
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003576-78.2011.815.0371 – 6ª Vara
Mista da Comarca de Sousa/PB
RELATOR: José Guedes Cavalcanti Neto, Juiz de Direito convocado para
substituir o Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Josenildo Monico de Sousa
ADVOGADO:  Eduardo Henrique Jácome (OAB/PB 12.391)
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: V. L de L, representada por seu genitor
Natalino Gouveia de Lima 
ADVOGADO: Lincon Bezerra de Abrantes (OAB/PB 12060)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL. ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA  DA  VÍTIMA  CORROBORADA  POR
OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. REDUÇÃO
DA  PENA  AO  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  231  DO  STJ.
MODIFICAR  DE  OFÍCIO  REGIME  PRISIONAL
PARA SEMIABERTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Tratando-se de crime contra  a dignidade
sexual,  geralmente,  cometido  às  ocultas,  a
palavra  da  vítima,  mesmo  sendo  de  uma
criança,  assume  especial  valor  probante,
máxime  quando  suas  declarações  guardam
perfeita consonância com outros elementos de
convicção  dos  autos,  devendo,  pois,  ser
mantida a condenação.

2.  Sendo o depoimento da vítima conciso e
robusto,  guardando  consonância  com  as
demais provas colhidas nos autos, não há o
que se falar absolvição por ausência de provas.

3. Impossível a redução da pena aquém do
mínimo legal,  conforme dispõe  a  Súmula
nº 231 do STJ. 
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Sousa/Pb,
Josenildo  Monico  Sousa,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso  nas  sanções  do  art.  217/A  (estupro  de  vulnerável),  por  haver
praticado conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos (fls. 02-05).

Narra, a exordial, que, no mês de abril de 2011, no Sítio
Matumbo, localizado no município de Sousa/Pb, Josenildo Mônico de Sousa,
vulgo “Didinha”, teve conjunção carnal com a menor, de apenas 13 anos de
idade, Valéria Lopes de Lima.

Segundo  ficou  apurado,  Josenildo  Mônico  de  Sousa,
aproveitando-se da confiança e amizade que mantinha com a família da
vítima, passou a ameaçar a vítima de forma grave, o que teria levado a
mesma  a  ceder  às  suas  imposições  e  submeter-se  a  manter  relações
sexuais sucessivas com o acusado.

Consta  ainda,  que  o  próprio  denunciado  passou  a  se
enaltecer por manter relações sexuais com a menor, fato este que chegou
ao conhecimento da família.

Recebida a denúncia em 13.12.2011 (fl. 58).

Concluída  a  instrução,  foram  apresentadas  alegações
finais pelo Ministério Público Estadual (fls. 118-121) e pela defesa (123-
125; fls. 127-133). 

O  MM.  Juiz  singular  julgou  procedente  a  denúncia,
condenando Josenildo Monico de Sousa nas penas previstas no art. 217-A
do Código Penal,  à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, a ser
cumprida, inicialmente, em regime fechado (136-141).

Irresignado,  a  defesa interpôs apelação (fls.  142; 155-
159), pugnando, em suas razões, pela absolvição ante a falta de provas que
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comprovem a autoria do réu, escusado no princípio in dúbio pro reo.

Contrarrazões ministeriais às fls. 165-168, pugnando pelo
não provimento do recurso, para manter os termos da condenação.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça,
no parecer de fls. 184-189, opinou pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

VOTO

1. DO MÉRITO

Conforme  relatado,  a  Defesa  requer,  como  pedido
principal, a absolvição do acusado, sob o argumento de que não há provas
robustas,  sadias  e  convincentes  nos  autos  para  sua  condenação.
Alternativamente,  roga  pela  redução  da  pena  imposta  para  que  seja
aplicada no mínimo legal.

Eis,  em  suma,  os  termos  das  alegações  recursais,  os
quais,   diante  do  contexto  fático  probatório  dos  autos,  não  merecem
prosperar, consoante as razões adiante delineadas.

1.1 Do pleito absolutório

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando
maiores delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitiva.
O MM. Juiz  a quo prolatou a sentença em conformidade com os aspectos
fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois bem se debruçou
em todo o percurso  dos  autos,  valendo-se,  para  o  fim condenatório,  de
várias fontes probantes.

Convém  transcrever,  os  trechos  mais  elucidativos  dos
depoimentos de  Natalino Gouveia de Lima (fls. 96), Josenilda Lopes Ferreira
(fls. 98), Joselice Lopes Ferreira (fls.99-100), Patrício Pereira do Nascimento
(fl. 101) e Rita de Cássia Jesus da Silva (fls. 102.103), os quais confirmaram
a prática dos atos sexuais  do acusado com a vítima,  quando esta ainda
contava com 13 anos de idade.

Natalino  Gouveia  de  Lima (fls.  96):  “[...]  sua
esposa lhe informou que, realmente o acusado
chegara  a  comentar  com  ela  que  estava

Apelação Criminal n. 0003576-78.2011.815.0371                                                                
3



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

mantendo um relacionamento com uma !menina
novinha”  entre  12  e  13 anos,  mas  como não
mencionou  nomes,  o  depoente  não  tomou
qualquer providência; que o assunto tornou-se 
Josenilda Lopes Ferreira (fls. 98): “[...] que as
afirmações  sobre  quais  eram as  ameaças  que
teriam  convencido  a  menor  de  ceder  as
investidas  sexuais  do  acusado,  forma  ditas  a
depoente pela própria menor, vítima […]”.

Joselice Lopes Ferreira (fls.99-100): “[...] que a
afirmação de que a ameaça do acusado, para
conseguir os favores sexuais da vítima consistia
em fazer com que o pai de Valéria lhe desse uma
surra de lhe matar e lhe colocasse para fora de
casa,  foi  dita  a depoente pela própria  Valéria;
que sobre o comportamento do acusado, informa
que por ser uma pessoa de dentro de sua casa,
gozava de plena confiança de todos da família,
tendo  livre  acesso  à  casa  da  vítima,  mesmo
porque o pai da depoente teria ajudado a criar o
acusado e mais seus irmãos […]”. 

Patrício  Pereira  do Nascimento  (fl.  101):  “[...]
Que o próprio depoente escutou do denunciado
as  tais  afirmações  de  que  estava  tendo  um
negócio bom”, “um caso” com Valéria, filha de
Duda.[...]”. 

Rita  de  Cássia  Jesus  da  Silva  (fls.  102.103):
“[...]  Que em primeiro  momento teve notícias
dos  fatos  através  de  uma  tia  da  vítima,  e,
deflagrado,  através  do  depoimento  no  dia
posterior, onde teve contato com a vítima e sua
mãe;  Que  as  evidências  de  que  a  menor  se
encontrava atemorizada, assustada [...]Que pelo
que ouviu da própria vítima esta se submeteu às
investidas do depoente, coagindo-a sob ameaça,
pelo  o que se recorda de que este a mataria
[...]”.

Ademais, as reveladoras declarações da vítima (fls. 104-
106), guardam perfeita sintonia com depoimentos prestados.
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Valéria  Lopes  de  Lima  (fls.  104-106):  “[...]  a
forma que o acusado utilizava para conseguir os
favores sexuais  da depoente era ameaçando-a
no sentido  de que,  caso não aquiescesse,  iria
inventar  histórias  para  o  pai  da  vítima  que
resultariam na vítima levando uma surra do seu
genitor e sendo colocada para fora de casa,; Que
os fatos pelo o que se recorda teriam iniciado em
janeiro  daquele  mesmo  ano  em  que  foi
descoberto “[...]  Que diante da difícil  escolha
entre apanhar de seu pai e ser colocada por esse
para fora de casa ou ter que se submeter aos
caprichos  sexuais  do  acusado,  escolheu  a
segunda alternativa porque a hipótese de a ter
que enfrentar ser colocada fora de casa […] Que
explica  que  na  primeira  vez  que  aconteceu  o
acusado  chegou  primeiro  no  local,  tendo  a
depoente  chegado  depois;  que  no  local  o
acusado mandou a vítima tirar a roupa, tendo a
mesma  se  negado  e  após  várias  insistências;
que o réu disse,  “se você não tirar,  você vais
ver”, que o réu tirou suas próprias roupas e após
abaixou o short e a calcinha da depoente, que
agora  após  os  dois  estarem  despidos  o  réu
colocou o pênis entre suas pernas; Que nesse
dia não houve penetração  […] que a segunda
investida do réu ocorreu nos mesmos moldes da
primeira vez, com a diferença que dessa vez ele
efetivamente  consumou  seu  intento,
conseguindo a penetração  […]”. 

Ora,  quando  se  tratam dos  crimes  contra  a  dignidade
sexual,  que,  geralmente,  são  cometidos  às  ocultas, a  jurisprudência
dominante  tem-se  manifestado  no  sentido  de  que  a  palavra  da  vítima
assume  especial  valor  probante  e  é  suficiente  para  comprovar  a
materialidade  e  a  autoria  infracionais,  tanto  mais  se  suas  declarações
guardam perfeita consonância com elementos de convicção dos autos.

Acerca  do  acima  exposto,  vale  transcrever  o
posicionamento da jurisprudência de nossos tribunais, in litteris:

“As declarações da vítima, apoiadas nos demais
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elementos dos autos, em se tratando de crimes
cometidos sem a presença de outras pessoas, é
prova válida para a condenação, mesmo ante a
palavra  divergente  do  réu  […].”  (STJ  –  HC
195.467/SP - Relª. Minª. Maria Thereza de Assis
Moura – 6T – J. 14.06.2011 – DJe 22.06.2011).

“PROVA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  É  assente  na
jurisprudência  que,  em  se  tratando  de  crimes
sexuais, a palavra da vítima reveste-se de vital
importância, sendo, muitas vezes, a única prova
a determinar a condenação do réu. Isso porque,
pela  sua  natureza,  tais  infrações  normalmente
são cometidas de forma clandestina, longe dos
olhos  de  qualquer  testemunha.”  (TJRS  -  AP
70040390858, Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, J.
24/02/2011).”

A doutrina não discrepa e, acerca disso, vale transcrever
a lição do mestre Fernando da Costa Tourinho Filho (in Processo Penal – vol.
III. 19. ed., São Paulo: Saraiva, 1997, p. 296):

“A  vítima  do  crime,  em  geral,  é  quem  pode
esclarecer,  suficientemente,  como  e  de  que
maneira teria ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a
ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta a
prestar os necessários esclarecimentos à Justiça.
Sendo  assim,  qual  seria  o  valor  probatório  de
suas  palavras?  Prima facie,  parecerá  que  suas
declarações devem ser aceitas sem reservas, pois
ninguém melhor que a vítima para esclarecer o
ocorrido.  É  de  se  ponderar,  entretanto,  que
aquele que foi objeto material do crime, levado
pela paixão, pelo ódio, pelo ressentimento e, até
mesmo,  pela  emoção,  procura  narrar  os  fatos
como  lhe  pareçam  convenientes  [...].  Desse
modo, sua palavra deve ser aceita com reservas,
devendo  o  Juiz  confrontá-la  com  os  demais
elementos de convicção, por se tratar de parte
interessada no desfecho do processo. Em certos
casos,  porém,  é  relevantíssima  a  palavra  da
vítima  do  crime.  Assim,  naqueles  delitos
clandestinos  qui  clam comittit  solent -  que  se
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cometem longe dos olhares de testemunhas -, a
palavra da vítima é de valor extraordinário.

Como  se  observa,  o  depoimento  prestado  pela  vítima,
corroborado  pelo  Exame  de  Conjunção  Carnal  de  fls.  12  e  demais
depoimentos  testemunhais,  demonstram,  de  forma  clara  e  concisa,  a
conduta delituosa praticada pelo increpado.

Outrossim, apesar do depoimento do réu, em juízo, não
comungar com a narrativa fática da prefacial e com os testemunhos dos
autos, ao argumentar que houve consentimento da vítima,  não vejo como
modificar a sentença guerreada.

Aqui não se deve levar em consideração a circunstância
de haver a vítima permitido a realização do coito vaginal, pois em razão da
sua tenra idade (13 anos), inexperiência e incapacidade de discernir sobre o
correto e o errado, foi levada a tal ato, em razão das ameaças realizadas
pelo acusado, configurando-se nesta hipótese a subjugação.

Inaplicável,  portanto,   a absolvição com base no
argumento de que a vítima consentiu com a prática do ato sexual, uma vez
que, após a edição de Lei nº 12.015/2009, a simples conjunção carnal com
menor de quatorze anos é suficiente para caracterizar o crime de estupro
de vulnerável.

O critério etário, estabelecido no tipo penal incriminador
do art. 217-A é absoluto, não se cogitando acerca da aferição do caso
concreto para fins de definição da vulnerabilidade ou não à hipótese, uma
vez que o menor de 14 anos não possui capacidade para consentir seus
atos.

Assim tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

“48480822 - PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SUBTRAÇÃO DE
INCAPAZ. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVO. COERENCIA COM O
ACERVO PROBATÓRIO. I. Comprovadas a
materialidade e a autoria do delito, a
condenação é medida que se impõe. II - Nos
delitos contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima ganha indiscutível importância,
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especialmente quando em consonância com os
demais elementos probatórios coligidos, não
havendo que se falar em absolvição. III. A
conduta tipificada no delito de estupro de
vulnerável tutela os bens jurídicos da liberdade
e dignidade sexual, abrangendo as condutas da
conjunção carnal ou a prática de qualquer
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze
anos) ou com pessoa, que, por enfermidade ou
deficiência mental, não tenha o necessário
discernimento para a prática do ato, ou que
não possa oferecer resistência. lV. O critério
etário, estabelecido no tipo penal incriminador
do art. 217-A é absoluto, não se cogitando
acerca da aferição do caso concreto para fins
de definição da vulnerabilidade ou não à
hipótese, uma vez que o menor de 14 anos não
possui capacidade para consentir seus atos. V.
Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec
2010.03.1.032420-0; Ac. 656.216; Terceira
Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas;
DJDFTE 01/03/2013; Pág. 223).”

“9671600 - APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO.
REJEITADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO RESPALDADA. LEI Nº
12.015/2009. CONJUNÇÃO CARNAL.
CARACTERIZAÇÃO DO CRIME.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.
RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a
presença do réu na audiência de instrução em
julgamento, não há que se falar em nulidade
do processo pela ausência de sua assinatura no
termo de audiência. Precedente do STJ. O fato
de uma das testemunha de acusação ter
passado a atuar como advogado da acusada
não enseja a nulidade do processo, sobretudo
quando ela, por possuir relação de parentesco
com esta, foi ouvida na qualidade de
informante, sem que lhe fosse tomado o
compromisso. Não há violação ao princípio da
identidade física do juiz quando a sentença, em
razão da modificação da competência para
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julgar a matéria discutida no processo, foi
exarada por quem não presidiu a instrução.
Precedentes do STJ. Como a ré foi
devidamente assistida por defensor dativo em
todas as fases do processo, inclusive na
audiência de instrução e julgamento, não há
que se falar em ausência de defesa. Inaplicável
a absolvição com base no argumento de que a
vítima consentiu com a prática do ato sexual,
uma vez que, após a edição de Lei nº
12.015/2009, a simples conjunção carnal com
menor de quatorze anos é suficiente para
caracterizar o crime de estupro de vulnerável.
(TJES; APL 0111860-88.2011.8.08.0012;
Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.
Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg.
04/02/2015; DJES 13/02/2015)”.

Por essas razões, não prospera a tese defensiva de que a
palavra da vítima não encontra eco nos autos.

O  juízo  singular,  ao  proferir  seu  decreto  condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 214  do CP,
fê-lo em consonância com os demais elementos de convicção encartados
aos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual nenhum
elemento convincente a expurgar a culpabilidade atribuída ao apelante, que
venha a justificar a absolvição pretendida. Dessarte, o substrato probatório
a autorizar uma condenação é inquestionável.

1.2   Do  pleito  pela  redução  da  pena  ao  mínimo
legal:

Subsidiariamente, a defesa do recorrente aduz que houve
exacerbação, pugnando pela aplicação da pena ao mínimo legal.

Sem nenhum fundamento tal irresignação.

De início,  vejamos a dicção legal da conduta criminosa
em estudo, cujos termos estão inseridos no art. 217-A, § 3°, do CP, que
reza:

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.
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Cumpre ressaltar que a fixação da pena é questão que se
insere  na  órbita  de  convencimento  do  magistrado,  no  exercício  de  seu
poder discricionário de decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade
que julga suficiente na hipótese concreta, para a reprovação e prevenção
do crime, desde que observados os vetores insculpidos nos arts. 59 e 68 do
Código Penal e os limites estabelecidos pela norma penal.

Assim  sendo,  conforme  se  depreende  na  sentença
guerreada o magistrado (fls. 136-139), após análise dos vetores insculpidos
nos arts. 59 e 68 do Código Penal e os limites estabelecidos pela norma
penal, fixou o magistrado a pena definitiva em 08 (oito) anos de reclusão,
portanto, no mínimo legal.

É inviável a sua redução aquém do mínimo legal, a teor
do que estabelece a Súmula nº 231 do STJ. 

Este é o entendimento jurisprudencial:

“48574617  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO
DE  VULNERÁVEL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
PELA  APLICAÇÃO  DA  ATENUANTE  DA
CONFISSÃO  ESPONTÂNEA.  RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A conduta de,
com  vontade  livre  e  consciente,  praticar  ato
libidinoso com a sua filha menor, é fato que se
amolda  ao  artigo  217  -  A,  caput,  do  Código
Penal, c/c artigo 5º, incisos I e II, e artigo 7º,
inciso III, ambos da Lei nº 11.340/06. II. Em
que  pese  a  incidência  da  atenuante  de
confissão espontânea, impossível a redução da
pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe
a Súmula nº 231 do STJ. III. Recurso conhecido
e não provido. (TJDF; Rec 2012.04.1.007056-7;
Ac. 789.743; Terceira Turma Criminal; Rel. Des.
José  Guilherme;  DJDFTE  21/05/2014;  Pág.
250) “.

“83235052 -  APELAÇÃO CRIME.  ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE
PROCESSUAL POR INCOMPETÊNCIA DE JUÍZO.
INCORRÊNCIA.  PROVA.  PENA.  REGIME.
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SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR. 1. Embora
a competência para processar e julgar o crime
previsto  no  artigo  217 -  A  do  CP  tenha sido
excluída do juizado da infância e da juventude
pelo  edital  058/2008  -  Comag  -  Não  há
nulidade  dos  atos  praticados  perante  este
juizado, especialmente,  porque a denúncia foi
recebida  pelo  juízo  competente  -  6ª  Vara
Criminal  do  foro  central  de  Porto  Alegre/RS,
onde  tramitou  o  feito.  Mérito:  2.  Acusado,
primo da menor vulnerável, que, à época, tinha
06 anos de idade, que a conduz para o porão
de uma casa, tapa sua boa, coloca-a de bruços
e  pratica  cópula  vagínica.  3.  Materialidade  e
autoria  estão  plenamente  demonstradas  pela
prova  coletada  na  instrução,  sobretudo,  pela
palavra  da  mãe  da  ofendida,  tendo  o  réu
inclusive confessado o crime, justificando estar
sob o efeito de crack. Condenação mantida. 4.
A pena foi aplicada no mínimo legal, de modo
que,  ainda  que  presente  a  atenuante  da
confissão espontânea, por força da Súmula nº
231  do  STJ,  não  comporta  modificação.  5.  O
regime, uma vez afastada a hediondez, em face
do quantum de pena aplicado, é o semiaberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas a e b, do
Código  Penal.  Preliminar  rejeitada.  Apelo
parcialmente  provido.  (TJRS;  ACr  0086695-
59.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Sexta
Câmara Criminal; Rel. Des. Vanderlei Teresinha
Tremeia  Kubiak;  Julg.  09/10/2014;  DJERS
06/11/2014)”.  

1.3. Do Regime de cumprimento da pena:

Observo que a sentença condenatória pecou, unicamente,
quanto a aplicação do regime de cumprimento da pena corporal.

Portanto, cumpre ao Tribunal corrigí-la, inclusive, de ofício,
por ser matéria que beneficia o apelante.
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Desse modo, Conforme se depreende nos autos, o 
acusado foi condenado a uma pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, 
a ser cumprida em regime inicialmente fechado. 

Observando o que dispõe o art. 33, § 2°, alínea “b”, do
CP,  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. 

Com efeito, o apelante preenche os requisitos inseridos
nesse dispositivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime semi-aberto, pois, além da quantidade da reprimenda imposta, que
totalizou 8(oito) anos de reclusão, visualiza-se a primariedade do
recorrente.    

Consigne-se ainda, que o réu é primário e confessou a
prática delitiva.

É bem verdade que o Código Penal não obriga o
magistrado sentenciante, mesmo se tratando de acusado primário e sujeito
a pena privativa de liberdade não superior a 8 (oito) anos, a fixar, em seu
favor, o regime penal semiaberto para o início da execução da reprimenda.
Quer isso dizer que a primariedade e o quantum da sanção imposta não
geram, por si só, direito à estipulação do regime inicial semiaberto,
podendo o magistrado, em atenção às diretrizes do art. 33, § 3º, do CP e
valendo-se das circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo Diploma
legal, emitir juízo de valor acerca das condições pessoais do inculpado e
impor o regime mais gravoso, mormente quando verificada a maior
culpabilidade e periculosidade do agente.      

Não obstante essa faculdade outorgada ao magistrado,
apenas lhe é permitido infligir ao condenado regime prisional mais gravoso,
desde que o faça em decisão suficientemente motivada. Isto é, ao optar
por um regime mais rigoroso, o magistrado tem o dever de fundamentar a
sua escolha, em ato decisório motivado. Assim, na hipótese de cabimento
simultâneo dos regimes fechado e semiaberto, por exemplo, para fixar o
primeiro deles, ou seja, o mais severo, está o juiz obrigado a motivar seu
convencimento. 

Ademais,  é  compreensão  hoje  pacificada  no  Superior
Tribunal  de  Justiça,  tratando-se  de  réu  primário  e  sem  antecedentes
considerados negativos, é inadmissível a estipulação de regime prisional
mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção corporal aplicada, não
servindo como justificativa tratar-se de crime de estupro de vulnerável,
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cuja natureza e gravidade recomendariam sua adoção.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já editou a
Súmula 719, segundo a qual “a imposição do regime de cumprimento mais
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Assim tem entendido a jurisprudência:

1034391  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
SIMPLES.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DE  PARA  O  ABERTO
POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O art.  33, § 2º,  "c",  do CPB, prevê que o
condenado não reincidente, cuja pena seja igual
ou superior a 4 quatro anos, poderá, desde o
início,  cumpri-la  em regime semiaberto.  2-.  A
Súmula nº 719 do STF, dispõe que a imposição
de regime de cumprimento de pena mais severo
do que a pena aplicada exige motivação idônea,
o que não se observa no presente caso. 3- Apelo
conhecido  e  provido  para  alterar  o  regime.
(TJMA;  Rec  0028941-84.2012.8.10.0001;  Ac.
151139/2014;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  José  Bernardo  Silva  Rodrigues;  Julg.
07/08/2014; DJEMA 18/08/2014)

“6384410  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo
qualificado.  Sentença  condenatória.  Pedido  de
desclassificação para tentativa; reconhecimento
da  atenuante  de  confissão;  abrandamento  da
pena  e  do  regime  prisional.  Escorreita  a
condenação. Réu confesso. Prisão em flagrante
na  posse  da  "Res".  Prova  oral  e  material
confirmam  a  responsabilidade  criminal.  Arma
apreendida  e  periciada.  Bem  reconhecida  a
causa  majorante  do  inciso  I.  Crime  atingiu  a
esfera consumativa. Por curto tempo réu deteve
a "Res"  de  forma tranquila  e  desvigiada.  Não
houve  perseguição,  mas  sim  rápida  e  eficaz
diligência  policial.  Pena  dosada  com  critério.
Atenuante  de  confissão  não  altera  o  cálculo.
Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. Deve ser
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fixado  o  regime  semiaberto.  Réu  confesso  e
primário. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719
do STF indicam que a gravidade do crime não
pode determinar sempre o regime mais severo e
rigoroso. Recurso provido, em parte, para fixar
regime  semiaberto.  (TJSP;  APL  0013626-
82.2013.8.26.0050;  Ac.  7784596;  São  Paulo;
Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des.
Péricles  Piza;  Julg.  18/08/2014;  DJESP
27/08/2014).”

“APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA  A  DIGNIDADE
SEXUAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ATO
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL.
1. Materialidade e autoria delitiva demonstradas
pelos  elementos  de  convicção  encartados  ao
caderno  processual  durante  a  instrução  da
causa.  Depoimentos  prestados  pela  vítima,  na
fase investigatória e em juízo, firmes e coesos,
que levam à conclusão, induvidosa, no sentido
de que o acusado cometeu o crime de estupro
ao abrir a jaqueta da ofendida, tocando o seu
peito,  e,  em  seguida,  beijado-a  na  boca.  2.
Tipicidade  caracterizada,  tendo  em  vista  a
lascividade  da  conduta  praticada  pelo  réu.
Vencido o Vogal, que reconhecia a tentativa. 3.
Aplicação  da  pena.  Pena  base  privativa  de
liberdade  estabelecida  em  oito  (8)  anos  de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,  embora  hediondo  o  delito,
considerada a inconstitucionalidade, reconhecida
pelo STF em controle difuso, do art. 2º, §1º, da
Lei n. 8.072/90. Vencido o Vogal, que mantinha
o  regime  fechado.  4.  Demais  cominações  da
sentença  mantidas,  reconhecido  o  direito  à
detração  pelo  período  de  prisão  cautelar,
determinada  a  retificação  do  Pec-provisório  e
sua  imediata  colocação  no  regime  ora
estabelecido.  APELO PARCIALMENTE  PROVIDO,
POR  MAIORIA.  (Apelação  Crime  Nº
70063397244, Sexta Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho
Friedrich, Julgado em 19/03/2015)”.
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Ante todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso,

reformando a sentença guerreada, apenas no que se refere ao regime de
cumprimento inicial de pena do fechado para o regime semiaberto.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador João Benedito da
Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos) e o Desembargador Joás de Brito Pereira.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Álvaro Cristino Pinto, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho”  da  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  João
Pessoa, ao 09 (nove) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 14 de abril de março de 2015

José Guedes Cavalcanti Neto
   Juiz Convocado - Relator
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