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MINISTRO JORGE MUSSI
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
LICIO AUGUSTO RIBEIRO MACIEL
RODRIGO HENRIQUE ROCA PIRES - RJ092632
HAISLAN GOMES FROTA - DF043154
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO.
LEI DA ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NATUREZA PERMANENTE DO
DELITO. QUESTÃO SUSCITADA MAS NÃO DEBATIDA NO
ACÓRDÃO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO.
1. Hipótese em que a instância de origem incorreu em omissão
quanto ao exame do caráter permanente do crime imputado ao
réu, deixando de analisar a questão tanto para efeito de incidência
da Lei da Anistia como para reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, pois embora se tenha feito ligeira
referência à "engenhosa tese do crime permanente", não discutiu
o tema sustentado pelo Ministério Público.
2. Os crimes de sequestro e cárcere privado, de fato, possuem
natureza jurídica de delito permanente, cujo momento
consumativo, iniciado com o arrebatamento da vítima, se prolonga
no tempo e perdura até o momento em que a vítima recupera a
sua liberdade. Precedentes.
3. Revela-se omisso o acórdão que não examinou a questão
relativa à natureza permanente do crime imputado ao acusado,
omissão não sanada com a oposição dos embargos
declaratórios, razão pela qual restou malferido o art. 535, II, do
Código de Processo Civil ou seu correspondente art. 619, do
Código de Processo Penal.
4. Recurso provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas
taquigráficas a seguir, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Felix Fischer votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 13 de novembro de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRO JORGE MUSSI
Relator
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