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PENAL  e  PROCESSUAL  PENAL  –  Crime  contra  a
liberdade sexual. Estupro de vulnerável. Prova satisfatória
de  materialidade  e  autoria.  Condenação.  Apelação
criminal.  Pleito  absolutório.  Alegação  de  erro  de  tipo.
Inocorrência.  Réu tinha ciência da menoridade.  Regime
para  o  cumprimento  da  pena.  Inicialmente  fechado.
Gravidade em abstrato. Delito equiparado aos hediondos.
Regime  prisional  diverso.  Possibilidade.  Provimento
parcial.

− Mantém-se  a  condenação  quando  o  conjunto
probatório  apresenta  materialidade  e  autoria
incontroversas.

− Constituindo  o  arcabouço  probatório  idôneo  e
suficiente para demonstrar que a conduta levada a efeito
pelo recorrente amolda-se perfeitamente ao fato narrado
na exordial,  inviável a pretensão absolutória.

− Se  não  há  nos  autos  nenhum  elemento  que
demonstre que a vítima aparentava ter idade superior a
quatorze anos e que seu porte físico poderia ter induzido
o réu a erro, a tese defensiva de erro de tipo deve ser
afastada.

− A perspectiva  do julgador  sobre  a  gravidade  em
abstrato  do  crime,  por  si  só,  não  constitui  motivação
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idônea para a imposição do regime para o cumprimento
da pena.

VISTOS,  RELATADOS e DISCUTIDOS estes  autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba,
à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator
e, em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal  interposta por  Edvan Antônio
dos Santos (fs. 94/95) em face da sentença proferida pelo juiz da Comarca de Rio
Tinto/PB, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 217-A1 do Código
Penal, fixando-lhe uma pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicialmente fechado (fs. 88/93).

Quanto aos fatos, narra a exordial acusatória que na noite de 9
de novembro de 2009, os pais de Ana Ilza Ribeiro Alves, de 12 anos, constataram
seu desaparecimento e, juntamente com o Conselho Tutelar, passaram a procurar a
garotinha.

Diz  que,  apenas no  dia  seguinte,  Ana Ilza  Ribeiro  Alves  foi
localizada, "debaixo de uma cama", na casa do acusado, na Aldeia São Francisco,
Município de Baia da Traição.

Enfatiza que, já há algum tempo, o acusado, dissimulando seu
propósito criminoso, vinha oferecendo biscoitos e pipocas a Ana Ilza. Segundo a
menina, a noite de 9 de novembro de 2009 não foi a primeira vez que o acusado a
estuprou, na verdade, "por diversas vezes ela entrava na casa do acusado, depois
ele ficava despido e fazia sexo com penetração com ela, a qual sentia dor e chorava
muito".(sic).

Aduz  que,  após  prática  do  crime,  o  acusado  evadiu-se  do
distrito da culpa, sendo qualificado indiretamente (fs. 02/04).

Em suas razões, pugna pela absolvição, por alegado erro de
tipo.

Diz, em apertada síntese, que ao manter relação sexual com a
vítima,  embora  contasse  ela,  na  ocasião,  com  12  (doze)  anos  de  idade,  tal
circunstância não era de seu conhecimento, tendo em vista  a compleição física da
menor.

1 CP – Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze)
anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
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Alternativamente, requer a flexibilização do regime inicial para
o cumprimento da pena (fs. 100/103).

O Ministério Público posiciona-se pela manutenção integral da
sentença (fs. 107/108).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial
do recurso a fim de que seja fixado o regime inicial semiaberto (fs. 115/117).

É o relatório.

–  VOTO  –  Marcos  William  de  Oliveira  -  Juiz  Convocado
(Relator).

Conheço  do  recurso  de  apelação,  porquanto  próprio,
tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos
para sua admissão.

Como relatado,  a presente irresignação encerra a pretensão
defensiva de reforma da sentença com o fim de se absolver o apelante, alegando
para tanto a configuração de erro de tipo e, subsidiariedade, pleiteia a flexibilização
do regime inicial para o cumprimento da reprimenda.

Inicialmente,  consigne-se  que  a  autoria  e  a  materialidade,
devidamente comprovadas na sentença, não foram contestadas.

Em verdade, tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo, restou
devidamente comprovado que o apelante manteve relação sexual com a vítima.

A propósito,  compilo  excerto  das  declarações  prestadas  por
Ana Ilza Ribeiro Alves (f. 08), à época com 12 (doze) anos de idade, descrevendo a
dinâmica do evento, a qual constitui o cerne da versão acusatória. Confira-se  o
quanto dito, com destaque em negrito, na parte que importa:

[…]  “QUE  em  09/11/2009,  foi  convencida  pelo  Sr.  EDVAN
ANTONIO DOS SANTOS, vulgo PiG para dormir  na casa dele,
mediante oferecimento de biscoitos recheados; QUE a vítima não
se lembra de ter ouvido seus pais chegarem na casa do Sr. EDVAN
lhe procurando, acha que naquele momento já estava dormindo; que
igualmente não recorda de ter visto o Sr. EDVAN lhe acariciando e
fazendo sexo com ela; Q.UE ao acordar pela manha, na casa do
Sr. EDVAN, viu que estava na cama dele, naquele instante seus
pais  chegaram  com  um  Conselheiro  Tutelar,  entraram  na  casa  e
encontraram a vítima debaixo da cama;  QUE  estava debaixo da
cama porque o Sr. EDVAN mandou ela se esconder; QUE  esta
não foi a primeira vez que o Sr. EDVAN a levou para sua casa,
por diversas vezes ele ficava a sós com a vítima,  das outras
vezes  lembra  que  ele  tirava  as  roupas  dela,  também  ficava
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despido e  fazia  sexo com penetração,  nesse  momento sentia
dor,  chorava,  mas ele mandava ela calar a boca,  dizendo que
quando terminasse lhe daria mais biscoitos e pipocas;” [...]. (sic).

Em Juízo, ratificou o depoimento prestado na fase inquisitiva (f.
69), vejamos:

[…] “que estava com uma colega passando uma chuva em frente
à casa do acusado e quando sua colega foi embora o réu puxou
a Declarante para dentro de casa e fechou a porta; que depois de
fechar a porta o réu botou a declarante em cima da cama; que o
acusado colocou um pano na boca da Declarante para que ela
não gritasse; que o acusado tirou toda a roupa da Declarante e a
dele  próprio;  que  o  acusado  chegou  a  penetrar  o  pênis  na
vagina  da  Declarante  o que  fez  com que ela  sentisse  muitas
dores; que a Declarante não conseguia correr porque as portas da
casa estavam todas fechadas e por isso adormeceu e dormindo foi
encontrada embaixo da cama do acusado; […];  que não disse na
Delegacia ter  o réu penetrado o pênis na sua vagina,  porque
estava com medo; que o medo alegado era do próprio réu;” [...].
(sic). 

Ademais, essas declarações foram devidamente corroboradas
pela  prova testemunhal,  todas  uníssonas  em confirmar  que o  acusado  manteve
relação sexual com a vítima.

No  Inquérito  Policial,  Miguel  Aureliano dos  Santos (f.  16),
afirmou:

[…] “ É do seu conhecimento que o popular EDVAN, vulgo "PIG",
seduziu a menor ANAILZA, 12 anos, e passou uma noite inteira
com a Criança dentro de casa, sabe dizer que logo que os pais da
criança deu por falta dela, chamaram o Conselho Tutelar onde foram
na casa do EDVAN, e este negou saber qualquer roteiro da criança;
[...];  QUE sabe dizer  que  a menina foi  encaminhada para fazer
exame  e  que  ficou  constatado  que  ela  foi  vítima  de  abuso
sexual; QUE sabe dizer que há comentários na comunidade que
EDVAN fez isso outras vezes com crianças da região, sempre
oferecendo biscoitos e bombons;” [...]. (sic).

Adones dos Santos (f. 17), disse:

[…] “  No dia nove de Novembro, do corrente ano, pelas 22:30
horas, foi procurado via telefonema por um cidadão da Aldeia
Galego,  lhe  informando  que  a  vítima  ANA  ILZA  não  havia
chegado  em casa  e  que  seus  pais  estavam preocupados,  ao
mesmo tempo haviam umas  cinco  pessoas  na  frente  da  sua
casa  todas  procurando  pela  menina;  QUE  as  primeiras
informações  davam  conta  de  que  a  Criança  estava  na  casa  do
EDVAN; QUE a testemunha e as pessoas tomaram iniciativa de irem
até a casa do EDVAN, chegando lá ele negou que a vítima estivesse
na  casa  dele,  mesmo  alertado  pela  testemunha  sobre  as
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conseqüências  do  possível  ato  contra  a  criança,  ele  continuou
negando que estivesse com a criança em casa; QUE fizeram varias
buscas na comunidade e não encontraram nenhuma pista; QUE logo
no inicio da manhã do dia 10, pelas cinco horas, retornaram para
casa do EDVAN, ele já estava acordado, continuava negando tudo,
daí  a testemunha pediu permissão para entrar  na casa e fazer  a
verificação do que ele estava dizendo,  pois se fosse verdade não
havia o que temer, mesmo resistindo a testemunha foi entrando e
logo encontrou a vítima debaixo da cama,  diante de algumas
perguntas constatou que ela havia sido abusada sexualmente
pelo EDVAN; QUE diante dessa constatação tomou as providências
cabíveis  ao  caso,  conforme  teor  do  Relatório  elaborado  pela
Testemunha  e  encaminhado  para  o  Promotor  de  Justiça  da
Comarca;” [...]. (sic).

Cumpre sobrelevar  os depoimentos colhidos pela autoridade
policial  foram renovados em sede judicial,  com a garantia da ampla defesa e do
contraditório,  como veremos adiante, com destaques em negrito, no que interessa.
Vejamos:

Ana Cristina Ribeiro da Cruz, mãe da menor (f. 70):

[…] “QUE a Declarante é mãe da vítima e presenciou tudo o que
ela disse nesta audiência e afirma que tudo o que foi alegado
por  sua  filha  coincide  o  que  ela  lhe  contou  quando  o  fato
aconteceu;  […];  QUE  a vítima foi  até à mercearia do acusado
juntamente  com  uma  coleguinha  para  comprar  bombom  e
quando lá chegaram iniciou-se uma chuva e a colega da vítima
foi  embora  a  chamado  da  mãe  e  a  filha  da  Declarante  ficou
esperando que a chuva passasse para ir para casa e contou à
Declarante que foi puxada para dentro de casa pelo acusado e
tudo mais que a Declarante acaba de ratificar das declarações
da vítima;  […]; que uma pessoa informou à Declarante que havia
visto a vítima passando a chuva em frente à barraca do acusado o
que fez com que a Declarante fosse até à ele e perguntasse se sabia
do paradeiro de sua filha, tendo ele negado qualquer conhecimento
de  onde  ela  pudesse  estar;  que  a  Declarante  e  o  seu  esposo
começaram a desconfiar que a vítima estivesse mesmo na casa do
acusado, pois ele permanecia com as portas fechadas da residência,
embora trabalhando na mercearia, que mais uma vez a declarante foi
até aonde estava o acusado e implorou até pelo amor de Deus que
se ele soubesse aonde estava a sua filha; […]; que nesse momento a
vítima estava acompanhada de seu esposo e do Conselho Tutelar de
Baia da Traição e todos entraram na casa; que ao entrar no quarto, a
Declarante viu logo em cima da cama uma mancha de sangue, mas
a  criança  não  estava  em cima dela;  que  no  pé  da  cama havia
algumas bacias e panelas, como que fossem para impedir que
alguém visse o que estava embaixo dela, tanto que a Declarante
olhou  por  três  vezes  e  não  viu  a  sua  filha,  mas  para  sua
surpresa a menina se mexeu então ela confirmou a sua suspeita
vendo a criança debaixo da cama; que quando retirou a criança
ela  estava  completamente  desnorteada  e  com  um  pano
fechando a sua boca; que no entender da Declarante a criança
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havia  ingerido  alguma  coisa  que  havia  feito  com  que  ela
perdesse os sentidos, tanto que sentiu mal e foi necessário ser
levada a um hospital em João Pessoa, porque expelia pela boca
uma  substância  amarela,  que  o  médico  disse  tratar-se  de
alguma coisa que ela ingeriu e que lhe fez mal;  que o médico
também ponderou que a substância amarela que a vítima expelia
pela  boca  poderia  ser  causada  pelo  nervosismo  com que  ela  se
encontrava no momento do exame;” [...]. (sic).

Miguel Aureliano dos Santos (fs. 72/723):

[…] “ Que o depoente foi com os pais da criança, o Conselho Tutelar
e todas as demais pessoas que procuravam a menina até a casa do
acusado mas ele negava que a menina estava em suas residência e
também negava abri  a  porta para que o Conselho entrasse;  Que
somente às 05:00 horas da manhã do dia seguinte,  quando a
mãe da criança já estava desesperada é que o acusado resolveu
abrir a porta e para a surpresa de todos a criança foi encontrada
junto da cama do acusado; Que o depoente viu quando o Conselho
Tutelar saiu de dentro da casa do acusado com a criança;” [...]. (sic).

Adones dos Santos (f. 73/74):

[…] “o  depoente é Presidente do Conselho Tutelar  de Baia da
Traição;[...]; Que com a notícia de que a vitima estava na casa do
acusado o depoente juntamente com a mãe e o pai da criança e
aproximadamente outras quinze pessoas foi até ele e indagou se na
verdade a criança lá estava e ele negou peremptoriamente; Que o
depoente então informou ao réu que em caso da criança está dentro
da casa dele, havia um crime pelo qual ele poderia ser punido e que
seria melhor que ele dissesse a verdade mas ele continuou negando;
Que a busca continuou mas chegou ao ponto de algumas pessoas
dela  desistirem  dizendo  que  não  iam  procurar  em  vão  porque
segundo informações que tinham a criança estava mesmo na casa
do réu; Que a noite toda se passou sem ninguém dormir em busca
da criança;  Que já  na manhã do dia  seguinte  um adolescente
procurou o depoente e lhe disse que uma criança irmã dele lhe
havia contado que na noite anterior esteve na mercearia do réu
com a vitima e ele induzia a ofendida a dormir na casa dele,
chegando a mandar que a coleguinha fosse embora para casa e
ela foi deixando a vítima em companhia do réu; Que com essa
informação o depoente juntamente com os pais da criança retornou a
casa do acusado e novamente perguntou a ele pela criança mas ele
continuava negando que ela lá estivesse;  Que por insistência dos
pais  da  criança  o  réu  resolveu  abrir  a  porta  da  casa  e  aí  o
depoente e os pais da criança entraram e encontraram a vítima
embaixo da cama; Que antes do Depoente ver a menina debaixo da
cama  ela  já  tinha  sido  vista  pela  mãe  há  aproximadamente  três
minutos e o Depoente constatou que a vítima estava como que
embriagada; que  depois que a criança saiu da fase de suposta
embriagues  narrou  ao  Depoente  e  aos  pais  o  que  havia
acontecido e uma das coisas que disse é que tentava sair da
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casa  do  acusado,  mas  ele  não  permitia,  inclusive  também
porque estavam fechadas;” [...]. (sic).

Itajaciana Maximiano da Silva (f. 74):

[…] “QUE teve conhecimento do caso na manhã seguinte à procura
da menina, através de seu colega Adones; que na mesma manhã a
vítima  esteve  no  Conselho  Tutelar;  que  o  seu  colega  disse  que
durante  toda  a  noite  se  buscava  encontrar  a  criança  e  quando
perguntado ao réu sobre o paradeiro dela, ele havia negado que ela
estivesse em sua casa; que o seu colega lhe disse que a vítima foi
encontrada no quarto, debaixo de uma cama; que o seu colega
também  lhe  disse  que  quando  foi  encontrada  a  criança
apresentava estar muito quieta;” [...]. (sic).

Iratãn Ciríaco da silva (fs. 74/75):

[…]  “QUE  o  Depoente  é  Conselheiro  Tutelar;  que  o  seu  colega
Adones lhe contou que as 11 horas da noite teve conhecimento do
desaparecimento da criança e só as 05 horas da manhã é que a
encontrou;  que no Conselho Tutelar os procedimentos de praxe
foram  realizados,  inclusive  a  vítima  levada  para  o  DML  e  lá
submetida  à  exame;  que  lá  mesmo no  DML o  Depoente  tem
conhecimento que a vítima havia sido estuprada;” [...]. (sic).

Rosângela Inocêncio de Azevedo (f. 75):

[…] “que Adones relatou para a Depoente que chegou a ponto da
mãe da criança implorar ao réu que se ela lá estivesse deixasse ela
sair, mas ele negava que ela estivesse no interior de sua casa; que
quando  a  criança  foi  encontrada  pela  manhã  dentro  da  casa
estavam seus pais e o Coelheiro Adones;” [...]. (sic). 

A tese defensiva é de que a conduta é atípica, por alegado erro
de  tipo,  eis  que,  embora  não  negue  a  prática  do  ato  sexual,  tendo  em vista  a
compleição física da menor, não tinha conhecimento de que ela, na ocasião, contava
com apenas 12 (doze) anos de idade.

Mas sem razão.

É certo  que o denominado  error aetatis,  afetando o dolo do
tipo,  é  relevante,  podendo  afastar  a  adequação  típica  (art.  20,  caput,  CP)2 e
prejudicar, assim, a quaestio acerca da natureza da presunção.

A  jurisprudência  reconhece  a  atipicidade  do  fato  somente
quando se demonstra satisfatoriamente que a ofendida aparentava idade superior a
quatorze anos.

2 CP - Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a
punição por crime culposo, se previsto em lei. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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A propósito3:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO PRATICADO CONTRA MENOR DE
14 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO ACÓRDÃO QUE
REFORMOU  FUNDAMENTADAMENTE  A  DECISÃO
ABSOLUTÓRIA.  ALEGAÇÃO  DE RELACIONAMENTO AMOROSO
COM  CONSENTIMENTO  DA  VÍTIMA.  DESCONHECIMENTO  DA
SUA  IDADE  REAL.  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DE  VIOLÊNCIA.
ERRO  DE  TIPO.  COMPROVADAS  A  AUTORIA  E  A
MATERIALIDADE.  PACIENTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DA
CONDUTA CRIMINOSA. HABITUALIDADE. VÍTIMA COM APENAS
12 ANOS DE IDADE. GRAVIDEZ PRECOCE. PARECER DO MPF
PELO   PARCIAL  CONHECIMENTO  E  DENEGAÇÃO  DO  WRIT.
ORDEM DENEGADA.
1.   Contando a vítima, à época dos fatos, com apenas 12 anos de
idade, configura-se a presunção absoluta de violência na prática do
delito de estupro. A alegação  do agente de desconhecer a idade
da vítima e acreditar ter ela 15 anos de idade na época dos fatos,
não elide o tipo penal, uma vez que, o paciente a conhecia há
mais  de  1  ano  e  tinha  proximidade  com  sua  família,  sendo
inclusive  alertado  pela  tia  da  vítima  da  menoridade  de  sua
sobrinha.
2.   Se o paciente mantinha relacionamento amoroso com a vítima e
as  relações  sexuais  foram  consensuais,  sendo  ela  menor  de  14
anos,  esse  consentimento  não  tem repercussão  no  Direito  Penal,
tratando-se de presunção absoluta de violência. Sendo induvidosa a
ocorrência do crime e confirmada a autoria inclusive pela confissão
do paciente, não há ilegalidade a ser sanada.
3.   Parecer do MPF pela denegação da ordem.
4.   Ordem denegada. (grifamos).

É  imprescindível,  portanto,  que  a  situação  de  equívoco  por
parte do agente esteja bem delineada nos autos.

No caso em apreço, isso não acontece.

A alegação do apelante de desconhecer a idade da vítima e
acreditar ter ela mais de 14 (quatorze) anos de idade na época dos fatos, não elide o
tipo penal; a uma, porque moravam em uma pequena localidade, onde, via de regra,
a maioria dos habitantes se conhecem; a duas, porque o apelante a conhecia há
bastante  tempo  e  a  três,  porque,  por  diversas  vezes,  como  relata  os  autos,  o
apelante,  já   há  algum  tempo,  dissimulando  seu  propósito,  vinha  oferecendo
biscoitos e pipocas à vítima.

Demais,  a  ruptura  recente  do  hímen  foi  comprovada  pelo
exame pericial (Laudo Sexológico – fs. 14/15).

Como se vê, tese abraçada pelo recorrente é permeada por

3 (HC 138.239/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em
21/06/2011, DJe 01/07/2011)
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contradições, as quais não encontram amparo em nenhuma outra prova existente
nos autos.

Da simples leitura dos depoimentos prestados pela menor, não
se percebem grandes contradições entre a versão apresentada em sede inquisitorial
e em juízo, sendo essas, na essência, semelhantes.

Assim,  diante  da  coerência  das  provas  produzidas,  todas
convergindo  para  a  condenação  do  apelante,  forçoso  concluir  que  o  pleito
absolutório não deve prosperar.

Quanto à dosimetria, nenhum reparo. A pena foi  aplicada de
maneira fundamentada, de acordo com os elementos de prova contidos nos autos e
em estrita e fiel  observância do critério trifásico, na forma dos arts. 594 e 685 do
Código Penal.

Lado outro, quanto ao regime, entendemos ser necessário um
pequeno ajuste.

Isso porque, ao sentenciar, o juiz  a quo fixou o regime inicial
fechado para o cumprimento da pena.

Ocorre,  entretanto,  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça6

manifestou-se no sentido de que, afastada a vedação legal à progressão de regime,
diante  da  declaração  de  inconstitucionalidade  do  §  1º  do  artigo  2º  da  Lei
8.072/19907, deve ser aplicada a regra geral do artigo 338 do Código Penal para a

4 CP  -  Art.  59  -  O  juiz,  atendendo  à  culpabilidade,  aos  antecedentes,  à  conduta  social,  à
personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao
comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e
prevenção do crime:

5 CP - Art.  68 -  A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art.  59 deste Código;  em
seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de
diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

6 (HC 114.470/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
31/05/2011, DJe 15/06/2011)

7 Lei  8.072/1990  -  Dispõe  sobre  os  crimes  hediondos,  nos  termos  do  art.  5º,  inciso  XLIII,  da
Constituição Federal, e determina outras providências.

8 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A
de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo necessidade de transferência a regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola,  industrial  ou estabelecimento
similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o
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fixação do regime de cumprimento de pena nos crimes hediondos e equiparados,
em razão da ausência de dispositivo legal específico. In verbis:

CRIME CONTRA OS COSTUMES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.  DEMONSTRADA A CONDIÇÃO  DO  PÁTRIO  PODER.
MATÉRIA ACOMODADA NA PROVA.
Se  os  autos  demonstram  que  o  acusado  aceitou  o  pátrio  poder,
inviável  discutir-se,  neste rito sumário,  quanto à natureza da ação
penal,  no  caso  pública  incondicionada,  iniciada  por  atuação  do
ministério público.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA.
A via estreita de habeas corpus não é compatível com discussões
que envolvam o exame do conjunto fático-probatório,  estando aí a
alegação  de  que  o  agente  é  inocente  e  não  restou  provado  o
cometimento do evento delituoso.
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ATO OBSCENO. TENTATIVA
DE  ESTUPRO.  DESCLASSIFICAÇÃO.  REVOLVIMENTO  DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7.
O pedido de desclassificação da imputação de ato violento ao pudor
para  tentativa,  ato  obsceno  ou,  ainda,  tentativa  de  estupro,  no
presente  caso,  reclama  o  revolvimento  de  prova,  mostrando-se
impróprio na via angusta do habeas corpus.
REGIME  PRISIONAL.  CRIME  HEDIONDO.  POSSIBILIDADE.
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  §  1º  DO  ART.  2º  DA  LEI  N.º
8.072/90.  IMPOSIÇÃO  DE  REGIME  MAIS  BRANDO.
APLICABILIDADE. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 33 DO CP.
Diante da reconhecida inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º  da
Lei  n.º  8.072/90,  é  possível  se  impor,  para  o  início  do
cumprimento da pena privativa de liberdade, regime diverso do
fechado,  ante  condenação por  crime de  atentado  violento  ao
pudor,  incidindo,  pois,  a  inteligência  do  artigo  33  do  Código
Penal.
Ordem  concedida  em  parte  para  fixar  o  regime  inicial
semiaberto. (grifamos).(sic).

De fato,  consoante  dispõe o verbete  da Súmula  n.º  718 do
Supremo Tribunal Federal, a  perspectiva do julgador, sobre a gravidade em abstrato
do crime, por si só, não constitui motivação idônea para a imposição do regime para
o cumprimento da pena. Vejamos:

STF - SÚMULA Nº 718 

A OPINIÃO DO JULGADOR SOBRE A GRAVIDADE EM ABSTRATO
DO  CRIME  NÃO  CONSTITUI  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA  PARA  A
IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS SEVERO DO QUE O PERMITIDO
SEGUNDO A PENA APLICADA.

início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 4º O condenado por  crime contra  a  administração pública terá  a  progressão de regime do
cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto
do ilícito praticado, com os acréscimos legais. (Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
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A Doutrina, por seu turno, enfatiza que:

“A gravidade do crime, por si só, não é motivo para estabelecer o
regime fechado. A eleição do regime inicial de cumprimento da pena
obedece aos mesmos critérios do art.  59,  conforme determinação
expressa do art. 33”9.

Observa-se, pois, que não é possível a fixação do regime inicial
fechado como regra, apenas por se tratar de crime hediondo ou equiparado. De fato,
admite-se  o regime inicial  fechado,  desde que a  decisão que o  determinar  seja
devidamente fundamentada, levando em consideração as circunstâncias judiciais do
caso concreto, conforme o preceito do artigo 59 do Código Penal.

É  o  que  se  extrai  da  Súmula  nº  719  do  Supremo  Tribunal
Federal. In verbis:

STF - SÚMULA Nº 719

A IMPOSIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS SEVERO
DO  QUE  A  PENA  APLICADA  PERMITIR  EXIGE  MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.

 
Na  hipótese  em  exame,  observa-se  que  o  apelante,  não

ostenta  outras  anotações  em  sua  folha  de  antecedentes,  o  que,  inclusive,  foi
registrado na sentença. Além disso, todas as circunstancias judiciais foram avaliadas
positivamente.

Assim, à luz do artigo 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º10, do Código
Penal, o recorrente, condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, faz jus a que
seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda.

Ante ao exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas
para, fixar o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ficam mantidos os demais termos do édito condenatório.

9 Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. 2ª tiragem. 10ª edição revista, atualizada e
ampliada. Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 319.

10 CP - Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A
de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo necessidade de transferência a regime
fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
(…);
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o
mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes  critérios  e  ressalvadas  as  hipóteses  de
transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(…);
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
(…);
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos
critérios previstos no art. 59 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  José  Guedes
Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para substituir  o
Exmo.  Des.  Luiz  Sílvio  Ramalho  Júnior),  relator,  e  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,
revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
26 de agosto de 2014.

José Guedes Cavalcanti Neto
Juiz Convocado

Relator 
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