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APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO – FATO
OCORRIDO  ANTES  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI  Nº
12.015/2009  – ART. 213 DO CÓDIGO PENAL – VÍTIMA
MENOR  DE  14  (QUATORZE)  ANOS  DE  IDADE  –
VIOLÊNCIA  PRESUMIDA  –CONDENAÇÃO  –
IRRESIGNAÇÃO  –  I.  ERRO  DE  TIPO  – SUPOSTO
DESCONHECIMENTO  DA  IDADE  DA  OFENDIDA  –
NÃO  COMPROVAÇÃO  – ABSOLVIÇÃO
INALCANÇÁVEL – II.  DOSIMETRIA EXACERBADA –
ESCORREITA  ANÁLISE  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS – AUMENTO DA PENA-BASE JUSTIFICADO
–  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO  DEVIDAMENTE
APLICADA  –  DESPROVIMENTO  DO  APELO  COM
MODIFICAÇÃO EX-OFFICIO DO REGIME INICIAL DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO.

–  Inviável  o  reconhecimento,  na  espécie,  de  suposto  engano,
quanto à  real idade da vítima, a justificar  a absolvição sob o
manto do erro de tipo (art. 20, caput, do CP), uma vez que o réu
não se desincumbiu do ônus de comprovar que não sabia que a
vítima era menor de 14 (catorze) anos.

– Não há como acolher o pedido de redução da pena aplicada ao
caso concreto na sentença, quando verificado que o magistrado
a quo analisou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59
do Código Penal, aplicando justificadamente a pena-base acima
do mínimo legal,  haja  vista  existir  circunstância  valorada  em
desfavor do réu, além da correta e proporcional redução da pena
em razão da atenuante da confissão.



– A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, far-se-á
com  base  no  art.  33  do  Código  Penal,  levando-se  em
consideração os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma
legal. No caso concreto, considerando não ser o réu reincidente,
as circunstâncias judiciais analisadas e a penalidade imposta em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, modifico o regime
prisional de cumprimento inicial da pena para o semiaberto.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO ao  recurso  de
apelação  e  MODIFICAR,  EX-OFFICIO,  O  REGIME  INICIAL  DE
CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. EXPEÇA-SE MANDADO
DE PRISÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal  interposta  por  Gilmar Costa
Ferro contra a sentença prolatada pelo MM Juiz Isaac Torres Trigueiro de Brito, da 6ª
Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital,  às fls. 126/129, a qual julgou
procedente  a  denúncia  apresentada  pelo  representante  do  Ministério  Público,
condenando o réu pelo cometimento do crime de estupro – art. 213 c/c 224, “a” do
CP, na redação anterior à Lei nº 12.015/2009 à pena de 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão em regime inicialmente fechado.

Consta da peça pórtica (fls. 02/03) que: 

“No mês de março de 2008, em um ensaio de quadrilha junina,
o denunciado, na condição de organizador, conheceu Letícia Souza dos Santos Rocha,
de 13 anos de idade, e com esta começou um namoro.

Com  o  namoro  em  andamento,  o  denunciado,  num  final  de
semana do mês de outubro do supracitado ano, convidou a menor para comparecer em
sua residência,  ocasião em que os dois, dentro de um pequeno quarto, mantiveram
conjunção carnal, mediante o consentimento inocente da vítima.

Para  conseguir  manter  relação  sexual  com  a  vítima,  o
denunciado, numa manobra de muita esperteza, garantiu a esta que, caso alguma coisa
acontecesse  de  errado,  ele  assumiria  o  ato  e  se  casaria  com  ela,  sem  qualquer
problema.

O exame pericial concluiu que a vítima era virgem e que o
defloramento havia sido recente.

(…)



O denunciado,  que  não  possui  maus  antecedentes  criminais,
confessou o estupro e esclareceu que tentou conversar com a Senhora Clemilda Souza,
mas esta não aceitou qualquer tipo de explicação ou proposta”.

Nas razões recursais de fls. 138/145,  pugna pela absolvição,
alegando, em suma, que restou caracterizado o erro de tipo, uma vez que a vítima
aparentava ter mais de 14 (quatorze) anos de idade e, em não sendo atendido esse
pleito, requer a redução da pena aplicada para o mínimo legal.

Em  contrarrazões,  o  representante  do  Ministério  Público  no
primeiro grau rebate os argumentos defensivos e pugna pela manutenção do  decisum
recorrido (fls. 141/145).

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora
de Justiça Maria Lurdélia Diniz de A. Melo, entendendo infundadas as justificativas da
defesa, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 151/155).

É o relatório.

VOTO:

Conheço do recurso,  porque presentes  os  pressupostos  para a
sua admissão.

Inicialmente, ressalto que o crime de estupro foi praticado  em
agosto do ano de 2008, ou seja, anterior à Lei nº 12.015/2009, que alterou a redação
dos crimes contra a dignidade sexual, entre outros. 

Nesse caso, a lei vigente ao tempo do cometimento do crime é
mais favorável ao réu, uma vez que o art. 213 do Código Penal previa a pena de 06
(seis) a 10 (dez) anos de reclusão, enquanto o diploma legal vigente prevê a reprimenda
de 08 (oito) a 15 (quinze) anos. Logo, não sendo a nova redação da lei mais benéfica
para o réu, o MM Juiz aplicou corretamente a redação antiga da lei. 

Art.  213. Constranger  mulher  à  conjunção  carnal,  mediante
violência ou grave ameaça:
Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

Art. 224. Presume-se a violência, se a vítima: 
a) não é maior de catorze anos; 

Pois bem, quanto ao mérito,  cumpre ressaltar  que a instrução
ofereceu elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar de
forma indubitável a materialidade e a autoria do delito de estupro.

Não  obstante  a  irresignação  defensiva,  a  autoria  e  a
materialidade  do  crime  ressaem  induvidosas  das  provas  dos  autos,  como  bem
analisado pelo Juiz Isaac Torres Trigueiro de Brito na sentença recorrida. 

A prática  da  conjunção  carnal  é  fato  inconteste  em  face  do
Laudo Sexológico (nº 02501008 – fls. 20/21), no qual se comprova ter havido rotura do
hímen,  bem como  que  a  vítima,  Letícia,  era  virgem,  além de  que  houve  violência



presumida para a prática do ato, em razão desta ser menor de 14 anos (concluiu o exame
que a periciada foi estuprada).

A autoria  do crime também é inquestionável,  posto que a
vítima afirmou que praticou conjunção carnal com o acusado, que, por sua vez,
confessou  ter  mantido  relações  sexuais  com  a  mesma,  fato  evidenciado  nas
declarações da ofendida (fls. 10) e do réu, no seu interrogatório (fls. 17).

“... Que, no mês de agosto, não se recordando a data, sabendo
apenas que foi um final de semana,  a adolescente foi a casa
dele  interrogado  e,  aí  foram  ficando  e  rolou,  os  mesmos
mantiveram  relações  sexuais. Que,  segundo  ele  interrogado
disse ainda para a adolescente que ela tivesse cuidado.  Que o
interrogado diz que falou para Letícia que dependendo do que
viesse a acontecer, ele a assumiria, casaria… Que, procurou
conversar  com  a  genitora  da  Letícia,  mas  esta  não  lhe  deu
ouvido dizendo inclusive que com ela não tinha conversa. Que,
diz o interrogado que procurou o Conselho Tutela do Geisel,
onde conversou com a Conselheira Fátima, e esta orientou o
interrogado  se  afastasse  da  adolescente…”  (fls.  17  –
Declarações prestadas na Delegacia).

“que de fato conheceu e namorou Letícia, com quem manteve
relação sexual; na primeira relação sexual que manteve com
ela, a mesma ainda não tinha 14 anos; entretanto, quando se
relacionou sexualmente com Letícia, não sabia que ela ainda
não tinha sequer 14 anos de idade, só descobriu quando a mãe
dela registrou uma ocorrência policial; a aparência de Letícia
era de 16 para 17 anos; quando tomou conhecimento da idade
dela, procurou o Conselho Tutelar; estudava na mesma sala da
mãe  de  Letícia,  pois  faziam  supletivo  juntos;  depois  do
ocorrido, já que tinha sérias intenções com Letícia, passou a
conviver  maritalmente  com  ela...  antes  de  se  relacionar
sexualmente com Letícia, procurou a mãe dela, por várias vezes
para oficializar o namoro pois não tinha intenção de namorá-la
escondido; quem levou ao conhecimento da mãe de Letícia o
fato do casal ter mantido relação sexual pela primeira vez foi o
próprio interrogado...” (fls. 50 – Declarações em juízo).

Na verdade, no caso sub examine, a súplica defensiva restringe-
se à possibilidade de absolvição do réu pelo erro de tipo supostamente ocorrido em
razão de a vítima aparentar ser maior de 14 (catorze) anos. 

O pleito defensivo deve ser desprovido.

Do erro de tipo

Inviável  o  reconhecimento,  na  espécie,  de  suposto  engano
quanto à real idade da vítima, a justificar a absolvição sob o manto do erro de tipo (art.
20,  caput, do CP), como requer o apelante. Igualmente, a concordância da vítima em



praticar a relação sexual não elide o crime de estupro, diante da violência presumida que
é absoluta.

Ora,  apesar  de  o  apelante  alegar  que  a  vítima  aparentava  ter
cerca de 16 (dezesseis) anos, não há como absolver o apelante com base na referida
causa de isenção de pena.

Frise-se, por oportuno, que não se trata de um caso de namoro
entre um jovem inexperiente e uma adolescente, já que o apelante era um homem feito,
com 24 (vinte e quatro) anos de idade, e, da forma como os fatos foram apresentados,
inclusive pelo réu, não há como concluir que o mesmo não sabia a idade da vítima
depois de alguns meses de convivência.

Como bem expôs o parecer da Procuradoria de Justiça, a defesa
não conseguiu provar que o acusado não tinha como ter conhecimento da real idade da
vítima.  Outrossim,  o  réu afirmou que manteve  relacionamento  amoroso  com a
vítima  por  quatro  meses,  razão  pela  qual  entendo  que  o  mesmo  tinha  pleno
conhecimento da idade de Letícia, ou mesmo dispunha de todos os meios para se
certificar.

Dessa  forma,  não vejo  como absorver a  tese  defensiva de
erro de tipo, ou seja, de que o apelante só praticou conjunção carnal com a vítima
porque desconhecia a sua idade. 

Logo, inalcançável o almejado pleito absolutório.

Da dosimetria

Também não merece censura a fixação da pena-base pelo juízo
singular,  que,  conforme  os  parâmetros  definidos  no  preceito  secundário  do  tipo
incriminador (art. 213 do CP), variam de  06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão. Na
dosimetria, valorando negativamente três das circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal – motivos, circunstâncias e consequências do crime – o juízo firmou-a
em 06 (seis)  anos e  06 (seis)  meses  (fls.  129),  não  havendo,  em verdade,  excesso
algum, já que se utilizou de elementos constantes dos autos. Veja-se o que afirmou o
magistrado:

“A   culpabilidade: mostra-se mediana, sem necessidade de exacerbação da
pena. Antecedentes: o acusado é primário. A conduta social: o acusado não
tem uma má  conduta social.  Personalidade: não há  dados  para  aferir  a
personalidade do agente.
Motivos     do     crime: o  acusado  pretendia  satisfazer  a  sua  lascívia.
C  ircunstâncias     do     crime: o  acusado  aproximou-se  da  vítima  durante  o
período de ensaio de uma quadrilha junina, mantendo relações sexuais com
ela durante namoro iniciado nos ensaios de quadrilha. As   consequências     do
crime: foram drásticas. O comportamento     da     vítima:   a vítima nada fez para
justificar a conduta delituosa do acusado”.

Na segunda fase, o Juiz monocrático, corretamente, considerou a
atenuante da confissão e,  por  esse motivo,  diminuiu a pena em 03 (três) meses,
totalizando  em  06  (seis)  anos  e  03  (três)  meses  de  reclusão  , o  que  se  mostra
proporcional à hipótese.



Não  havendo  mais  circunstâncias  atenuantes  ou  agravantes,
causas de aumento nem de diminuição a serem computadas, tornou-se definitiva a pena
de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão  .

Nesse  contexto,  a  sanção  corporal  infligida  ao  recorrente  é
escorreita, considerando os critérios de necessidade e suficiência para a prevenção e
reprovação do crime.

Finalmente,  quanto  ao  regime  prisional  de  cumprimento
inicial da pena, entendo que, nos moldes do art. 33, §3º do Código Penal c/c art. 59
do mesmo diploma legal, considerando não ser o réu reincidente, as circunstâncias
judiciais concretas do caso e a penalidade imposta em 06 (seis) anos e 03 (três)
meses de reclusão, deve haver a modificação, ex-offício, do regime fechado para o
semiaberto.

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.
(...)
§ 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:
(...)
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 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.

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: 
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie
de pena, se cabível. (grifos meus).

Ante  o  exposto,  em  harmonia  parcial  com  o  parecer
ministerial,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso,  porém,  EX-OFFÍCIO,
MODIFICO O REGIME PRISIONAL DE CUMPRIMENTO INICIAL DE PENA
FECHADO PARA O SEMIABERTO, mantendo inalterados os demais termos da
sentença prolatada em primeira instância. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada,  para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Carlos



Martins Beltrão Filho. Ausente justificadamente o desembargador Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


