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PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  sexual  contra  vulnerável.
Estupro  de  vulnerável.  Prática  de  conjunção  carnal.  Prova
técnica.  Declarações  da ofendida prestadas em juízo.  Prova
testemunhal.  Confissão.  Conjunto  probatório  robusto.
Autodeterminação  ou  consentimento  da  vítima.
Prescindibilidade.  Delito  consumado.  Autoria  e  materialidade
demonstradas.  Condenação  inafastável.  Pedido  alternativo.
Regime semiaberto.  Circunstâncias judiciais favoráveis.  Pena
mínima. Requisitos atendidos. Apelação parcialmente provida.

-  Impõe-se  a  manutenção  do  édito  condenatório  quando  a
prática de conjunção carnal com pessoa menor de 14 (catorze)
anos é confirmada pela prova técnica, pela palavra da vítima,
pelos  testemunhos  e  pela  confissão  do  apelante,  sendo
despiciendo  perquirir  acerca  da  autodeterminação  ou
consentimento da ofendida; 

- Não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis e sendo a
pena  fixada  no  mínimo  de  08  (oito)  anos  de  reclusão,
encontram-se  satisfeitos  os  requisitos  legais  para  que  seja
fixado o regime inicial semiaberto;

- Apelação parcialmente provida, apenas para se estabelecer o
regime semiaberto.

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 à apelação, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por  José Nildo da Silva
Nascimento (“Bioco”), que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de
Direito da Vara Única da Comarca de Alagoa Nova, que o condenou pela suposta prática
do delito descrito no art. 217-A1 do CP, cominando-lhe uma pena de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado (fs. 66/69).

Narra a denúncia que, na data provável de 08/08/12, em horário não
definido, o apelante teria mantido relações sexuais com a menor Alessandra Ferreira de
Oliveira, à época com 11 (onze) anos de idade, fato este que teria sido confessado pelo
próprio recorrente (fs. 02/04). 

Em suas razões, alega que não teria ocorrido o crime de estupro de
vulnerável,  pois  convivia  com  a  suposta  vítima  sob  o  mesmo  teto,  inclusive  com  a
permissão  dos  pais  da  menor,  não  tendo  mantido  qualquer  relação  mediante  grave
ameaça  e  tampouco  a  molestado.  Diante  disso,  requer  a  reforma  da  sentença,
absolvendo-o da condenação.

Alternativamente,  considerando  que  a  pena  foi  estabelecida  no
mínimo de 08 (oito) anos, pugna pela fixação do regime inicial semiaberto para o seu
cumprimento (fs. 71 e 73/75).

O  Ministério  Público,  em  suas  contrarrazões,  posiciona-se  pelo
provimento parcial do recurso, apenas para que seja estabelecido o regime semiaberto
(fs. 78/80).

Este mesmo entendimento é defendido pela Procuradoria-Geral de
Justiça em seu parecer de fs. 88/92. 

É o relatório.

– VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso deve ser parcialmente provido, tão somente para se fixar
o modo inicial semiaberto para o resgate da pena.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas através do
relatório  do  Conselho  Tutelar  do  Município  de  Alagoa  Nova  (f.  08),  do  termo  de
declarações da vítima (f. 10) e do interrogatório do apelante (f. 18), onde tanto a menor
quanto o sentenciado, ao tempo com 20 (vinte) anos de idade (f.  20),  reconhecem a
prática de relações sexuais. Além disso, há também a cópia da certidão de nascimento (f.
11),  atestando  que,  à  época,  a  ofendida  tinha  11  (onze)  anos  de  idade,  e  o  laudo
sexológico de f. 28, com resultado positivo para conjunção carnal. 
1Art. 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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Em juízo, os conselheiros tutelares Matusael  Teixeira da Rocha e
Ana  Naura  Neri  da  Silva  confirmaram  que  o  irmão  da  vítima  foi  quem  informou  ao
Conselho Tutelar, por telefone, que a ofendida estaria mantendo relações sexuais com o
apelante. 

A respeito da alegação de que o apelante teria um relacionamento
amoroso  com a  ofendida  e  que,  por  isso,  estariam  morando  sob  o  mesmo  teto,  as
testemunhas acima divergiram. O primeiro depoente informou que a menor morava com
os pais,  em um sítio,  na  zona rural  daquela  cidade.  Já  a  segunda,  apontou que ela
morava com o recorrente (fs. 51/52).

Ao ser ouvida no curso da instrução, a jovem reconheceu que tinha
11 (onze) anos quando começou a se envolver com o apelante. Afirmou que, após 05
(cinco)  meses de relacionamento,  manteve  relações sexuais  com o  recorrente,  tendo
destacado, ainda, que o “namoro” era na casa de seus pais e que estes tinham lhe dado o
consentimento. 

Por fim, afirmou que “atualmente vive com o réu” e que “ele mora
com os pais” (f. 53).

Em seu interrogatório, o recorrente confessou a veracidade dos fatos
imputados na denúncia, tendo dito (f. 56):

Que é verdadeira a imputação que lhe é feita; 
[...]
Que vive com a vítima até hoje; que quer se casar com a vítima;
que já tem a casa pronta; que a casa é vizinha da casa dos pais da
vítima; 
[…]
Que é apaixonado pela vítima e está esperando a vítima ter idade
de casar; (grifo nosso)

Verifica-se,  portanto,  que  a  materialidade  e  autoria  delitivas
encontram-se  sobejamente  comprovadas,  sendo  despiciendo  perquirir  acerca  da
existência  de  eventual  autodeterminação  ou  anuência  da  vítima  para  com  a  prática
sexual, assim como sobre a informação, ainda incerta, de que ambos residiriam sob o
mesmo teto, pois o crime de estupro de vulnerável se consuma no momento em que o
agente, consciente da menoridade, pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com
pessoa menor de 14 (catorze) anos.

Este é o entendimento do STJ:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL.  NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART.  217-A
DO  CP.  OCORRÊNCIA.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  VÍTIMA
MENOR  DE  14  ANOS.  CONSENTIMENTO.  IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.  Pacificou-se  a  jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de
Justiça no  sentido  de  que,  segundo o  sistema normativo  em
vigor após a edição da Lei n.º 12.015/09, a conjunção carnal ou
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos configura o
crime do artigo 217-A do Código Penal independentemente de
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grave ameaça ou violência (real ou presumida), razão pela qual
tornou-se  irrelevante  eventual  consentimento  ou
autodeterminação da vítima para a configuração do delito.
2. Agravo regimental a que se nega provimento2. (grifo nosso)

Portanto, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

II – DO PEDIDO ALTERNATIVO: ALTERAÇÃO DO REGIME

Ao analisar os vetores do art. 593 do CP, o Magistrado entendeu que
seriam desfavoráveis ao apelante a culpabilidade, pois agiu com dolo, as circunstâncias,
posto que a vítima tinha apenas 11 (onze) anos de idade, bem como as consequências,
avaliadas como drásticas diante dos transtornos psicológicos causados na vítima (f. 69).

Pois bem.

Desde  logo,  observa-se  que  o  juízo  de  desvalor  feito  sobre  a
culpabilidade levou em consideração dado integrante da própria figura típica. 

É  que  a  culpabilidade,  tida  em  seus  aspectos  estruturais
(imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), é
dado  constitutivo  do  delito  –  de  acordo  com  sua  concepção  tripartite  (fato  típico,
antijurídico e culpável) – não se confundindo, portanto, com a culpabilidade apontada no
art.  59  do  CP,  que  diz  respeito  ao  grau  de  reprovabilidade  da  conduta,  quando  já
verificada a ocorrência do ilícito4.

2(AgRg no REsp 1363531/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 27/06/2014, DJe 04/08/2014)
3Art.  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: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
4HABEAS  CORPUS.  FURTO  QUALIFICADO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
APROPRIAÇÃO  INDÉBITA.  PEDIDO  DE  AFASTAMENTO  DA  QUALIFICADORA  DE  ABUSO  DE
CONFIANÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGENTE QUE SE VALEU DA CONDIÇÃO DE GERENTE DA EMPRESA-
VÍTIMA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. PENA-BASE. REAJUSTAMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
1. [...].
4.  A pena-base  deve  ser  fixada  concreta  e  fundamentadamente  (art.  93,  IX,  CF)  de  acordo  com  as
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do delito.
5.  A imputabilidade,  a  exigibilidade  de  conduta  diversa  e  o  potencial  conhecimento  da  ilicitude
constituem pressupostos da culpabilidade como elemento integrante do conceito analítico do crime,
ao  passo  que  a  "culpabilidade"  prevista  no  art.  59  do  Código  Penal  diz  respeito  ao  grau  de
reprovabilidade da conduta do agente, esta, sim, a ser valorada no momento da fixação da pena-
base.
7. […]
9. Ordem concedida parcialmente para reduzir a pena do paciente de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze)  dias-multa a 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa,
mantidos o regime prisional aberto e a substituição de pena.
(HC 90.161/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe 08/03/2010)
(grifo nosso)
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Além disso, também não prosperam os argumentos utilizados pelo
Juiz para avaliar as circunstâncias do crime, pois o fato isolado de que a vítima tinha
apenas 11 (onze) anos de idade, por si só, tendo em vista o relacionamento estabelecido
entre ambos,  não admite se concluir  que a menor não poderia  impor resistência.  Na
verdade, como ela própria deixou claro, a relação era consentida, tratando-se, portanto,
de violência presumida,  que em nada transcende a afigura típica,  a  qual  é  suficiente
apenas para consumar  o  delito,  não dando lastro  para  a formulação de um juízo de
demérito sobre a circunstância em análise.

Por fim, no que se refere às consequências do crime, Sua Exa. as
considerou drásticas,  diante  dos transtornos psicológicos que teriam sido  gerados na
vítima, o que, a toda evidência, não pode macular esta modulante, uma vez que nada há
nos autos que revele a ocorrência de tais efeitos, não se podendo supor a existência
daquilo que não está provado. 

Não  custa  rememorar,  nesta  quadra,  que  a  consideração  das
modulantes dispostas no art. 59 do CP deve estar amparada em demonstração efetiva, à
vista  da  prova  realizada,  de  elementos  que levem ao  convencimento  manifestado na
sentença,  em ordem a bem fundamentar  a  decisão  e  proporcionar  ao  sentenciado a
oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada a utilização de
expressões genéricas, abstrações ou dados integrantes da própria figura típica.

Neste sentido, é o posicionamento do STJ:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ART.  312,  CAPUT,  DO  CÓDIGO
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.  MAUS  ANTECEDENTES.  AÇÕES  PENAIS  EM
ANDAMENTO.  IMPOSSIBILIDADE.  DEMAIS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
I  -  A  pena  deve  ser  fixada  com  fundamentação  concreta  e
vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento
fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP c/c o art. 93, inciso IX,
segunda  parte  da  Lex  Maxima). Considerações  genéricas,
abstrações ou dados integrantes da própria conduta tipificada
não podem supedanear a elevação da reprimenda (Precedentes
do STF e STJ).
[...] 
Ordem parcialmente concedida5. (grifo nosso)

Portanto,  nenhuma  das  circunstâncias  judiciais  pode  ser
considerada em prejuízo do apelante.

Ademais, conforme já relatado, ao final retou estabelecida uma pena
definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, que é justamente o mínimo previsto no art. 217-A
do CP. 

Logo, encontram-se satisfeitos os requisitos do art. 33, §2°, “b”6, e
5(HC  161.678/RO,  Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  02/09/2010,  DJe
04/10/2010)
6Art.  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
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§3°7 c/c art. 59, III8, do CP, c/c enunciados de súmulas ns. 7199 do STF e 44010 do STJ,
impondo-se  a  reforma  da  sentença,  para  que  seja  estabelecido  o  regime  inicial
semiaberto. 

Em caso análogo, decidiu o STJ:

CONSTITUCIONAL.  PENAL HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO  PRÓPRIO.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  REGIME  PRISIONAL.  PENA-BASE  FIXADA NO
MÍNIMO  LEGAL.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
SÚMULA 440 DO STJ E SÚMULA 719 DO STF. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, PARA
ESTABELECER O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO
INICIAL DA PENA.
[...]
02.  "Fixada  a  pena-base  no  mínimo  legal,  é  vedado  o
estabelecimento  de  regime  prisional  mais  gravoso  do  que  o
cabível  em  razão  da  sanção  imposta,  com  base  apenas  na
gravidade abstrata do delito" (STJ, Súmula 440). "A imposição
do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada
permitir exige motivação idônea" (STF, Súmula 719).
03. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial  da
pena11. (grifo nosso)

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;
7§  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)
8 III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
9A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir
exige motivação idônea.
10Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional
mais  gravoso  do  que  o  cabível  em razão  da  sanção  imposta,  com base  apenas  na
gravidade abstrata do delito.
11(HC  278.628/SP,  Rel.  Ministro  NEWTON  TRISOTTO  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014)
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III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,  dou parcial provimento à apelação, apenas para
estabelecer o regime semiaberto para o início da execução da pena. 

É o voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior,  relator,
Carlos Martins Beltrão Filho, revisor, e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 23 de
abril 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator
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