisão em causa, por isso mesmo, acha-se em conformidade com a 
orientação jurisprudencial  firmada por  esta Suprema Corte na matéria 
em questão:

“Agravo regimental. Ação penal. Defesa prévia. Diligências.  
Indeferimento.  Admissibilidade.  Impertinência e irrelevância 
manifestas (art. 9º da Lei nº 8.038/90 e art. 400, § 1º, CPP). Pleitos  
que  extravasam  os  limites  da  imputação  e  com  ela  não  
guardam correlação lógica. Poder do relator de ordenar e dirigir o  
processo (art. 21, I, RISTF). Inexistência de prejulgamento ou análise  
antecipada de mérito.

…...................................................................................................
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2. Por  sua  vez,  dispõe  o  art.  400,  §  1º,  do  Código  de  
Processo  Penal,  que  ‘as  provas  serão  produzidas  numa  só  
audiência,  podendo  o  juiz  indeferir  as  consideradas  
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias’.

3. Logo, o  objeto da prova são os fatos pertinentes, vale  
dizer,  que,  essencialmente,  digam  respeito  à  imputação,  e  
relevantes,  ou  seja,  que  possam  influenciar no  julgamento  da  
causa. 

4. Nos termos do art. 21, I, do Regimento Interno do Supremo  
Tribunal Federal, compete ao relator ‘ordenar e dirigir o processo’.

5.  Nesse  diapasão,  compete  ao  relator,  no exercício  de  seus  
poderes  instrutórios,  indeferir  as  diligências  que  não  tenham  
pertinência  com  o  objeto  da  imputação  ou  que  sejam  
irrelevantes para o deslinde da ação penal.

6.  A conclusão  a respeito  da pertinência  e da relevância da  
diligência pressupõe seu cotejo com o objeto da imputação, sem 
que isso importe, por si só, em prejulgamento ou análise antecipada de  
mérito.

7.  Cumpre,  pois,  indeferirem-se os  pleitos  da defesa que  
extravasam os limites da imputação e com ela não guardam  
correlação lógica.”

(AP 986-AgR/AP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)

“’HABEAS  CORPUS’.  ALEGAÇÕES  DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA,  DE DESCUMPRIMENTO DE  
DECISÃO  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DE  
IMPEDIMENTO  DA  CÂMARA  CRIMINAL.  ALEGAÇÕES 
IMPROCEDENTES.

Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de 
diligências requeridas pela defesa, se foram elas consideradas  
desnecessárias  pelo  órgão  julgador  a  quem  compete  a  
avaliação  da  necessidade  ou  conveniência  do  procedimento  
então proposto.

…...................................................................................................
‘Habeas corpus’ indeferido.”
(HC 76.614/RJ, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – grifei)
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“’HABEAS  CORPUS’.  PROCESSUAL  PENAL.  OITIVA 
DE  TESTEMUNHA.  INDEFERIMENTO MOTIVADO.  
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido de que  
‘[n]ão constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências  
requeridas pela defesa, se foram elas consideradas desnecessárias 
pelo órgão julgador a quem compete a avaliação da necessidade ou  
conveniência do procedimento então proposto’ [HC n. 76.614, Relator  
o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 12.6.98].

2. Indeferimento  da  oitiva  de  testemunha  que  se  encontrava  
presa há vários anos, muito antes da ocorrência dos fatos apurados na  
ação  penal.  Ausência  de  correlação entre  estes  e  os  que  o  réu  
pretendia provar com a oitiva da testemunha. Inexistência de violação  
dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ordem denegada.”
(HC 94.542/SP, Rel. Min. EROS GRAU – grifei)

Alega-se,  ainda, que a instrução probatória  não obedeceu a ordem 
ritual  estabelecida  pelo  art.  400,  “caput”,  do  CPP  (na redação dada 
pela Lei nº 11.719/2008), o que teria provocado prejuízo à Defesa, eis que 
não se teria permitido ao extraditando apresentar sua versão dos fatos 
“após deparar-se com todo o plexo probatório oral”.

Não constitui demasia ressaltar,  no  ponto,  que  a  audiência  de 
instrução e  julgamento,  no caso  ora  em exame,  ocorreu em 08/03/2006,  a 
significar  que o  dispositivo  legal  ora  invocado sequer existia,  à  época, 
no ordenamento  positivo  brasileiro,  eis que a  Lei  nº  11.719/2008,  que 
introduziu o art. 400, “caput”, no Código de Processo Penal brasileiro, só 
veio a ser publicada em 20/06/2008, passando a viger apenas 60 (sessenta) 
dias após essa data.
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Vê-se,  desse  modo,  em face da  data  de  julgamento  em  questão 
(08/03/2006),  que se revela inviável,  presente  tal  circunstância  de  ordem  
temporal,  a possibilidade de  útil  invocação da  norma  em  referência, 
considerado,  notadamente,  o  princípio segundo  o  qual  “tempus  regit  
actum”.

E mesmo que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal, em sede  
de extradição, tem assinalado a impossibilidade de o Brasil impor a outros 
Estados  estrangeiros  os  seus  modelos  legais  vigentes no  âmbito  do 
sistema normativo nacional.

Foi o que se decidiu, p. ex., no julgamento da Ext 542/EUA, de que eu  
próprio  fui  Relator,  ocasião em  que  esta  Corte  Suprema  assim se 
pronunciou:

“(...)  não se pode impor, no plano das relações extradicionais  
entre  Estados  soberanos,  a  compulsória  submissão  da  parte  
requerente ao modelo jurídico de aplicação das penas vigente no 
âmbito  do  sistema  normativo  do  Estado  a  quem  a  extradição  é  
solicitada.

O Brasil, consequentemente, não pode, a pretexto de deferir o  
pedido  extradicional,  impor à  observância  necessária  dos  demais  
países o seu modelo legal que, consagrando o instituto da unidade  
fictícia do crime continuado, estipula regras concernentes à aplicação  
da pena.

A  impossibilidade de  o  Estado  brasileiro  impor,  mediante  
ressalva,  ao  Estado  requerente  a  aceitação  de  institutos  
peculiares ao direito penal positivo do Brasil – tal como se dá em  
relação ao fenômeno jurídico da continuidade delitiva –  deriva da  
circunstância de que, em assim agindo,  estaria a afetar a própria  
integridade  da  soberania  estatal  da  parte  requerente.  A  força  da  
importação de critérios ou de institutos penais não se legitima em 
face  do  Direito  das  Gentes  nem  à  luz de  nosso  próprio  sistema  
jurídico.
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Cabe,  assim,  à  Justiça  do  Estado requerente  reconhecer,  
soberanamente – desde que permita a sua própria legislação penal –,  
a ocorrência, ou não, da continuidade delitiva, não competindo 
ao Brasil,  em obséquio ao princípio fundamental da soberania dos  
Estados, que rege as relações internacionais,  constranger o Governo  
requerente a  aceitar um instituto  que,  até  mesmo,  o  seu  próprio  
ordenamento positivo possa rejeitar.”

(Ext 542/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

O Ministério Público Federal,  por sua vez,  em parecer da lavra da 
ilustre  Subprocuradora-Geral  da  República  Dra.  CLÁUDIA SAMPAIO 
MARQUES, assim também opinou nos autos, destacando,  a propósito do  
tema,  não competir ao Supremo Tribunal Federal,  considerado o sistema 
de contenciosidade limitada adotado no  Brasil,  “emitir  juízo  sobre  as  
normas processuais vigentes  na Espanha ou sobre  o  sistema adotado  
naquele  País  para  a  apuração  e  punição  dos  crimes  atribuídos  aos  seus  
nacionais e ocorridos no âmbito do seu território” (fls. 230 – grifei).

É que o Supremo Tribunal Federal,  ao proferir juízo de mera delibação 
sobre a postulação extradicional,  só excepcionalmente analisa aspectos 
materiais  concernentes à  própria  substância  da  imputação  penal,  e, 
mesmo  assim,  apenas naqueles  casos  em  que  esse  exame  tornar-se 
indispensável à  solução  de  eventual  controvérsia  concernente 
(a)  à ocorrência de prescrição penal, (b)  à observância do princípio da 
dupla tipicidade  ou (c)  à configuração eventualmente política  tanto do 
delito  imputado ao  extraditando  quanto das  razões  que levaram uma 
soberania estrangeira a requerer a extradição de determinada pessoa ao 
Governo brasileiro.

Esse sistema de controle limitado –  que  enseja  mera  verificação 
jurisdicional  de pontos determinados referidos pela própria  legislação 
doméstica  brasileira  ou,  quando existente,  pelo  tratado  bilateral 
específico –, além de não viabilizar a possibilidade de qualquer juízo de  

14 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12211758.

Supremo Tribunal Federal

EXT 1434 / DF 

Cabe,  assim,  à  Justiça  do  Estado requerente  reconhecer,  
soberanamente – desde que permita a sua própria legislação penal –,  
a ocorrência, ou não, da continuidade delitiva, não competindo 
ao Brasil,  em obséquio ao princípio fundamental da soberania dos  
Estados, que rege as relações internacionais,  constranger o Governo  
requerente a  aceitar um instituto  que,  até  mesmo,  o  seu  próprio  
ordenamento positivo possa rejeitar.”

(Ext 542/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

O Ministério Público Federal,  por sua vez,  em parecer da lavra da 
ilustre  Subprocuradora-Geral  da  República  Dra.  CLÁUDIA SAMPAIO 
MARQUES, assim também opinou nos autos, destacando,  a propósito do  
tema,  não competir ao Supremo Tribunal Federal,  considerado o sistema 
de contenciosidade limitada adotado no  Brasil,  “emitir  juízo  sobre  as  
normas processuais vigentes  na Espanha ou sobre  o  sistema adotado  
naquele  País  para  a  apuração  e  punição  dos  crimes  atribuídos  aos  seus  
nacionais e ocorridos no âmbito do seu território” (fls. 230 – grifei).

É que o Supremo Tribunal Federal,  ao proferir juízo de mera delibação 
sobre a postulação extradicional,  só excepcionalmente analisa aspectos 
materiais  concernentes à  própria  substância  da  imputação  penal,  e, 
mesmo  assim,  apenas naqueles  casos  em  que  esse  exame  tornar-se 
indispensável à  solução  de  eventual  controvérsia  concernente 
(a)  à ocorrência de prescrição penal, (b)  à observância do princípio da 
dupla tipicidade  ou (c)  à configuração eventualmente política  tanto do 
delito  imputado ao  extraditando  quanto das  razões  que levaram uma 
soberania estrangeira a requerer a extradição de determinada pessoa ao 
Governo brasileiro.

Esse sistema de controle limitado –  que  enseja  mera  verificação 
jurisdicional  de pontos determinados referidos pela própria  legislação 
doméstica  brasileira  ou,  quando existente,  pelo  tratado  bilateral 
específico –, além de não viabilizar a possibilidade de qualquer juízo de  

14 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12211758.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 29 de 51



Voto - MIN. CELSO DE MELLO

EXT 1434 / DF 

revisão sobre  os  fatos  subjacentes  ao  pedido  extradicional  (como  já 
precedentemente enfatizado),  restringe a  atividade  processual  do 
Supremo Tribunal Federal ao plano da mera delibação.

Isso significa,  na perspectiva do modelo extradicional vigente no 
ordenamento  jurídico  brasileiro  (Lei  nº  6.815/80)  –  que repele a 
possibilidade  de revisão ou de reapreciação do  mérito  das  acusações 
penais  ou das  condenações  criminais  proferidas  no  âmbito  do  Estado 
requerente  –,  que o Estatuto do Estrangeiro consagra o sistema de 
contenciosidade limitada (Ext 720-ED/República Portuguesa,  Rel.  Min. 
CELSO DE MELLO,  v.g.),  que circunscreve o  “thema decidendum”,  nas 
ações de extradição passiva,  à análise dos pressupostos (art.  77)  e das 
condições (art.  78)  inerentes  ao  pedido  formulado  pelo  Estado 
estrangeiro,  consoante proclama iterativa jurisprudência do  Supremo 
Tribunal Federal (RTJ 161/409-411, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Não se pode desconhecer,  além do  mais,  que o  Estado requerente 
qualifica-se como  Estado  verdadeiramente democrático,  cujas 
instituições asseguram,  em  juízo  penal,  a qualquer réu as  garantias 
jurídico-processuais  básicas  reconhecidas pelas  declarações 
internacionais de direitos.

O  súdito  estrangeiro  em  questão  foi  julgado,  no  Reino  da 
Espanha, por   órgãos   do   Poder   Judiciário   que   se   conformam   às   exigências 
impostas   pelo   princípio   do   juiz   natural  ,  em   tudo   compatíveis   com  as 
diretrizes que   esta   Suprema Corte firmou   a propósito de   tão   relevante 
postulado constitucional (RTJ   169/557  , Rel. Min. CELSO DE MELLO – 
RTJ   179/378      -  379  , Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

“O POSTULADO DO JUIZ NATURAL REPRESENTA 
GARANTIA CONSTITUCIONAL INDISPONÍVEL 
ASSEGURADA A QUALQUER RÉU EM SEDE DE 
PERSECUÇÃO PENAL.
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– O princípio da naturalidade do juízo representa uma das  
mais  importantes  matrizes  político-ideológicas  que conformam a  
própria  atividade  legislativa  do  Estado  e  que  condicionam o  
desempenho,  por  parte  do  Poder  Público,  das  funções  de  caráter  
penal-persecutório, notadamente quando exercidas em sede judicial.

O postulado do juiz natural reveste-se,  em sua  projeção  
político-jurídica,  de  dupla função  instrumental,  pois,  enquanto  
garantia indisponível, tem por titular qualquer pessoa exposta, em  
juízo criminal, à ação persecutória do Estado e, enquanto limitação  
insuperável, representa fator de restrição que incide sobre os órgãos  
do poder estatal incumbidos de promover, judicialmente, a repressão  
criminal.

É irrecusável,  em  nosso  sistema  de  direito  constitucional  
positivo  –  considerado  o  princípio  do  juiz  natural –,  
que  ninguém poderá ser privado de sua liberdade  senão mediante  
julgamento pela autoridade judicial  competente.  Nenhuma pessoa, 
em  consequência, poderá  ser  subtraída  ao  seu  juiz  natural.  
A nova Constituição do Brasil, ao proclamar as liberdades públicas –  
que  representam  limitações  expressivas  aos  poderes  do  Estado  –,  
consagrou,  agora, de modo explícito, o postulado fundamental do  
juiz natural. O art. 5º, LIII, da Carta Política prescreve que ‘ninguém 
será  processado  nem  sentenciado  senão  pela  autoridade  
competente’.”

(RTJ 193/357-358, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Os fatos delituosos, vinculados pelo nexo de continuidade delitiva, 
ensejadores da  formulação  deste  pedido  extradicional,  por  sua  vez, 
submetem-se  à  competência  penal  exclusiva da  Justiça  do  Estado 
requerente,  a  quem  incumbe,  sem o concurso da jurisdição dos tribunais 
brasileiros, processar e julgar o extraditando.

A pretensão extradicional deduzida  pelo  Governo  do  Reino  da 
Espanha  também satisfaz,  de  outro  lado,  a exigência concernente  ao 
postulado da dupla tipicidade.
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Como anteriormente destacado,  o  Governo da Espanha  pretende a 
entrega extradicional do súdito estrangeiro em causa,  contra quem existe, 
naquele País, condenação penal  transitada em julgado, em razão dos fatos 
que estão assim descritos no título penal executivo (fls. 51):

“(...)  no dia 20 de novembro de 1997,  M.C.  e  seu  pai  se  
encontravam a sós no domicílio familiar assistindo ao filme Jurassic  
Park e ao ver uma determinada cena M.C. foi para cama chegando  
posteriormente  o  processado.  Uma  vez  na  cama,  o  Sr.  Casamayor  
agarrou  M.C.  fortemente  pelos  braços  machucando-o  e,  apesar  de  
M.C.  ter  gritado  e  dito  ‘para’,  procedeu a penetrá-lo  pela  via  anal  
dizendo-lhe unicamente ‘cale-se’.

Em outras datas não determinadas,  mas compreendidas 
entre o final de 1997 e o começo do ano 2000,  sempre  se  
aproveitando  dos  momentos  em  que  o  processado  se  encontrava  
sozinho com seu filho, mediante o uso da força, em um número de  
ocasiões nunca inferior a 10,  obrigou o filho, M.C., umas vezes a  
realizar-lhe felações e outras vezes o penetrava pela via anal. Para tal,  
enquanto o menor se encontrava deitado, em ocasiões de barriga para  
cima e outras para baixo, o acusado o imobilizava colocando-se para  
cima dele com os joelhos abertos, e sempre, embora M.C. se opusesse  
gritando  e  chorando,  lhe  dizia  que  se  calasse  e  continuava  a  
submetê-lo  às  referidas  práticas  sexuais.  Tais  fatos  aconteceram  
inicialmente  no  domicílio  familiar  que  o  processado  dividia  
com  Trindad  González,  depois  no  domicílio  que  posteriormente  
o Sr. Casamayor dividiria com Isabel Campillo na Av. Valencia em  
Lleida e, finalmente, no apartamento que este alugou na Calle Prat  
de la Riba em Lleida.” (grifei)

A legislação penal espanhola,  por sua vez,  ao tipificar o delito em 
questão, assim define esse ilícito penal (fls. 78):

“Artigo 178 do CÓDIGO PENAL
Aquele que atentar contra a liberdade sexual de outra pessoa,  

utilizando  violência  ou  intimidação,  será  punido  como  
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Aquele que atentar contra a liberdade sexual de outra pessoa,  

utilizando  violência  ou  intimidação,  será  punido  como  
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responsável  por  agressão  sexual  com  pena  de  prisão  de  um  a  
cinco anos.

Artigo 179 do CÓDIGO PENAL
Quando  a  agressão  sexual  consista  em acesso  carnal  por  via  

vaginal, anal ou oral, ou introdução de membros corporais ou objetos  
por  alguma  das  duas  primeiras  vias,  o  responsável  será  castigado  
como réu de estupro com a pena de prisão de seis a 12 anos.

Artigo 180 do CÓDIGO PENAL
As anteriores condutas serão  castigadas  com  as  penas  de  

prisão  de  cinco  a  dez  anos  para  as  agressões  do  artigo  178,  e 
de doze a quinze anos para as do Artigo 179,  quando 
concorra alguma das seguintes circunstâncias:

….....…..........................................................................................
4º Quando, para a execução do crime,  o responsável utilize 

uma relação de superioridade ou parentesco,  por ser ascendente,  
descendente  ou  irmão,  por  natureza ou  adoção,  ou  afins,  com a 
vítima.” (grifei)

Vê-se,  pois,  que  o  delito pelo  qual  o  ora  extraditando  foi 
condenado  –  “crime  continuado  de  agressão  sexual” –  encontra plena 
correspondência típica nas normas penais  vigentes à época dos fatos, 
vale dizer, no art. 214 do Código Penal brasileiro (na redação dada pela 
Lei  nº  8.072/1990),  c/c o  art.  226,  II  (na redação anterior à 
Lei nº 11.016/2005), em dispositivos que assim dispunham:

“Atentado violento ao pudor
Art.  214 – Constranger alguém, mediante violência ou grave  

ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso  
diverso da conjunção carnal

Pena – reclusão, de seis a dez anos.” (grifei)

“Aumento de pena
Art. 226 – A pena é aumentada de quarta parte:
…...................................................................................................
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II –  se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão,  
tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer  
outro título tem autoridade sobre ela.” (grifei)

Acentuo que,  na espécie ora em exame,  o fato delituoso  qualificado 
como “crime continuado de agressão sexual” ocorreu no período  entre os 
anos 1997 e 2000 (fls. 51).

A pena originalmente cominada para o crime de atentado violento ao  
pudor no Código Penal brasileiro,  publicado em 31/12/1940 e vigente a 
partir de 1º/01/1942,  consistia,  inicialmente,  em uma sanção de 02 (dois) 
a 07 (sete) anos de reclusão.

O  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (Lei  nº  8.069/90) 
acrescentou o parágrafo único ao  art.  214  do  Código  Penal  brasileiro, 
criando uma forma qualificada do crime de atentado violento ao pudor, 
apenada com uma sanção de 03 (três) a 09 (nove) anos quando a vítima 
fosse pessoa menor de 14 (quatorze) anos (tal como sucede no caso).

Cabe rememorar que  a  Lei  nº  8.069/90  (ECA),  publicada em 
16/07/1990, esteve sujeita a um período de “vacatio legis”, pois só entrou em   
vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação (art. 266).

Ocorre que,  durante  esse  mesmo  período  de  “vacatio  legis”, 
foi editada a  Lei  dos  Crimes  Hediondos  (Lei  nº  8.072,  de  25/07/90), 
que entrou em vigor no próprio dia de sua publicação  (DOU de 26/07/90), 
veiculando prescrições normativas que, ao omitirem qualquer referência ao 
parágrafo único introduzido no art. 214 do  Código Penal pelo art. 263 do 
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  (v.  arts.  6º  e  9º),  claramente 
dispuseram de  modo  diverso sobre  o  tratamento  penal  mais  severo 
dispensado  ao  crime  de  atentado  violento  ao  pudor  cometido  contra 
ofendido menor de 14 (quatorze) anos.
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Sabemos que uma lei, ainda que em período de “vacatio legis”, não 
se revela imune à possibilidade jurídica de sua revogação por diploma 
legislativo que,  sendo editado posteriormente,  apresente-se em relação 
de conflito antinômico com ela.

No caso,  operou-se  típica  hipótese  de  revogação  tácita por  
incompatibilidade sucessiva entre o novo estatuto legal (Lei nº 8.072/90) e o 
anterior diploma legislativo (Lei nº 8.069/90),  no ponto  em que ambos 
dispuseram,  diversamente,  sobre  o  mesmo tema,  revelando-se 
juridicamente irrelevante a circunstância de a lei  superveniente haver 
sido publicada no período de “vacatio legis” a que se achava submetido o 
diploma legislativo precedente (ECA).

O eminente e saudoso Ministro FRANCISCO DE ASSIS TOLEDO 
(“Crimes Hediondos – Alguns Aspectos Importantes”, “in” “Livro de 
Estudos Jurídicos”, p. 209/211, 1991, Instituto de Estudos Jurídicos),  ao 
versar o tema ora em análise, não poupou críticas ao trabalho legislativo 
do  Congresso  Nacional,  destacando as  graves  impropriedades em  que 
incidiu o legislador na disciplinação da matéria:

“Mais sério é o verdadeiro tropeção (não encontrei palavra  
melhor)  que o estatuto em causa (Lei nº 8.069/90)  dá na lei de 
crimes hediondos, ao acrescentar, na contramão, um parágrafo  
aos arts. 213 e 214 do Código Penal, sem considerar a modificação 
que se operava na pena do ‘caput’ desses artigos.

Com efeito,  o  estatuto referido,  na parte infeliz  em que se  
arvorou em reformador penal, determinou, no art. 263, entre outras,  
estas modificações no Código Penal:

‘Art. 213 –.......................................................................
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:
Pena – reclusão de quatro a dez anos.
Art. 214 – .......................................................................
Parágrafo único. Se o ofendido é menor de catorze anos:
Pena – reclusão de três a nove anos'.
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Ocorre que, pelo art. 6º da Lei 8.072, que é também de julho 
de 1990,  publicada  dez  dias  depois  do  estatuto,  a pena do 
‘caput’ desses dois artigos  passou a ser de seis a dez anos de  
reclusão.  Se procurarmos compatibilizar essas duas leis, quase  
concomitantes,  que  parecem  não  ter  sido  votadas  pelo  mesmo  
Congresso  Nacional,  com  poucos  dias  de  diferença,  teremos  esta  
monstruosidade:

a) estupro contra mulher de 14 anos ou mais, pena de seis  
a dez anos;

b) estupro  contra  criança  de  menos  de  14  anos,  pena  
mínima reduzida para quatro anos;

c) atentado sexual violento contra pessoa de 14 anos ou  
mais, pena de seis a dez anos;

d)  se  o  mesmo  atentado  atingir  criança  com  menos  
de 14 anos, a pena será reduzida de seis a dez anos para três a  
nove anos.

O absurdo desse resultado,  que  leva  à  criação  de  crimes  
sexuais  privilegiados,  com  pena  menor,  quando  a  violência  for  
praticada contra criança de idade inferior a catorze anos, não pode 
ser acolhido pelo intérprete, a menos que se queira dar prevalência  
a uma interpretação puramente gramatical.

Vejo a questão com estes olhos:  o  Estatuto  da  Criança  
(Lei  8.069,  de  13/7/90),  anterior à  Lei  de  Crimes  Hediondos  
(Lei  8.072,  de  25/7/90),  quis agravar a  pena  dos  delitos  sexuais  
contra criança,  ao acrescentar aos arts. 213 e 214  os parágrafos  
citados.  A lei posterior de  crimes  hediondos  aumentou em 
quantidade maior as penas desses crimes, sem considerar a idade 
das vítimas,  abrangendo-as  todas,  e sem reeditar os  parágrafos  
acrescentados pelo anterior estatuto da criança, por desnecessários.

Com isso,  a Lei  8.072/90 revogou,  tacitamente,  com seu  
novo sistema de punição aos crimes em foco, o sistema anteriormente  
estabelecido pelos parágrafos acrescentados pelo estatuto da criança.
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Aliás,  só  pode  ter  sido  essa  a  vontade  de  um  legislador  
desatento, que de nenhum modo, supomos nós, poderia ter pretendido  
premiar o atentado sexual contra crianças indefesas.

Com essa interpretação,  estou  procurando  atender  ao  
princípio recomendado por WINDSCHEID, segundo o qual deve-se  
‘atender, por último, ao valor do resultado, pelo menos na medida em  
que  será  de  admitir  que  o  legislador  preferiu  dizer  algo  de  
significativo, de adequado, em vez de algo de vazio e inconveniente’.

Lembro que solução análoga deu  o  Supremo  Tribunal  
Federal  ao  considerar  derrogada,  tacitamente,  a  exigência de  
recurso  de  ofício,  nos  crimes  de  tráfico  de  drogas,  por  não 
reproduzida  essa exigência nas leis posteriores, que não revogaram  
expressamente a norma do art. 7º da Lei 1.521/51.

O fato de a Lei 8.069/90 ter entrado em vigor depois da  
Lei 8.072/90, que lhe é posterior,  não altera o raciocínio, já que a  
lei  pode  sofrer  alterações  por  outra  editada  no  período  de  ‘vacatio  
legis’,  como  ocorreu,  por  exemplo,  com  o  Código  de  69  
(Dec.  Lei  1.004/69, alterado pela  Lei  6.016/73),  em pleno prazo de  
vacância.” (grifei)

Convém invocar, por sua evidente pertinência, o magistério de J. DIAS 
MARQUES  (“Introdução  ao  Estudo  do  Direito”,  p.  264,  4ª  ed.,  1972, 
Centro de Estudos de Direito Civil, Lisboa) – expressamente referido por 
ALBERTO SILVA FRANCO (“Crimes Hediondos”, p. 271, 3ª ed.,  1994, 
RT) –, que,  ao versar o tema da identificação da norma preponderante no 
caso de edição sucessiva de estatutos legais conflitantes, expende as seguintes 
considerações:

“A  lei  revogatória deve  ser  posterior  à  lei  revogada,  
determinando-se  a  posteridade pela  data  da  promulgação  e  não  
pela entrada em vigor.  Por isso,  de duas leis,  uma das quais foi  
promulgada primeiro e entra em vigor depois, e a outra que foi  
promulgada depois e entre em vigor primeiro, será esta que, em 
caso de contradição, deve prevalecer sobre aquela.” (grifei)
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Daí a jurisprudência que se formou no âmbito dos Tribunais  em 
geral (JSTJ 41/347  –  RJTJSP 138/513 –  RT 691/375  –  RT 697/339,  v.g.), 
inclusive no  do  Supremo  Tribunal  Federal  (HC 72.435/SP,  Rel.  Min. 
CELSO  DE  MELLO  –  HC 94.270/SP,  Rel.  Min.  RICARDO 
LEWANDOWSKI  –  RHC 81.453/SP,  Rel.  Min.  NELSON  JOBIM,  v.g.), 
fundada em decisões que, a propósito dessa matéria, têm proclamado:

“’HABEAS  CORPUS’.  CRIME  DE  ATENTADO  
VIOLENTO  AO  PUDOR.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA  
(ART.  214  DO  CÓDIGO  PENAL).  APLICAÇÃO  DOS  
PARÂMETROS  (PENA  MÍNIMA  E  MÁXIMA)  
INTRODUZIDOS  PELO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO  
ADOLESCENTE  (LEI  8.069/1990).  IMPROCEDÊNCIA.  
VIGÊNCIA,  À  ÉPOCA  DOS  FATOS  (JUNHO/2003),  DA  LEI  
DOS  CRIMES  HEDIONDOS  (LEI  8.072/1990).  ORDEM  
DENEGADA.

1.  O Supremo Tribunal Federal entende que ‘o parágrafo 
único do artigo 214 do Código Penal, introduzido pelo Estatuto da  
Criança e do Adolescente,  não entrou em vigor,  uma vez que foi  
revogado pela Lei 8.072/90’ (HC 94.270, da relatoria do ministro  
Ricardo  Lewandowski).  Precedente  da  Segunda  Turma:  
RHC 81.453, da relatoria do ministro Nelson Jobim.

2.  Os  delitos  protagonizados  pelo  paciente  datam  
de 03 de junho de 1993. Data em que o art. 214 do Código Penal já  
contava  com  a  redação  dada  pela  Lei  de  Crimes  Hediondos  
(Lei  8.072/1990),  vigente desde 25 de julho de 1990. Pelo que não  
houve aplicação ‘retroativa’ de lei penal mais severa.

3. Ordem denegada.”
(HC 99.898/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)

Revela-se inviável, desse modo, a aplicação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei nº 8.069/90)  ao caso concreto,  eis que esse último 
diploma legislativo, quando ainda se achava em seu período de “vacatio  
legis”,  e no que concerne à cominação de pena para o atentado violento 
ao pudor contra  menor de 14 (quatorze) anos,  sofreu clara derrogação 
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ante a  superveniência  da Lei  nº  8.072/90 (Lei  dos  Crimes Hediondos), 
que,  além de sua vigência  imediata,  disciplinou,  de modo inteiramente  
diverso (e  mais gravoso),  o  tratamento  penal desse  delito  contra  a 
liberdade sexual  que tem como vítima pessoa menor de 14 (quatorze) 
anos.

Tenho   para   mim  ,  presente esse contexto,  que   a   infração   penal   cuja 
prática ensejou  este pedido extradicional  atende   a   exigência   da dupla  
tipicidade,  eis   que   o delito pelo qual o ora extraditando foi condenado 
acha-se   definido   como  fato  criminoso  tanto   na  legislação  penal  do 
Estado requerente (Código   Penal   espanhol  ,  arts. 178, 179  e   180, § 4º) 
quanto no ordenamento positivo vigente à época no Brasil (CP, art. 214, 
c/c o art. 226, II),  o que se mostra suficiente para satisfazer o postulado 
da dupla incriminação,  na  linha do  que  tem  sido reiteradamente 
proclamado  pela  jurisprudência  desta  Suprema  Corte  (RTJ 162/452  – 
RTJ 176/73-74, v.g.):

“EXTRADIÇÃO –  DUPLA TIPICIDADE E DUPLA 
PUNIBILIDADE.

– A possível diversidade formal concernente ao ‘nomen juris’  
das  entidades  delituosas  não atua como  causa  obstativa  da  
extradição, desde que o fato imputado constitua crime sob a dupla  
perspectiva dos  ordenamentos  jurídicos  vigentes  no  Brasil  e no  
Estado estrangeiro que requer a efetivação da medida extradicional.

O postulado da dupla tipicidade –  por  constituir  
requisito  essencial ao  atendimento  do  pedido  de  extradição  –  
impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente  
qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente,  
sendo irrelevante, para esse específico efeito,  a eventual variação  
terminológica registrada nas leis penais em confronto.

O que realmente importa na aferição do postulado da dupla  
tipicidade  é a presença dos elementos estruturantes do tipo penal  
(‘essentialia delicti’),  tal como definidos nos preceitos primários  
de incriminação constantes da legislação brasileira  e vigentes no  
ordenamento  positivo  do  Estado  requerente,  
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independentemente da  designação  formal  por  eles  atribuída  aos  
fatos delituosos.”

(Ext 977/República Portuguesa,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO)

“Extradição:  delitos de ‘burla qualificada’  (C.  Penal  
alemão, art. 263, alíneas 1 e 3) e ‘desvio’ (C. Penal alemão, art. 246,  
alíneas  1  e  2),  à  base  da  imputação de  fatos  que,  no  direito  
brasileiro,  encontram adequação  no crime  de  estelionato  (C.  Penal,  
art.  171,  ‘caput’):  dúplice  incriminação  dos  fatos:  demais  
pressupostos legais atendidos: deferimento.”

(Ext 1.004/República Federal da Alemanha,  Rel. 
Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)

Em suma:  conclui-se,  quanto ao postulado da dupla tipicidade,  que o 
comportamento  do  ora  extraditando,  examinado na  perspectiva  do 
ordenamento positivo brasileiro, tendo em conta a data em que cometido 
o  delito  sexual  na  Espanha  (entre 1997  e 2000),  ajusta-se às  normas 
inscritas no art. 214 (na redação dada pela Lei nº 8.072/90), c/c o art. 226, 
II, ambos do Código Penal brasileiro.

Entendo, por isso mesmo, que se revela atendida, no caso, a exigência 
concernente ao postulado da dupla tipicidade.

Há a considerar-se,  de outro lado,  se a pretensão extradicional ora 
deduzida pelo Governo da República Italiana satisfaz, ou não, o critério da 
dupla punibilidade.

Verifico que o título penal condenatório que dá suporte à presente 
extradição,  emanado da  Seção  Primeira  da  Audiência  Provincial  de 
Lleida,  não identifica o  “quantum”  correspondente à  pena  base  e 
ao  acréscimo  decorrente do  nexo  de  continuidade  delitiva,  limitando-se 
a agregar ambos os elementos da definição da pena em uma sanção penal 
global, de conteúdo unitário.
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Já tive o ensejo de acentuar,  nesta Suprema Corte,  que se impõe 
ao Estado estrangeiro  demonstrar,  relativamente aos delitos subjacentes ao  
pleito  extradicional,  o  “quantum”  penal  a  eles  abstratamente cominado 
(extradição instrutória) ou efetivamente imposto (extradição executória), em 
ordem a permitir,  na  perspectiva  da  legislação  brasileira  e/ou do 
ordenamento  positivo  do  Estado  requerente,  o cálculo separado da 
prescrição penal concernente a cada delito individualmente considerado:

“PEDIDO EXTRADICIONAL – CONCURSO DE   
INFRAÇÕES – MERA INDICAÇÃO DA PENA GLOBAL, SEM   
REFERÊNCIA INDIVIDUALIZADORA DAS  SANÇÕES 
PENAIS  IMPOSTAS  A CADA UM DOS  DELITOS  EM  
CONCURSO  – NECESSIDADE DE  DISCRIMINAÇÃO  DAS 
DIVERSAS PENAS APLICADAS AO EXTRADITANDO, PARA   
EFEITO DE CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO PENAL. 

–  Impõe-se ao Estado estrangeiro  demonstrar, relativamente  
aos  delitos  em concurso,  o  ‘quantum’ penal  a  eles  abstratamente  
cominado  (extradição  instrutória)  ou efetivamente  imposto  
(extradição  executória),  em  ordem a  permitir,  na  perspectiva  da  
legislação  brasileira  e/ou do  ordenamento  positivo  do  Estado  
requerente, o  cálculo  separado  da  prescrição  penal  concernente  
a cada delito individualmente considerado. Precedentes.

–  Exigência  não  atendida  pelo  Estado  requerente,  não 
obstante a  reiteração,  pelo  Brasil,  por  via  diplomática,  de  tal  
solicitação.  Consequente  indeferimento  parcial do  pedido  de  
extradição,  acolhido,  unicamente,  quanto  aos  delitos  de  tráfico  de  
entorpecentes  e de  associação  criminosa  para  a  prática  desse  ilícito  
penal.”

(Ext 909/Estado de Israel,  Rel. Min. CELSO DE MELLO, 
Pleno – grifei) 

É por isso que o Supremo Tribunal Federal  vinha assinalando que 
não bastaria, em situações em que a condenação fosse imposta em face de 
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não bastaria, em situações em que a condenação fosse imposta em face de 
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múltiplas práticas  delituosas,  a  simples  referência ao “quantum”  global   
atribuído ao extraditando:

“Extradição. (…) 6.  Ausência de elementos indicativos do   
‘quantum’  de pena fixado a cada crime de  furto  especialmente  
agravado.  Impossibilidade de exame da prescrição da  pretensão  
executória. 7. Ausência de elementos indicativos da quantidade de pena  
já cumprida pelo extraditando. Impossibilidade de contagem do prazo  
da pretensão executória. 8. Independentemente da publicação de pauta  
no Diário da Justiça, questão de ordem que se resolve no sentido de se  
indeferir liminarmente a extradição.”

(Ext 902-QO/República Oriental do Uruguai,  Rel.  Min. 
GILMAR MENDES, Pleno – grifei) 

A necessidade de discriminar-se, separadamente, cada uma das penas  
aplicadas ao extraditando – para que se possa aferir,  isoladamente,  quanto a 
cada uma das infrações delituosas em concurso, a obediência ao requisito 
pertinente à dupla punibilidade – vinha sendo enfatizada pelo Supremo 
Tribunal Federal (RTJ 146/763, v.g.) nos seguintes termos:

“(...) o instituto da prescrição é examinado  a partir da pena 
prevista  ou  imposta  relativamente  a  cada  um dos  crimes,  sendo  
imprópria a aglomeração das penas.”

(RTJ 170/3, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)

“(...)  Aplica-se  à  verificação da prescrição  segundo a  lei  
brasileira,  no  processo  de  extradição  passiva,  a  regra,  aqui  
incontroversa, de que, cuidando-se de concurso material de infrações,  
não se considera, no cálculo do prazo prescricional, a soma das  
penas aplicadas, mas se consideram, isoladamente, uma a uma 
das correspondentes aos diversos crimes.”

(RTJ 187/77, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
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Daí a razão de exigir-se do Estado requerente  o cumprimento do 
dever  de demonstrar,  de  forma  individualizada,  o  “quantum”  penal 
imposto, separadamente, em relação à pena base e à causa geral de aumento de 
pena fundada no art. 71 do Código Penal.

Não obstante essa  diretriz  jurisprudencial,  o  Supremo  Tribunal 
Federal,  no julgamento plenário da Ext 906/República da Coreia,  Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO, veio a entender viável, em relação aos pedidos de  
entrega  extradicional,  a  análise  da  observância do  postulado  da  dupla 
punibilidade mesmo quando a sentença penal condenatória referente aos 
diversos crimes praticados pelo  extraditando  apresentar caráter 
conglobante:

“EXTRADIÇÃO  –  DUPLA  TIPICIDADE  –  
PRESCRIÇÃO.  Impõe-se  a  apreciação  do  pedido  de  extradição  
consideradas as legislações dos países requerente e requerido.

EXTRADIÇÃO –  PENA IMPOSTA – CRITÉRIO 
UNITÁRIO – PRESCRIÇÃO – VIABILIDADE DO EXAME.  O 
sistema revelador do conglobamento da pena – junção das penas  
de crimes diversos sem especificação –  não prejudica o exame da  
extradição quando,  segundo a legislação brasileira e tomada a pena 
mínima prevista para os tipos, não incide a prescrição.” (grifei)

Em  referido julgamento,  o Plenário desta  Suprema  Corte 
reconheceu ser possível analisar a  eventual ocorrência  da  extinção  da 
punibilidade  do  extraditando  em  face da  consumação da  prescrição 
penal,   considerando-se,  para  esse  efeito,  a pena mínima cominada em 
abstrato para cada um  dos delitos  segundo a legislação penal brasileira, 
na linha do parecer produzido,  naquela causa (Ext 906/República  da 
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Coreia),  pelo  Ministério  Público  Federal,  valendo transcrever,  por  sua  
clareza, o seguinte fragmento dessa manifestação ministerial:

“15.  Por  se  tratar  de  um  pedido  de  extradição  
fundamentado  em  sentença  condenatória  transitada  em  julgado,  
cumpre analisar a prescrição executória dos delitos. Para tanto,  
faz-se  necessário  apreciar  cada  pena  aplicada  
individualizadamente, consoante o disposto no art. 119 do Código  
Penal brasileiro.  Entretanto, instado a manifestar-se a esse respeito  
(fls.  945),  o  Estado  requerente  prestou,  em  síntese,  a  seguinte  
informação:

‘De  acordo  com  a  lei  coreana,  no  caso  de  pessoas  
condenadas  por  crimes  múltiplos,  os  tribunais  coreanos  
geralmente  não prolatam sentenças separadas para cada 
crime.  Ao  invés,  em  princípio,  os  tribunais  coreanos  são  
obrigados  a dar uma sentença global para a totalidade  
dos  crimes  múltiplos  para  os  quais  o  indivíduo  foi  
condenado,  e  essa  sentença  tem  que  ser  dada  dentro  dos  
parâmetros estabelecidos pela  lei  aplicável.  É por isso que o  
tribunal  coreano  não  cominou  penas  individuais 
para C. J. Jeon.  Assim, dado que penas individuais não foram  
cominadas  pelos  tribunais  coreanos  para  cada  um  dos  seus  
crimes  múltiplos,  de  acordo  com  a  lei  coreana,  não  existe  
nenhum  documento  comprovando  a  existência  de  tais  penas  
individuais.’ (fls. 1.095)
…...................................................................................................
17.  Destarte,  surge  a  seguinte  indagação:  nos  casos  de  

condenação  por  mais  de  um crime,  deve  constar,  necessariamente,  
no  pedido  de  extradição  executória,  o  ‘quantum’  da  pena  que  fora  
aplicada  para  cada  crime,  independentemente  do  disposto  no  
ordenamento jurídico do Estado requerente?

…...................................................................................................
21. Isso porque de nada adiantará o Tratado Específico se  

não for possível a concessão da extradição nos casos em que,  
por força do ordenamento jurídico do Estado requerente (art. 38  
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do Código Penal da Coréia), for aplicada pena global para os crimes  
em concurso, ou melhor, nas extradições executórias, em que haja mais  
de um crime, o Brasil não poderia conceder extradição.

22. Diante das peculiaridades do caso, a aplicação global 
da pena para os crimes em concurso não pode ser considerada 
questão intransponível para efeito de conhecimento do pedido de  
extradição.  Nesse  sentido,  vale  transcrever  trecho  do  voto  do  
Ministro Relator no julgamento da Extradição nº 559, a saber:

‘3. O  fato  suscitado  pela  defesa,  da  decisão  
condenatória da Justiça Francesa ter englobado a pena de dois  
anos de prisão,  sem especificar e fundamentar o ‘quantum’  
que foi imposto isoladamente a cada um dos delitos, não 
constitui obstáculo à concessão da extradição. O fato da  
legislação  brasileira  ter  estabelecido,  expressamente,  o  
procedimento  que  o  juiz  deve  observar  na  fixação  da  pena  e  
outro ter sido o observado, segundo as leis do país requerente, na  
condenação do requerido, não constitui impedimento à concessão  
da extradição.

O procedimento legal  adotado  pelo  país  requerente  na 
fixação da pena não pode estar submisso ao adotado pela  
legislação brasileira. Como já observou o Ministro CELSO 
DE  MELLO,  quando  do  julgamento  da  Extradição  542  
(RTJ 140/436),  não pode  o  Estado  brasileiro,  a  pretexto  de  
deferir  o  pedido  de  extradição,  impor a  observância  
necessária do seu modelo legal no que se  refere  às  regras  
concernentes  à  aplicação  da  pena,  sob  risco  de  afetar  a  
própria integridade da soberania do Estado requerente.

Não cabe ao Supremo Tribunal Federal reexaminar,  
no  âmbito  do  pedido  de  extradição,  a  sentença  penal  
condenatória, principalmente no que diz respeito aos critérios  
de aplicação da pena.’

23.  Tal  conclusão  não significa  a  superação  e/ou 
desconsideração  do  entendimento  pacífico  desse  Supremo  
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Tribunal  Federal,  pois,  como  visto,  trata-se  de  um  pedido  de  
extradição marcado por especificidades.

24. Ultrapassada essa questão, resta a análise da prescrição.  
Quanto ao ordenamento do Estado requerente, não houve a prescrição  
executória.  A decisão condenatória da Corte Suprema da Coréia do  
Sul  transitou  em  julgado  no  dia  2  de  setembro  de  2003.  
Como a pena aplicada foi de 10 (dez) anos, o prazo prescricional será  
de  15  (quinze)  anos,  nos  termos  do  art.  78  do  Código  Penal  
da Coréia (fls. 1.041/1.042).

25.  Não  obstante  a  impossibilidade  em  apreciar  a  
prescrição com base no art. 119 do Código Penal brasileiro, não  
há, outrossim, que se falar em prescrição à luz do nosso ordenamento.  
Isso porque, ainda que se considere a aplicação da pena mínima 
para cada crime de estelionato (qual seja, 1 ano de prisão), o prazo  
prescricional seria de quatro anos (art. 110 c/c art. 109, V, do Código  
Penal).  Evidente,  portanto,  a  não ocorrência da prescrição da  
pretensão executória.” (grifei)

Essa  mesma diretriz  jurisprudencial  tem sido adotada por 
ambas as Turmas desta  Suprema Corte (Ext 1.235/República do Peru, 
Rel.  Min.  GILMAR  MENDES –  Ext 1.351/República Federal da 
Alemanha,  Rel.   Min.  LUIZ  FUX  –  Ext 1.402/DF,  Rel.  Min.  DIAS 
TOFFOLI),  cabendo destacar,  na  linha desse  entendimento,  o teor 
do voto  proferido  pelo  eminente  Ministro  GILMAR MENDES,  Relator, 
no exame da Ext 1.368/Reino da Suécia,  do qual extraio o 
seguinte fragmento:

“Não obstante a  sentença  sueca  ter unificado as 
reprimendas, sem ter especificado a pena para cada um dos crimes,  
ainda assim é possível afastar a prescrição dos delitos.

O  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  no  julgamento  da  
Extradição  n.  1.065,  consignou  que,  ‘tratando-se  de  pedido  de  
extradição, para fins de execução já iniciada, a análise da prescrição deve  
ser feita não à luz da pena unificada para fins de execução, mas sim das  
penas efetivamente aplicadas ou que restam cumprir, relativamente a cada  
um dos delitos’.
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Diante do raciocínio acima transcrito, tem-se que a condenação  
para o crime de estelionato previdenciário (art. 171, § 3º, do CP), ainda   
que em seu patamar mínimo, seria de 1 ano e 4 meses de reclusão, com  
prazo prescricional de 4 anos,  conforme dispõe o art. 109, inciso V, do  
CP.” (grifei)

Embora respeitosamente dissentido dessa diretriz jurisprudencial, 
por entender inviável, em sede de extradição, a análise do atendimento, ou  
não,  do critério da dupla punibilidade em face de sanção penal  de caráter  
conglobante,  devo ajustar o meu entendimento à diretriz jurisprudencial 
prevalecente no  Supremo  Tribunal  Federal,  em respeito e em atenção 
ao princípio da colegialidade. 

Ressalte-se,  por  necessário,  que,  não obstante o súdito  estrangeiro 
tenha sido condenado a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,  a 
prescrição da pretensão executória do Estado  haverá de ser analisada, 
quanto a ele,  com exclusão do aumento decorrente da continuidade delitiva 
(Súmula 497/STF),  de tal modo que  o  cálculo  prescricional  deverá 
considerar, unicamente, o “quantum” referente à pena base.

Ocorre,  no entanto, como precedentemente assinalado, que o órgão 
julgador  estrangeiro  não fez qualquer distinção relativamente  ao 
“quantum” correspondente à pena base e ao acréscimo legal resultante do  
nexo  de  continuidade  delitiva,  limitando-se,  ao  contrário,  a  impor pena 
única, decretada, globalmente, em face de todas as infrações delituosas.

Como não se pode calcular a prescrição penal com base em uma 
pena global –  considerados,  de um lado,  a norma inscrita no art. 119 do 
Código Penal  e,  de outro,  os critérios fixados pela jurisprudência desta 
Suprema Corte (Ext 906/República da Coreia) –,  há que se ter presente, 
na  espécie,  como parâmetro,  para  efeito  de  cálculo  prescricional,  a pena 
mínima cominada para o delito objeto do presente pedido extradicional.
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Tal como destaquei em passagem anterior deste voto, o crime pelo qual 
o ora extraditando sofreu condenação penal irrecorrível foi praticado entre 
os anos 1997 e 2000 (fls. 51).

Consta dos autos que  a  Seção  Primeira  da  Audiência  Provincial 
de  Lleida,  órgão  judicial  de  primeira instância,  condenou 
o súdito estrangeiro em questão,  em 21/03/2006 (fls. 60/76),  a uma pena 
global  de 13 (treze) anos e seis  (06)  meses de reclusão pelo crime em 
referência,  havendo transitado  em  julgado a  condenação  penal  a  ele 
imposta em 28/09/2006 (fls. 57).

O  cálculo  prescricional,  em  face  dessa  situação  e segundo a nova 
orientação jurisprudencial desta Corte, deverá ter como parâmetro a pena 
mínima cominada no  art.  214  do  Código  Penal,  na  redação dada  pela 
Lei nº 8.072/90 (seis anos de reclusão).

Disso resulta que a prescrição da pretensão executória do Estado 
estrangeiro  ocorrerá em 12 (doze) anos (CP,  art.  109, III,  c/c o art.  110, 
“caput”),  tendo como  termo inicial  a  data  do  trânsito  em julgado  da 
condenação penal (CP, art. 112, I), que, no caso, recaiu em 28/09/2006.

Isso significa que,  segundo  a  legislação  penal  brasileira,  o  lapso 
prescricional de  12  (doze)  anos,  computado a partir de 28/09/2006, 
somente se  exaurirá,  com a  consequente  extinção  da  punibilidade  do  ora 
extraditando, em 27/09/2018.

Com efeito, a “sanctio juris” mínima definida no preceito secundário 
sancionador do art. 214 do Código Penal brasileiro (na redação anterior à 
Lei nº 12.015/2009, “lex gravior”),  corresponde a seis (06)  anos de reclusão, 
a significar que a extinção da punibilidade do extraditando,  com base 
na pena mínima abstratamente cominada,  ainda não ocorreu, 
considerando-se, para tanto, o que dispõem os arts. 107, IV, e 110, “caput”, 
c/c o art. 109, III, todos do Código Penal brasileiro.
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De outro lado, efetuado o cálculo prescricional segundo o CP espanhol, 
que é de 20 (vinte) anos (art. 133, n. 1),  mesmo assim restará igualmente 
incólume a pretensão executória do Estado requerente,  pois, considerado 
o “dies a quo”, o termo final dar-se-á somente em 27/09/2026.

O cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia, portanto, em face 
da  diretriz  firmada  pelo Plenário desta  Suprema  Corte 
(Ext 906/República da Coreia, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), que não se 
consumou,  até  o  presente  momento,  em relação ao “crime  continuado  de  
agressão  sexual”,  a prescrição da  pretensão  executória  do  Estado 
estrangeiro,  seja em face do  ordenamento  jurídico  positivo  brasileiro, 
seja à luz da legislação penal espanhola.

Entendo,  pois,  que o exame da  presente  causa  revela que 
a pretensão extradicional ora deduzida pelo Reino da Espanha satisfaz 
a  exigência  concernente  ao postulado da  dupla  punibilidade, 
revelando-se possível,  assim,  sob  tal  aspecto,  a presente extradição, 
de natureza executória.

Registro,  finalmente,  que se impõe,  na espécie,  a detração penal – 
exigida  pelo Estatuto do Estrangeiro (art. 91, II) –,  em ordem a que se 
deduza da pena imposta ao ora extraditando o período de prisão cautelar a 
que ele ficou submetido,  no Brasil,  por efeito exclusivo  deste processo 
extradicional.

Sendo assim,  tendo presentes as razões expostas,  e acolhendo,  ainda,  o 
parecer da douta Procuradoria-Geral da República,  defiro,  com restrição, 
o pedido de extradição  formulado pelo Reino da Espanha,  observadas, 
no mais,  as exigências estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (art. 91), 
notadamente aquela referente à detração penal,  considerado,  para tanto,  o 
período  de prisão cautelar a que o ora extraditando esteve sujeito,  em 
nosso País,  unicamente por efeito deste processo extradicional,  excluído desse 
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cômputo,  em consequência,  o período  em que ele ficou preso  por outros 
crimes eventualmente cometidos no Brasil.

É o meu voto.
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Extrato de Ata - 06/12/2016

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

EXTRADIÇÃO 1.434
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO
REQTE.(S) : GOVERNO DA ESPANHA
EXTDO.(A/S) : FRANCISCO JAVIER CASAMAYOR GULIN OU FRANCISCO JAVIER 
CASAMAYOR
PROC.(A/S)(ES) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

Decisão: A Turma, por votação unânime, deferiu, com restrição, 
o  pedido  de  extradição  formulado  pelo  Reino  da  Espanha, 
observadas  ,   no mais,  as exigências estabelecidas  no Estatuto do 
Estrangeiro  (art.  91),  notadamente aquela referente à detração 
penal, considerado, para tanto, o período de prisão cautelar a que 
o ora extraditando esteve sujeito,  em nosso País,  unicamente por 
efeito deste processo extradicional,  excluído desse cômputo,  em 
consequência, o período em que ele ficou preso por outros crimes 
eventualmente cometidos no Brasil, nos termos do voto do Relator. 
Falou, pelo Extraditando, o Dr. Gustavo Zortea da Silva – Defensor 
Público  Federal.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro 
Gilmar Mendes. Presidência do Senhor Ministro Celso de Mello.  2ª 
Turma, 6.12.2016.

Presidência  do  Senhor  Ministro  Celso  de  Mello.  Presentes  à 
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e 
Teori  Zavascki.  Ausente,  justificadamente,  o  Senhor  Ministro 
Gilmar Mendes, em face da participação na 25ª Sessão do Conselho 
de Estados Membros do Instituto Internacional para a Democracia e 
Assistência Eleitoral (Idea), realizada em Estocolmo, Suécia.

Subprocuradora-Geral  da  República,  Dra.  Cláudia  Sampaio 
Marques.

Ravena Siqueira
Secretária
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