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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  VÍTIMA MENOR  DE  14  ANOS
DE IDADE. CONDENAÇÃO. NAS SANÇÕES DO
ARTIGO  217-A  DO  CP.  IRRESIGNAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  INEPCIA  DA  DENUNCIA.
INOCORRÊNCIA.  PRECLUSÃO,
SUPERVENIÊNCIA  DA  SENTENÇA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  CONDUTA
PRATICADA NA VIGÊNCIA DO  ARTIGO  213,
C/C  ART.  224,  “a”,  AMBOS  DO  CÓDIGO
PENAL.  LEI  POSTERIOR  MAIS  BENEFICA.
NÃO  INCIDÊNCIA  DO  ARTIGO  9º  DA  LEI
8.072/90. APLICAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO.

Insubsistente é a alegação de inépcia da denúncia
quando a peça acusatória preenche os requisitos
exigidos  pelo  art.  41  do  Código  de  Processo
Penal,  ademais,  com  a  superveniência  de
sentença  condenatória,  ficam  preclusas  as
alegações  vertidas  a  respeito  da  inépcia  da
denúncia,  notadamente  quando  esta  não  foi
alegada em momento oportuno.

Nos  delitos  contra  os  costumes,  quase  sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
é  de  excepcional  importância,  máxime  se
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confortada pelos demais elementos de convicção
coletados nos autos. 

A  afirmação  da  caracterização  da  causa  de
aumento, prevista no artigo 9º da Lei nº  8.072/90,
em  casos  de  violência  presumida,  implica  a
violação  do  princípio  non  bis  in  idem,  com
indevida  atribuição  de  dupla   função   a  um
mesmo fato, qual  seja,  qualquer  dos elencados
no artigo 224  do  Código  Penal,  em  relação  ao
mesmo crime  (Código  Penal,   artigos  213 ou
214).

Restando demonstrado que a lei anterior é mais
benéfica  para  o  acusado,  a  sua  aplicação  é
medida que se impõe.

 
Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima

identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, em  REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  PARA REDUZIR  A PENA DE
JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS PARA 08(OITO) ANOS DE RECLUSÃO, NO
REGIME  SEMIABERTO,  E  A DE  MARIVALDO  CAETANO  DOS  SANTOS
PARA 06(SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por  José Ivanildo

dos  Santos  e  Marivaldo  Caetano  dos  Santos  em  face  a  sentença

(fls.194/197),  prolatada  pelo  Juízo  de  Direito  da  2ª  Vara  da  comarca  de

Esperança-PB, que  julgou  procedente  a  pretensão  punitiva  Estatal,  para

condenar,  o  primeiro,  a  uma pena  definitiva  de  10  (dez)  anos e  06(seis)

meses de reclusão, nas sanções do artigo 217-A, § 1º, c/c art. 71, ambos do

Código Penal,  e  o  segundo, a  uma pena definitiva  de  08 (oito)  anos de

Desembargador João Benedito da Silva
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reclusão,  nas  sanções  do  art.  217-A  do  Código  Penal,  a  ser  cumprida

inicialmente em regime fechado.

Em  suas  razões  (fls.241/244),  o  apelante  José  Ivanildo  dos

Santos, pugna por um édito absolutório, diante da fragilidade probatória.

Enquanto o Apelante  Marivaldo Caetano dos Santos, em suas

razões (fls. 208/217),  preliminarmente, arguiu, nulidade da sentença: a) por

inépcia da denúncia, ante o fato de não ter sido narrado na exordial dia, hora e

momento  ou o  lugar  preciso do suposto  delito  cometido e,  b) que o crime

cometido foi  antes da vigência da Lei que instituiu o art.  217-A do CP, não

podendo a lei posterior ser aplicada, até porque a pena é maior, ficando assim

clara a nulidade.

 

No  mérito,  alega  que  as  provas  são  insuficientes  para  uma

condenação, argumentando que a vítima tem um comportamento inadequado,

com  larga  experiência  e  com  grande  porte  corporal,  além  de  sua  idade,

pugnando, ao final, por absolvição. Alternativamente, requer a desclassificação

do  delito  para  a  contravenção  de  importunação ao pudor,  vez  que  apenas

confessa ter beijado a menor.

Em  contrarrazões  (fls.220/226),  o  representante  do  Ministério

Público  opinou  pela  rejeição  da  preliminar  da  inépcia  da  denúncia.  Porém,

acolher  a  preliminar  para que seja aplicada a lei  anterior  mais benéfica ao

apelante. E no mérito, o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 255/259,

requerendo  o  provimento  parcial  do  recurso,  para  que  seja  lançada  a

condenação pela lei vigente a época dos fatos, por ser mais benéfica.

Desembargador João Benedito da Silva
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É o relatório.

VOTO

O  representante  do  Ministério  Público  Estadual  ofereceu

denúncia (fls. 02/04) em desfavor de José Ivanildo dos Santos e Marivaldo

Caetano dos Santos, imputando-lhes,  respectivamente,  a  prática  do crime

delineado no artigo 217-A, c/c art. 71  do CP  e art. 217 do Código Penal.

Narra a peça acusatória que em dias indefinidos do mês de junho

de 2009, na zona rural da cidade de Esperança/PB, os denunciados praticaram

conjunção carnal com Tayse Diniz Santana, de apenas 13 anos de idade.

Infere-se  ainda  da  exordial  que  o  primeiro  denunciado  José

Ivanildo e  vítima  teriam praticado  conjunção  carnal,  por,  pelo  menos,  três

vezes, próximo a um tanque num Sitio em Boa Vista, local onde mantiveram

relações sexuais, tudo escondido, até porque o denunciado é casado. 

Desponta  também  da  denúncia  que  o  segundo  denunciado

Marivaldo  caetano,  também  praticou  conjunção  carnal  com  a  vítima,  as

escondidas, no mesmo local do primeiro próximo ao tanque no Sítio Boa Vista,

tendo praticado relações sexuais com a mesma, sendo também casado.

Por  fim,  diz  a  inicial  que  há  nos  autos  laudo  de  exame  de

conjunção  carnal,  em  que  atesta  que  a  vítima  foi  deflorada  e  como

consequência da conduta criminosa Tayse ficou grávida, conforme se vê nos

exames juntados aos autos, no entanto, não se sabe ate o momento, quem

seria o pai do bebê, ante o fato dela ter relações sexuais com os acusados e

um adolescente na mesma época.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ultimada a instrução criminal o Juízo primevo julgou procedente

a pretensão punitiva Estatal para condenar José Ivanildo dos Santos, a uma

pena definitiva de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão nas sanções

do artigo 217-A, c/c art. 71 do CP e Marivaldo Caetano dos Santos, a uma

pena definitiva de  08 (oito)  anos de reclusão,  nas sanções do  art.  217-A

todos do Código Penal, em regime fechado.

Inconformados, os apelantes recorreram da decisão.

Das  preliminares  –  arguidas  por  Marivaldo  Caetano  dos

Santos  ,

1. Da inépcia da denúncia.

O apelante arguiu em sede de preliminar, nulidade da sentença,

em face da inépcia da denúncia, ante o fato de não ter sido narrado na exordial

dia, hora e momento ou o lugar preciso do suposto crime cometido.

No entanto, sem razão.

Leciona o artigo 41, do Código de Processo Penal:

“Art.  41.  A  denúncia  ou  queixa  conterá  a
exposição  da  fato  criminoso,  com  todas  as
circunstâncias,  a  qualificação  do  acusado  ou
esclarecimentos pelos quais se possa identificá-
lo, a classificação do crime e, quando necessário,
o rol das testemunhas”.

Pois  bem.  A  prima  facie,  percebo  que  a  exordial  acusatória,

presente às (fls.02/03), se encontra em consonância com o art. 41 do CPP, eis

que traz a narração do fato delituoso, especificando as circunstâncias do crime,

apontando  a  conduta  delitiva  do  réu,  a  qualificação  deste,  além do  rol  de

Desembargador João Benedito da Silva
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testemunhas, não havendo que se falar em inépcia da peça inicial acusatória. 

Ato  contínuo,  não há como se acoimar  de  inepta  a  denúncia,

conforme dispõe o art.  395 do CPP, quando descreve fatos que,  em tese,

apresentam a feição de crime e oferece condições plenas para o exercício da

defesa  e  do  contraditório,  não  se  vislumbrando  atipicidade  flagrante,

descriminante e/ou imunidade penal demonstradas de plano.

Por outro lado, ao contrário do que dito pelo acusado, o fato de a

denúncia não constar o dia e hora exatos do cometimento do crime, não tem o

condão de torná-la inepta, apenas sendo uma formalidade secundaria.

Por outro lado, analisando a peça acusatória, verifica-se que ela

traz a narração do fato delituoso, com as circunstâncias do crime, apontando a

conduta delitiva dos réus, não havendo que se falar em inépcia da peça inicial.

 Como é sabido,  a  alegação de inépcia  da denúncia deve ser

deduzida antes da prolação do édito condenatório, sob pena de convalidação

pelo princípio da preclusão.

Esse o entendimento pacífico dos nossos Tribunais Superiores,

senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME  CONTRA OS  COSTUMES.  ALEGAÇÃO  DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  INTIMAÇÃO  POR  EDITAL.
VALIDADE.  REEXAME  DE  PROVAS.
INVIABILIDADE.ORDEM DENEGADA. [...] III - Inépcia
da denúncia alegada somente após a prolação da
sentença  condenatória.  Preclusão.  Precedentes.
[...] V – Ordem denegada.(STF. HC 95701, Relator(a):
Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira  Turma,
julgado em 02/06/2009, DJe-148 DIVULG 06-08-2009)
- grifei

Desembargador João Benedito da Silva
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HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO.
DESVIRTUAMENTO. ARTIGO 324 DO CÓDIGO
PENAL  MILITAR.  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.  TESE
ALEGADA  APÓS  A  SENTENÇA  CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO  E  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
ABSOLVIÇÃO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
IMPROPRIEDADE  DA  VIA  ELEITA.  ATO
PREJUDICIAL  À  ADMINISTRAÇÃO  MILITAR.
CARACTERIZAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA
INSIGNIFICÂNCIA. TESE NÃO DEDUZIDA PERANTE
O TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROLE ABSTRATO
DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPROPRIEDADE DA
VIA  ELEITA.  1.  Na  linha  dos  precedentes  desta
Corte, a alegação de inépcia da denúncia deve ser
deduzida antes da prolação do édito condenatório,
sob  pena  de  convalidação  pelo  princípio  da
preclusão.  2.  No caso,  a  suposta  irregularidade  da
denúncia não foi deduzida e, por esse motivo, sequer
debatida pelo Tribunal de Justiça do Sergipe; ademais,
foi levantada pela defesa após a prolação da sentença
condenatória, do acórdão que a confirmou e do trânsito
em  julgado  para  as  partes.  [...]  9.  Ordem  não
conhecida.  (STJ.  HC  291.368/SE  Rel.  Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA- TURMA, julgado
em 20/05/2014, DJe 06/06/2014).

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO
PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ART. 311 DO CÓDIGO
PENAL.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE.  INÉPCIA  DA
DENÚNCIA. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. TESE NÃO
DISCUTIDA  NAS  INSTÂNCIAS  ORDINÁRIAS.
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  PRECLUSÃO.
QUESTÃO  NÃO  LEVANTADA  NO  MOMENTO
OPORTUNO.  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  NÃO
EVIDENCIADO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.  [...] A  alegação  de  inépcia  da
denúncia  deve  ser  levantada  em  momento
oportuno,  antes  da  prolação  da  sentença
condenatória,  sob  pena  de  preclusão.  Habeas
corpus não conhecido.  (STJ. HC 278.610/SP, Rel.
Ministra  MARILZA MAYNARD  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em
20/03/2014, Dje 12/05/2014).

Sendo,  portanto,  tardia  a  alegação  de  inépcia  da  denúncia

suscitada  no  presente  apelo,  porque  já  prolatada  sentença  condenatória,

preclusa está a questão.

Desembargador João Benedito da Silva
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Assim, rejeito a preliminar.

2. Da aplicação da lei mais benéfica.

Em sede de preliminar, alega ainda o apelante que a magistrada

não poderia ter aplicado o disposto na lei  posterior (art.  217-A – Lei nº 12.

015/2009), eis que o crime fora cometido sob a égide da lei anterior, sendo a

pena mais benéfica, dai porque, requer a nulidade da sentença.

No entanto, tenho que a preliminar suscitada se confunde com o

mérito, assim, deixo para apreciar quando da análise desta.

No mérito.

No mérito, alegam os apelantes que o lastro probatório é frágil

para  ensejar  uma  condenação,  argumentando  que  a  vítima  tem  um

comportamento  inadequado,  tem  larga  experiência,  com  porte  corporal

avantajado, pugnando ao final por um édito absolutório.

No entanto, sem razão.

A materialidade restou demonstrada pelo  Laudo Sexológico  de

Conjunção Carnal (fl.48), concluindo que a vítima foi deflorada, e o exame de

fls. 11, afirma que a vítima estava grávida.

Por sua vez, a autoria resta inconteste, não obstante neguem a

prática  delitiva  (fls.162/163),  as  provas  apuradas  no  caderno  processual,

apontam os acusados, como autores do crime pelo qual foram condenados.

Vejamos: 

Desembargador João Benedito da Silva
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A  vítima  quando  ouvida  na  esfera  policial  (fl.13),  em  suas

declarações, asseverou:

Que a declarante de 13 anos informa que está grávida
de  4  meses;  Que  segundo  a  mesma  teve  relações
sexuais  com  três  pessoas  desde  quando  perdeu  a
virgindade, Que teve a primeira relação com a pessoa
de José Ivanildo dos Santos, vulgo “Jo”, residente no
Sitio Boa Vista, motorista e casado, que com ele teve
várias  relações(...)  Que  passava  de  ônibus  por  lá  e
mandava a declarante ir a um canto ermo próximo ao
tanque  que  ali  existe,  onde  tinham  relações,  que
ninguém  nunca  chegou  a  presenciar  algo,  pois  era
tudo bem escondido;(...)  Que também, teve relações
com a pessoa de Marinaldo, que reside no Sítio Lagoa
de Pedra,  que segundo a declarante ficara uma vez
com o mesmo;

Em Juízo (fl. 96), a vítima  disse:

“(...) Que o primeiro homem que se relacionou foi José
Ivanildo,  conhecido  por  “Jo”;  que  José  Ivanildo  é
motorista  de  transporte  escolar  do  município;  que
nunca  namorou  com  os  denunciados,  apenas  tinha
relação sexual;(..) que Marivaldo foi só uma vez; (,,,)
Que José Ivanildo fazia um tempo que estava dando
em  cima  da  depoente;  que  manteve  relações  com
Ivanildo  próximo  a  um  tanque  perto  da  casa  da
depoente que teve relação com Marivaldo no mesmo
local;  (…)  que  antes  nunca  tinta  tido  relações  com
ninguém

As  testemunhas  arroladas  na  denúncia,  ao  serem  ouvidas

afirmaram:

Que  informa  o  depoente  que  é  Conselheiro  Tutelar
neste  município,  e  que  no  dia  22  de  setembro  do
corrente ano, por volta da 14h00min, compareceu na
sede  do  Conselho  Tutelar  deste  município  a  menor
TAYSE  DINIZ  SANTANA,  com  13  anos  de  idade
acompanhada  de  seu  pai,  José  Adenildo  Amancio
Santana, no qual o mesmo relatou que sua filha está
grávida de 4 meses, não sabendo informar quem era o
pai da criança;(...) informou que estava tendo relações
sexuais com as pessoas de José Ivanildo dos Santos,
conhecido por “Jo”, sendo este motorista do transporte
escolar agregado a prefeitura municipal,  residente no

Desembargador João Benedito da Silva
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Sitio  Boa  Vista;  Que  teve  também  relações  sexuais
com  Marinaldo,  22  anos  de  idade  e  Leonildo-
Romualdo Grangeiro Lira – depoimento na polícia -
fl. 14.

Por sua vez, em Juízo (fl.98), confirmou o depoimento prestado
na polícia.

A testemunha Ely Franklin Almeida Vieira, Conselheiro Tutelar,

na polícia relatou o mesmo que fora dito pela testemunha Romualdo Granjeiro,

confirmando tal depoimento quando em Juízo (fl. 99)

Como visto,  embora tentem os apelante se esquivar da prática

delitiva, constata-se que as declarações da vítima, foram corroboradas pelas

provas  testemunhais,  ademais,  como é  sabido,  em casos  de crimes dessa

natureza  que,  na  maioria  das  vezes  não  deixam  vestígios  nem  tem

testemunhas,  a  palavra  da  vítima  é  de  grande  valia,  mormente  quando

corroboradas com as demais provas dos autos.

A propósito, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL  -  AUTORIA  DEVIDAMENTE
COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA - PENA
DE MULTA - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
DECOTE. 1. Comprovada a ocorrência do crime de
estupro de vulnerável, e não se desincumbindo o
acusado de retirar  a sua responsabilidade penal,
não há falar-se em absolvição, visto que a palavra
da vítima adquire especial relevância, por se tratar
de  crime  praticado  na  clandestinidade. 2.
Inexistindo  previsão  legal  de  pena  de  multa  a  ser
cominada com a pena de reclusão para o crime de
estupro,  deve  a  primeira  ser  decotada  da  sentença
condenatória. Provimento parcial ao recurso é medida
que  se  impõe.  (TJMG.  Apelação  Criminal
1.0024.13.101690-9/001.  Relator(a):  Des.(a)  Antônio
Carlos Cruvinel. Data de Julgamento: 06/05/2014)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  SEXUAIS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.  VÍTIMA MENOR DE
14  ANOS  DE  IDADE.  AUTORIA.  PALAVRA  DA

Desembargador João Benedito da Silva
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VÍTIMA.  FLEXIBILIDADE  DA  NORMA  PENAL.
NEGATIVA  DE  AUTORIA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
VALOR PROBATÓRIO.  Como é cediço,  a  palavra
da vítima, tratando-se de crimes sexuais, constitui
elemento  de  convicção  de  grande  importância,
porquanto tais  crimes na maioria  das vezes  são
cometidos  na  clandestinidade,  e  alguns  não
deixam vestígios.  No  caso em apreço,  válidas  e
concludentes são as declarações da vítima e das
testemunhas,  que  se  mostram  uniformes,
coerentes  e  convergem em detalhes  factuais  ao
núcleo  da  versão  acusatória,  razão  pela  qual
formam conjunto  probatório  seguro  e  sólido,  de
molde a sustentar a condenação.  [...]  SENTENÇA
INTEGRALMENTE  MANTIDA.  APELAÇÃO
DESPROVIDA.  (Apelação  Crime  Nº  70057585374,
Sétima Câmara Criminal,  Tribunal de Justiça do RS,
Relator:  José Conrado Kurtz  de Souza,  Julgado em
15/05/2014) 

Por  outro  lado,  a  lei  pressupõe,  que  as  vítimas  do  crime  são

pessoas  com  grau  de  vulnerabilidade  que  as  impede  de  exercer  atos  de

natureza sexual mesmo com consentimento, uma vez que este é considerado

inválido. 

Desta forma, o consentimento da Vítima à prática da conjunção

carnal ou eventual experiência sexual anterior, bem como a compleição física,

não possuem o condão de tornar atípica a conduta perpetrada pelos réus. 

Na doutrina Rogério Greco posiciona-se entre os que consideram

que está superada a discussão acerca da presunção absoluta ou relativa de

violência: 

[...]  a determinação da idade foi  uma eleição
político-criminal  feita  pelo  legislador.  O  tipo
não está presumindo nada,  ou seja, está tão
somente  proibindo  que  alguém  tenha
conjunção  carnal  ou  pratique  outro  ato
libidinoso com menor de 14 anos, bem como
com aqueles mencionados no 1º do art. 217-A
do Código Penal. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Como  dissemos,  existe  um  critério  objetivo
para análise da figura típica, vale dizer, a idade
da vítima. Se o agente tinha conhecimento de
que a  vítima era  menor  de  14  anos,  mesmo
que já prostituída, o fato poderá se amoldar ao
tipo penal  em estudo,  que prevê  o  delito  de
estupro de vulnerável (GRECO, Rogério. Código
Penal Comentado. 6.Ed. Niterói: Impetus, 2012, p.
688). 

Também, no mesmo entendimento, colhe-se dos julgados: 

PENAL.  ESTUPRO  CONTRA  MENORES  DE  14
(QUATORZE) ANOS. CONDUTA ANTERIOR À LEI N.
10.215/09.  VIOLÊNCIA.  PRESUNÇAO  ABSOLUTA.
RELATIVIZAÇAO.  IMPOSSIBILIDADE.  CONDIÇAO
E  CONSENTIMENTO  DAS  VÍTIMAS.
IRRELEVÂNCIA.  [...].  1.  A  jurisprudência  do
Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento de que o consentimento da vítima
menor de 14 (quatorze) anos é irrelevante para a
configuração  do  delito  de  estupro,  devendo  a
presunção de violência, antes disciplinada no art.
224,  'a',  do  Código  Penal,  ser  considerada  de
natureza  absoluta.  2.  No  caso,  a  experiência
sexual da vítima e seu consentimento com o ato
sexual, não afasta a ocorrência do crime. STJ -[...].
(REsp 1021634/SP. 5ª Turma. Min. Rel. Jorge Mussi, j.
14.09.2010 ). (grifo acrescido) 

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL -  ABSOLVIÇÃO -  ERRO DE TIPO -
CONSENTIMENTO - VÍTIMA COM 11 (ONZE) ANOS
DE  IDADE  -  COMPLEIÇÃO  FÍSICA  -
DESCONHECIMENTO  -  IMPROCEDÊNCIA  -
PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  –  DOSIMETRIA.I. Nos
crimes  contra  a  dignidade  sexual  a  palavra  da
vítima possui especial importância. II. Irrelevante o
consentimento  de  criança  de  apenas  11  (onze)
anos de idade para a caracterização do crime do
art.  217-A do CP. III.  O regime de cumprimento  da
pena, nos crimes hediondos, deve obedecer às regras
insculpidas nos artigos 33 e 59 do Código Penal.  O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do  HC  111.840,  declarou  incidentalmente  a
inconstitucionalidade  do  §1º  do  artigo  2º  da  Lei
8.072/90, com redação dada pela Lei 11.464/2007. IV.
Recurso  parcialmente  provido  para  fixar  o  regime

Desembargador João Benedito da Silva
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inicial  semiaberto.  TJDFT  -  (Acórdão  n.797134,
20120910004523APR, Relator: SANDRA DE SANTIS,
Revisor:  GILBERTO  PEREIRA   DE  OLIVEIRA,  1ª
Turma  Criminal,  Data  de  Julgamento:  11/06/2014,
Publicado no DJE: 24/06/2014. Pág.: 405)

APELAÇAO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(CP,  ART.  217-A).  CONDENAÇAO.  APELO
DEFENSIVO.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INCONTROVERSAS.  DEPOIMENTO  DA  VÍTIMA.
CONFISSAO DO ACUSADO.  CONSENTIMENTO DA
OFENDIDA.  ANTERIOR  EXPERIÊNCIA  SEXUAL.
IRRELEVÂNCIA.  PRESUNÇAO  DE  VIOLÊNCIA.
APRECIAÇAO DESNECESSÁRIA.  Em consonância
com a maciça jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, eventual
consentimento ou experiência sexual da ofendida,
menor de 14 anos,  para a conjunção carnal,  não
afastam  a  presunção  de  violência  para  a
caracterização  do  estupro. Ademais,  conforme
precedente do Supremo Tribunal Federal, a violência
presumida  foi  eliminada  pela  Lei  n.  12.015/09,  de
modo que a simples conjunção carnal com menor de
quatorze  anos  consubstancia  crime  de  estupro  de
vulnerável, não havendo mais de perquirir se houve ou
não violência TJSC - (Habeas Corpus n. 101.456, rel.
Min. Eros Grau, Segunda Turma, j. em 9.3.2010). grifei

Desta  forma,  a  tese  defensiva  se  mostrou,  desprovida  de

verossimilhança, ao passo que a tese contida na denúncia se verificou bem

mais crível e foi comprovada nos autos, através de provas harmônicas que,

como vimos, em conjunto, permitem uma conclusão segura quanto à prática do

delito.

Logo, diante da comprovação da autoria, da materialidade e da

tipicidade  do  delito,  não  havendo,  por  outro  lado,  nenhuma  excludente  de

ilicitude  ou  de  culpabilidade,  serenamente,  não  vejo  o  menor  espaço  para

absolvição sendo imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Da pena.
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Alega ainda o apelante Marivaldo que o crime cometido foi antes

da  vigência  da  Lei  nº  12.015/2009,  que  instituiu  o  art.  217-A do  CP,  não

podendo  ser  aplicada,  por  ser  a  pena  mais  gravosa,  pugnando  assim,  a

aplicação da lei anterior mais benéfica.

Entendo que com razão o apelante.

Ab initio, descabe falar em inexistência de crime de estupro com

presunção  de  violência,  anteriormente  previsto  no  art.  213,  c/c  o  art.  224,

ambos do Código Penal, diante do princípio da continuidade  normativa.

Com  efeito,  com  o  advento  da  Lei  n.º12.015/2009,  a  anterior

combinação do art. 213 com   art.  224 do  Código  Penal  agora   denomina-se

"estupro  de  vulnerável",  capitulada no art. 217-A do Código  Penal.

Pois  bem.  Como visto  acima,  os  acusados  foram denunciados

pela prática do crime de estupro, contra menor de 14 anos, sem que tenha

ocorrido violência real, fato ocorrido em junho de 2009. 

Por  outro  lado,  constata-se  que  o  representante  do  Ministério

Público, denunciou os acusados nas sanções do art.217-A, Lei nº 12.015 de 07

de  agosto  de  2009,  tendo  o  magistrado  julgado  procedente  a  pretensão

punitiva Estatal, condenando-os nas sanções descritas na denúncia.

Para melhor aferir qual a lei mais benéfica aos acusados, faço um

quadro comparativo, respectivamente da lei anterior e posterior: 

Lei anterior

Art.  213  -  Constranger  mulher  à  conjunção
carnal, mediante violência ou grave ameaça:
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Pena - reclusão, de seis a dez anos. 

Lei Posterior

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) 

Por outro lado, verifica-se que não há a incidência da aplicação

da causa de aumento prevista no art. 9° da Lei nº 8.072/90 (Crime Hediondo),

que acresceu o quantum da sanção da  ½ (metade), uma vez que, no caso ora

em apreço,  a  conduta  foi  praticada  apenas  com  violência  presumida,  não

ocorrendo a violência real.

Veja o que preceitua o referido dispositivo:

“Art.  9º  (Lei  8.072/90).  As penas  fixadas  no
art.  6º para os crimes capitulados nos arts.
157, § 3º, 158, § 2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º
e 3º, 213, caput e sua combinação com o art.
223,  caput  e  parágrafo  único,  214  e  sua
combinação com o art. 223, caput e parágrafo
único, todos do Código Penal, são acrescidas
de  metade,  respeitado  o  limite  superior  de
trinta anos de reclusão, estando  a  vítima em
qualquer das hipóteses referidas  no  art. 224
também  do  Código Penal.”

Nesta  seara,  tem-se  que  já  é  entendimento  firmado  pelos

Tribunais Pátrios de que os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor,

quando praticados com violência presumida, não ensejam o aumento previsto

no referido dispositivo. Afinal, a violência presumida  já  incidiu  como elementar

do crime, não podendo, assim, incidir novamente como causa de aumento da

Desembargador João Benedito da Silva
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pena, sob pena de violação do princípio do bis in idem. 

A propósito, vejam-se os julgados: 

"PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR  PRATICADO  POR  PAI
ADOTIVO  CONTRA  VÍTIMA  MENOR  DE 14 ANOS
(ARTS.   214 C/C  O  ART.   224,   a   e   226,   II,
TODOS   DO   CPB).  AUMENTO   PREVISTO  NO
ART.   9o.   DA  LEI  8.072/90.   BIS   IN   IDEM.
OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  CRIME
HEDIONDO   COMETIDO   ANTES   DA   LEI
11.464/07.  APLICAÇÃO  RETROATIVA  DO  ART.
2o.,  §  2o.  DA  LEI 11.464/07  PELO  TRIBUNAL
DE ORIGEM.  EXIGÊNCIA  DO  CUMPRIMENTO  DE
2/5  DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL.  PRECEDENTES
DO  STJ.  RESSALVA  DO  PONTO  DE VISTA  DO
RELATOR.  ORDEM  CONCEDIDA. 1.   Consoante
jurisprudência  consolidada nesta  Corte quando
o  atentado  violento  ao  pudor  praticado  contra
vítima  menor  de   14  anos,  foi  consumado  sem
violência  real,  constitui bis in idem a aplicação
da  majoração   prevista   no  art.  9º.  da  Lei  dos
Crimes  Hediondos  . (...)4.  Ordem concedida, tão-
só e apenas para  reformar  a  sentença  no que
diz respeito  à dosimetria  da pena,  decotando-se
a causa  de aumento  de pena  prevista  no artigo
9º  da  Lei   8.072/90,  (…)  ."  (HC   96814/MS,   5ª
Turma,   Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
de 19/05/2008). sem grifo o original.

"HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ATENTADO
VIOLENTO AO  PUDOR. CRIME  PRATICADO  COM
ABUSO  DE  PÁTRIO  PODER.  REPRESENTAÇÃO.
INCABIMENTO.  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA
INCONDICIONADA.   MENOR   DE   14  ANOS.
APLICAÇÃO  DO ARTIGO  9º DA LEI  8.072/90.  BIS
IN  IDEM.  PROGRESSÃO  DE  REGIME.
CABIMENTO.  ORDEM  DENEGADA.  WRIT  DE
OFÍCIO.1.(...). 2.  A  afirmação  da  caracterização
da  causa  de  aumento, prevista  no  artigo  9º  da
Lei   nº   8.072/90,   em   casos   de   violência
presumida, implica  a violação  do princípio  non
bis  in  idem,  com  indevida  atribuição  de dupla
função  a um  mesmo  fato,  qual  seja,  qualquer
dos elencados  no artigo 224  do  Código  Penal,
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em  relação  ao  mesmo  crime  (Código  Penal,
artigos  213  ou  214). (...).5.  Ordem  denegada.
Habeas corpus  de ofício."(HC  69198/SP, 6ª  Turma,
Rel.  Min.  Hamilton  Carvalhido, DJe de 22/04/2008)-
sem grifo o original.

ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTINUADO
CONTRA  CRIANÇA  SOB  AUTORIDADE  DO
AGENTE.  ARTIGO  214  COMBINADO  COM  OS
ARTIGOS  224,  ALÍNEA A;  226,  INCISO  II;  E  71,
CAPUT,  TODOS DO CÓDIGO PENAL.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  RECURSO  DEFENSIVO
PROVIDO  PELA  2ª  CÂMARA  CRIMINAL  DESTA
CORTE.  ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.  RECURSO
ESPECIAL  INTERPOSTO  PELO  ÓRGÃO
ACUSADOR.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  QUE  DEU
PARCIAL  PROVIMENTO  À  INSURREIÇÃO
MINISTERIAL.  RESTABELECIMENTO  DA
CONDENAÇÃO  PRETÉRITA  E  DETERMINAÇÃO
DO  RETORNO  DOS  AUTOS  A  ESTE  TRIBUNAL
PARA O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA, COM A
OBSERVÂNCIA  DA  LEI  MAIS  BENÉFICA.
CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES PRATICADOS
ENTRE  OS  ANOS  DE  1988  E  1991.  CONDUTAS
PERPETRADAS SOB O IMPÉRIO DE DUAS LEIS.
LEI  N.  8.072/90  QUE  MAJOROU  A  PENA
ORIGINARIAMENTE  PREVISTA  PARA  O  TIPO
PENAL  DO  ART.  214  DO  CÓDIGO  PENAL.
APLICAÇÃO  DA  NORMA  MAIS  GRAVOSA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 711 DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  IRRETROATIVIDADE  DO
ART. 217-A DO ESTATUTO REPRESSIVO. NOVEL
DISPOSITIVO  QUE  NÃO  SE  AFIGURA  MAIS
BENÉFICO.  DELITOS  PRATICADOS  COM
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. HIPÓTESE QUE NÃO SE
SUJEITA À CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA PREVISTA NO ART. 9º DA LEI DOS CRIMES
HEDIONDOS. REPRIMENDA ABSTRATA ADOTADA
PELA  SENTENÇA  MAIS  FAVORÁVEL  AO
ACUSADO. "A lei penal mais grave aplica-se ao crime
continuado  ou  ao  crime  permanente,  se  a  sua
vigência é anterior à cessação da continuidade ou da
permanência"  (Súmula  n.  711  do  Supremo Tribunal
Federal).  […]  (TJ-SC  -  APR:  20100533263  SC
2010.053326-3  (Acórdão),  Relator:  Jorge  Schaefer
Martins,  Data  de  Julgamento:  05/03/2014,  Quarta
Câmara Criminal Julgado) – grifei.
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Assim, não havendo incidência da referida causa de aumento de

pena (art. 9º da Lei nº 8.072/90), tenho que a lei mais benéfica para o acusado é

a  anterior,  dai  porque,  ultrapassada  essa  questão,  passa-se  à  análise  da

dosimetria.

Antes de proceder a análise da reprimenda, verifica-se que muito

embora,  o  apelante  José  Ivanildo  dos  Santos,  não  tenha  pleiteado  a

aplicação da lei mais benéfica, verifica-se que a douta Procuradoria de Justiça,

pugnou, pela aplicação da lei mais benéfica a ambos os réus.

Pois bem. Previamente, cumpre salientar que, em primeiro grau de

jurisdição, os acusados José Ivanildo dos Santos a uma pena definitiva de 10

(dez) anos e 06(seis) meses de reclusão, nas sanções do artigo 217-A, § 1º,

c/c art. 71, ambos do Código Penal e Marivaldo Caetano dos Santos a uma

pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão, nas sanções do art. 217-A, do

Código Penal, já tendo a sentença transitado em julgado para a acusação. 

Assim, em razão do princípio do  non reformatio in pejus, aplicar-

se-á pena igual ou inferior à estipulada na instância inferior. 

Dessa forma, considerando a lei  anterior mais benéfica para os

acusados, ficam os réus incursos nas sanções do  art. 213 c/c art. 224 “a”,

ambos do CP, o que passo a analisar o redimensionamento da pena a ser

aplicada. 

           Quanto ao acusado MARIVALDO CAETANO DOS SANTOS.

Na  primeira  fase,  considerando  as  circunstâncias  judiciais  já

analisadas na sentença, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.
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Na segunda fase, Não há circunstancias atenuante e agravante a

considerar.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento e diminuição, torno a

pena definitiva em 06 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao acusado JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS.

Na  primeira  fase, considerando  as  circunstâncias  judiciais  já

analisadas na sentença, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase não há circunstancias atenuante e agravantes a

considerar.

Na  terceira  fase não  há  causa  de  aumento  e  diminuição  a

considerar.

Reconheço a continuidade delitiva art.  71 do CP, majorando a

pena em 1/3 (um terço), ou seja, em 2 anos, perfazendo um total de 8 anos de

reclusão, tornando-a  definitiva  à  míngua  e  outra  causas  minorante  e

majorantes. 

Nos termos do art. 33, § 2 º, “b”, do Código Penal,  estabeleço

o regime semiaberto, para ambos acusados.

No mais, mantenha-se o que consta da sentença.

Pelas  razões  acima  expostas, REJEITO  A  PRELIMINAR  DE

INÉPCIA DA DENUNCIA, e no  MÉRITO,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO

APELO, para, aplicando a lei anterior, mais benéfica aos acusados, considerar

MARIVALDO CAETANO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do art.

213, c/c art. 224 “a” do CP, reduzindo a sua pena para  06 (seis) anos de
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reclusão, e  JOSÉ IVANILDO DOS SANTOS, como incurso nas sanções do

art. 213, c/c art. 224 “a” c/c art. 71, todos do CP, reduzindo a sua pena para

08 (oito) anos de reclusão. Ficando estabelecido o regime semiaberto, para

ambos  os  acusados,  mantendo-se,  no  mais  a  sentença  como  lançada

originariamente. 

Expeçam-se mandados de prisão.

È como voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

Relator,  o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco Sagres

Macedo Vieira, Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, aos 21(vinte e um) dias do mês de Junho do ano de 2016.

Dr.  José Guedes Cavalcanti Neto 
Juiz Convocado
       R e l a t o r
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