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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000538-15.2009.815.0311 –  1ª Vara da Comarca de
Princesa Isabel
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Barbosa da Silva
ADVOGADO(A): Antonio Carlos Marques, OAB/PB 13.994
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CRIMINAL  —  CRIMES  DE  ESTUPRO  E
AMEAÇA  —  CONDENAÇÃO  —  IRRESIGNAÇÃO
QUANTO  AO  DELITO  CONTRA  A  LIBERDADE
SEXUAL   —  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
TIPICIDADE  DA  CONDUTA  ANTE  O
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA — NÃO ACATAMENTO
—  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  DELITO
COMPROVADAS  —   DECLARAÇÕES  DA  VÍTIMA
COERENTES  E  HARMONIOSAS  COM  OS  DEMAIS
ELEMENTOS  PROBANTES  —  PROVA  PERICIAL  —
LAUDO  QUE  ATESTA MARCAS  DE  VIOLÊNCIA NO
PESCOÇO DA OFENDIDA —  DOSIMETRIA PENAL —
PENA-BASE  ALÉM  DO  MÍNIMO  LEGAL  —
EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS  AO  RÉU  —  MANUTENÇÃO  —
CONTINUIDADE  DELITIVA  —  EXCLUSÃO  —
CONJUNÇÕES  CARNAIS  COMETIDAS  NO  MESMO
CONTEXTO  FÁTICO  CONTRA  ÚNICA  VÍTIMA  —
CRIME  ÚNICO  —  REDIMENSIONAMENTO  DA
REPRIMENDA  —  REGIME  PRISIONAL  INICIAL
ALTERADO PARA O SEMIABERTO  — PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.

— Não há de se acolher  a  tese  de  ausência de tipicidade da
conduta do réu, em face do suposto consentimento da vítima,
quando  o  conjunto  probatório  dos  autos  é  contundente  em
reconhecer a materialidade e autoria delitivas. Na hipótese, as
provas  produzidas  no  presente  feito,  laudo  sexológico  e
declarações  da  ofendida  em  harmonia  com  depoimentos
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testemunhais, evidenciam a prática do crime previsto no art. 213
do CP.

—  A  dosimetria  da  pena  se  insere  dentro  de  um  juízo  de
discricionariedade  do  julgador,  atrelado  às  particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível
de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante  desproporcionalidade.  Na  hipótese,  considerando  a
fundamentação utilizada na sentença e o lapso temporal entre a
pena  mínima  e  a  máxima para  o  crime  em comento,  o  qual
orbita entre seis e dez anos, entendo que prescinde de retoque a
pena-base aplicada. 

— Há de se expurgar a continuidade delitiva, quando a conduta
imputada ao réu, embora tenha consistido em mais de um ato
libidinoso,  no  caso,  duas  conjunções  carnais,  ocorreu  em um
mesmo contexto  fático  com uma  única  vítima,  configurando,
pois, crime único. 

—  Na  espécie,  restando  a  pena  do  estupro  em sete  anos  de
reclusão, altero o regime prisional inicial para o semiaberto, em
harmonia com as disposições do art. 33 do CP. 

CRIME DE AMEAÇA — ABSORÇÃO PELO DELITO DE
ESTUPRO  —  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
CONSUNÇÃO  —  EXCLUSÃO,  DE  OFÍCIO,  DA
CONDENAÇÃO AUTÔNOMA. 

—  In  casu,  há  de  se  aplicar  o  princípio  da  consunção  para
absorção do crime de ameaça pelo delito  de estupro.  É que,
resta  evidenciado  que  a  ameaça  perpetrada  contra  a  vítima,
constituiu elementar do ilícito contra a liberdade sexual, tendo
se dado para assegurar sua execução e impunidade. Nessa linha,
não se  observa  desígnios  autônomos  entre  as  figuras  típicas,
devendo, pois, a condenação autônoma, pelo tipo penal do art.
147 do CP, ser afastada. 

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 dar  provimento  parcial  ao
recurso e, de ofício, aplicar o princípio da consunção para excluir a condenação
pelo crime de ameaça, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por José Barbosa da
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Silva, em face da sentença das fls. 202/205, prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Princesa Isabel, Michel Rodrigues de Amorim, nos autos da ação penal
acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou
procedente a denúncia para lhe condenar pela prática dos crimes previstos nos
arts. 147 e 213, ambos do CP, aplicando, respectivamente, uma pena privativa de
liberdade de 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto; e 8 (oito) anos e 2
(dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Narra a denúncia que: 

“(...) 

Das investigações policiais que embasam a presente peça vestibular, infere-se que

o acusado, com intenção dolosa, constrangeu E. B. DA S. à conjunção carnal,

mediante violência e grave ameaça.

Extrai-se que, no dia 03 de janeiro, durante a noite, a vitima pediu ao acusado
que a levasse ao "Forró de Paulo Francisco", no Sitio Macambira.

Todavia,  ao  chegar  à  entrada  de  referido  sítio,  o  acusado  desviou  o
caminho e dirigiu-se a uma estrada de terra próxima a Princesa Isabel.

Neste local, o acusado ameaçou a vítima de morte e lesionou seu pescoço,
apertando-o  com  força.  Após,  o  acusado  arrancou  as  vestes  da  vítima  e
manteve com esta conjunção carnal.

Não satisfeito, o acusado, em continuidade delitiva, constrangeu a vitima à
conjunção carnal por uma segunda vez.

Após a prática de tais atos,  o acusado ameaçou a vitima de morte,  acaso
contasse o acontecido a terceiros. Depois, o réu retornou a Tavares, deixando
a vítima nas proximidades do Hospital.

Interrogado durante a fase inquisitiva, o réu negou os fatos que lhe são
imputados,  afirmando  que  a  conjunção  carnal  foi  consentida.  As
testemunhas ouvidas e o laudo de defloramento confirmaram a versão
da vítima.

Nesse sentido, como é de se observar, autoria e materialidade restaram
sobejamente demonstradas, consoante documentos que instruem a peça
inquisitorial,  razão  por  que,  consumados  os  delitos  de  estupro  e  de
ameaça, o oferecimento da presente denúncia é medida que se impõe.

(...)”

Razões recursais apresentadas às fls. 210/222. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  224/227,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo desprovimento do recurso apelatório. 
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Nesta  instância,  o  Promotor  de  Justiça  convocado  Amadeus
Lopes Ferreira, no seu parecer das fls. 332/338, opinou pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.
VOTO.

DO CRIME DE ESTUPRO

A  presente  insurreição  é  dirigida  unicamente  contra  a
condenação pelo crime de estupro, versando, em síntese, sobre os seguintes pontos: a)
ausência de materialidade e autoria delitivas; e  b)  de forma secundária, aplicação da
pena-base no mínimo legal e exclusão da continuidade delitiva. 

Por  sua  vez,  os tipos  penais,  nos  quais  o  réu  está  incurso,
preceituam:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

(...)

Estupro

Art.  213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça,  a  ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato
libidinoso: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena -  reclusão,  de  6  (seis)  a  10  (dez)  anos.  (Redação  dada  pela  Lei  nº
12.015, de 2009)

(...)

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente praticou ato libidinoso  consistente  em conjunções  carnais  contra  a
vontade  da  vítima;  e  a  redação  do  artigo  213  do  CP,  acima  transcrito,  não  restam
dúvidas acerca da compatibilidade da conduta do réu com a referida prescrição legal. 

Conforme  é  cediço,  nos  crimes  de  estupro,  geralmente,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, no
caso  dos  autos,  as  declarações  da  ofendida,  estão  em consonância  com os  demais
elementos probatórios, a saber, depoimentos testemunhais, tanto na esfera policial, fls.
11/13, quanto em juízo, mídia das fls. 48. 

Vejamos:
 
A  vítima,  na  oitiva  em  juízo,  mídia  das  fls.  48,  confirma,

coerentemente, as declarações prestadas na seara policial, em harmonia com os demais
elementos probatórios coligidos aos autos, afirmando que: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2
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“QUE,  estava  na  Praça  com Aline  e  Simone;  QUE foi  atrás  de  Antônio
Barbosa para pedir um favor, lhe levar no Forró de Paulo Francisco no Sítio
Macambira;  QUE José Barbosa pediu ao seu irmão Antônio para levar  a
declarante  até  o  Forró;  QUE a  declarante  perguntou  a  Antônio  se  podia
confiar em José para ir a viagem, que Antônio respondeu que podia ir sem
medo; QUE perguntou a José se ele não ia fazer nada com a declarante e que
o mesmo disse que podia ir tranquila,  pois tinha muita consideração pela
declarante e  por seus  pais,  pois  ainda  é primo da  declarante;  QUE foi  a
viagem  junto  com  José  confiado  na  amizade  que  tinham;  QUE  quando
chegou na  entrada  do Sitio  Macambira  ele  passou  direto  e  foi  para  uma
estrada de terra perto de Princesa Isabel; QUE chegando lá perguntou a José
quais eram as intenções dele; QUE José respondeu que só ia fazer com a
declarante aquilo que a muito tempo tinha vontade, que apesar da declarante
nunca  querer  namorar  com  ele,  não  ia  perder  a  oportunidade;  QUE  a
declarante pediu chorando e desesperada para José não fazer nada e lhe levar
para casa;  QUE José disse  que  a  declarante colaborasse  pois  enquanto a
declarante não fizesse o que ele queria não ia sair de lá; QUE José disse que
mesmo fazendo o que queria com a declarante ia pensar se não ia matá-la e
dependendo  da  situação  talvez  lhe  deixaria  em  casa;  QUE  pegou  a
declarante a força e lhe colocou em cima da moto, prendendo seus braços
com as duas mãos, que depois pegou no pescoço da declarante e apertou
bastante, depois levantou o vestido, arrancou a calcinha e lhe estuprou; QUE
José  não  se  contentou  com uma vez  e  queria  uma segunda vez;  QUE a
declarante  lhe  pediu  por  tudo  para  não  fazer  a  segunda vez,  pois  estava
sentindo muita dor; QUE José disse que não tinha piedade nem dele mesmo,
quanto mais da declarante; QUE a declarante disse a José que pensasse na
sua irmã, e que José respondeu que ninguém encostava na irmã dele, pois se
alguém encostasse morria; QUE mesmo com tantos apelos José a estuprou a
segunda vez; (…) QUE José trouxe a declarante de volta para Tavares e lhe
deixou em frente ao hospital; QUE José disse que se a declarante abrisse a
boca para contar a  alguém ia matá-Ia; QUE quando desceu da moto José
chamou a declarante para conversar e a mesma não quis conversa; QUE foi
pra casa e contou o ocorrido para sua mãe; QUE a mãe da declarante foi
atrás da Polícia; QUE a Polícia deixou a declarante no Hospital e foi atrás
de José junto com a mãe da declarante; (...)”

A Sra. Francisca Maria da Silva, mãe da ofendida, em juízo,
afirma que no dia 4 de janeiro, por volta das 23:30 horas, estava em sua residência,
quando  sua  filha,  a  vítima,  chegou  nervosa,  com  a  roupa  amassada,  os  cabelos
assanhados e chorando, e disse que tinha sido estuprada pelo acusado. Afirma que sua
filha lhe detalhou o ocorrido, falando que o réu, a pretexto de levá-la a um forró, mudou
o destino da viagem, encostou-a na motocicleta,  levantou sua roupa,  agrediu-lhe no
pescoço e fez, contra sua vontade, sexo vaginal por duas vezes. A depoente assevera
que, após o relato da filha, imediatamente, procurou a Polícia, que veio até a sua casa e
conduziu a vítima ao hospital. Na sequência, os policiais foram até a residência do réu,
mas  não  o  encontraram,  tendo  o  genitor  daquele  se  comprometido  em  levá-lo  à
Delegacia de Polícia Civil na segunda-feira seguinte. 

Sobre o assunto, junto aresto do STJ: 

PENAL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ELEMENTOS  DO  TIPO  PENAL.  ATO  LIBIDINOSO.
MENOR DE 14 ANOS. REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS.
POSSIBILIDADE,  IN  CASU.  DEPOIMENTOS  E  LAUDO
PSICOSSOCIAL  QUE  DEMONSTRAM  A  PRÁTICA  DO  DELITO.
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RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A definição da correta adequação típica das ações delituosas não representa
reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para
a tipificação penal do delito, quando - como no caso concreto - é possível
claramente vislumbrar a moldura fática sem a necessidade de revolvimento
probatório.
2. A aplicação da Súmula 7 em situações assim só cabe quando os fatos são
realmente controvertidos e seria preciso fazer revisão de provas (AgRg no
AREsp  397.594/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1511314/PB, Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
04/08/2015,  DJe 20/08/2015;  AgRg no AREsp 734.116/RO, Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 02/02/2016; AgRg no AREsp 284.830/MG, Rel. Ministro
NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  03/12/2015,  DJe
15/12/2015).
3. Na hipótese, em que pese a orientação firmada pelo Tribunal de origem, no
sentido da inexistência de provas suficientes para manutenção da sentença
condenatória,  constam  do  próprio  acórdão  impugnado  transcrições  de
depoimentos  e  de  laudo psicossocial  que  demonstram a  prática  do  delito
tipificado no art. 217-A do CP.
4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de
natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado.
5. Recurso especial provido para, reformando o acórdão recorrido e afastando
a absolvição por falta de provas, restabelecer a sentença condenatória pelo
crime do art. 217-A do Código Penal.
(REsp 1571008/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
OMISSÃO  APONTADA.  INEXISTÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS  DELITOS  SEXUAIS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente
a  controvérsia  e  apontou  as  razões do entendimento  ali  esposado,  não  se
vislumbrando, na espécie, violação ao art. 619 do CPP.
2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente
são  praticados  na  clandestinidade,  a  palavra  da  vítima  assume
relevantíssimo valor probatório,  mormente se corroborada por outros
elementos de prova contidos nos autos.
3. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria
necessariamente  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte:  "A  pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  recurso
especial." 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO.  CARTA  PRECATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  NULIDADE  NÃO
CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF.  ABSOLVIÇÃO. REEXAME
DE PROVAS.  SÚMULA N.  7  DO STJ.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
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1. Este Tribunal Superior acompanha o entendimento do Supremo Tribunal
Federal,  de  que  a  falta  de  intimação  da  defesa  da  expedição  de  carta
precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que
impõe a sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo
prejuízo. Incidência da Súmula n. 155 do STF.
2.  Nos  delitos  sexuais,  comumente  praticados  às  ocultas,  como  bem
salientou  o  acórdão  impugnado,  a  palavra  da  vítima  possui  especial
relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que
instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias que entenderam que o conjunto
probatório é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do agravante no
crime  de  estupro  importaria  na  incursão  do  acervo  fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Doutro  turno, as  testemunhas  elencadas  pela  defesa:
Givanildo Quirino da Costa, Moacir Gonzaga da Silva e Gabriel Vitorino da Silva,
mídia das fls. 77, 78 e 146, afirmam que conhecem o réu há aproximadamente seis anos
e falam sobre sua conduta social,  atestando seu bom comportamento na vizinhança.
Sobre o crime em tela, não trazem elementos que ilidam a responsabilidade penal do
acoimado. As duas primeiras testemunhas asseveram que souberam do fato através de
comentários e a terceira disse que teve conhecimento pelo próprio acusado, quando este
lhe pediu vir depor em juízo. 

  Por sua vez,  o acusado, em seu interrogatório, mídia das fls.
176, nega a acusação, asseverando que as relações sexuais que teve com a vítima foram
consentidas e atribui essa imputação ao fato da ofendida ter interesse em seu irmão de
nome Antônio.  Quando indagado pelo juiz a  respeito de outros esclarecimentos que
acaso desejasse prestar sobre o caso, apenas reprisa a tese de consentimento da vítima
nas  conjunções  carnais,  sequer  menciona  ou  alude  às  lesões  no  pescoço da  vítima,
constatadas no exame pericial. 

Outrossim,  o  laudo  sexológico  das  fls.  20/20v  corrobora  as
afirmações  da  vítima,  vez  que,  além  de  atestar  a  ocorrência  de  conjunção  carnal,
consigna a existência de hematomas no pescoço da ofendida, como prova da conduta
violenta do réu para constrangê-la a realizar os referidos atos libidinosos, conformando-
se, pois, à versão acusatória. 

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento.

No que pertine à dosimetria da pena, o juiz a quo, considerou
duas  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP como desfavoráveis  ao  réu,  a  saber,
culpabilidade e circunstâncias do crime, razão por que fixou a pena-base em  7 (sete)
anos de reclusão (um ano acima do mínimo legal). In verbis:

a) A culpabilidade – entendida como o juízo de censurabilidade
que recai sobre a conduta do agente é grave, tendo em vista que
o réu abusou da confiança que a vítima tinha no fato de acusado
e  vítima  serem  primos,  para  praticar  o  crime  devendo  ser
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valorada negativamente. 
(…)
f)  Circunstâncias  do  crime -  devem  ser  valoradas
negativamente, já que o réu, ludibriando a vítima, fingiu levá-la
de moto para o local pedido por esta, desviando o caminho e
levando-a  a  um  local  ermo  e  distante  da  zona  urbana,
potencializando assim as circunstâncias criminosas; 

Na sequência,  o magistrado primevo tornou a reprimenda
definitiva, diante da ausência de circunstâncias a considerar, na segunda e terceira fase
da dosimetria penal. 

Consoante é cediço a dosimetria da pena se insere dentro de um
juízo  de  discricionariedade  do julgador,  atrelado  às  particularidades  fáticas  do  caso
concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância
dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 

Na  hipótese,  considerando  a  fundamentação  utilizada  na
sentença e o lapso temporal entre a pena mínima e a máxima para o crime em
comento, o qual orbita entre seis e dez anos, entendo que prescinde de retoque o
quantum firmado. 

Doutro turno,  quanto ao pleito de exclusão do aumento da
pena, referente à continuidade delitiva, assiste razão à defesa, pois, na verdade, a
conduta imputada ao réu, embora tenha consistido em mais de um ato libidinoso, no
caso, duas conjunções carnais, ocorreu em um mesmo contexto fático com uma única
vítima, configurando, pois, crime único. 

Nessa trilha:

HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ESTUPRO. DUAS CONJUNÇÕES
CARNAIS  E  SEXO  ORAL  CONTRA  MESMA  VÍTIMA  EM  UM
MESMO CONTEXTO FÁTICO. OCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL CONFIGURADO.  HABEAS  CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
3.  A reforma promovida pela Lei  12.015/2009 condensou num só tipo
penal as condutas anteriormente tipificadas nos arts. 213 e 214 do CP.
Assim, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro
ato libidinoso, na hipótese em que a conduta tenha sido praticada em um
mesmo contexto fático e contra a mesma vítima, configura a prática de
crime único.
4.  Na  espécie,  deve  ser reconhecida  a  prática  de  crime  único,  pois  a
vítima  teve  a  sua  dignidade  sexual  violada  pela  prática  de  três  atos
sucessivos,  ocorridos no interior do apartamento do paciente,  mas em
um  mesmo  contexto  fático,  sendo  sexo  oral  no  banheiro,  conjunção
carnal  na  sala  após  alguns minutos  e,  depois  de algumas indagações,
nova conjunção carnal no quarto.
5. Não obstante o reconhecimento da prática de crime único, o maior
desvalor  da  ação,  consistente  na  prática  de  atos  sucessivos  e  que
importam em maior ofensa à dignidade sexual da vítima não pode ser
desconsiderado, devendo ser valorado na fixação da pena-base.
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6.  Transitada  em julgado a condenação,  incumbe ao  Juízo das  Execuções
Criminais proceder à readequação da pena do paciente, observada a prática
de crime único, mas sopesando os atos sucessivos para efeito de fixar a pena-
base em maior extensão.
7.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para
reconhecer  a  prática de crime único,  incumbindo ao Juízo das  Execuções
Criminais fixar a pena do paciente, com a valoração da pluralidade de atos na
primeira  fase  da  dosimetria,  em acréscimo às  circunstâncias  já  sopesadas
quando da condenação.
(HC  320.306/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 11/10/2016)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME
DE  ESTUPRO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  REPRIMENDA  BÁSICA
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  AFIRMAÇÕES  CONCRETAS
RELATIVAS  À  CULPABILIDADE,  ÀS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
(…)
3. Nos termos da orientação desta Casa, com a entrada em vigor da Lei n.
12.015/2009,  o  crime de  estupro  passou  a  ser  de  conduta  múltipla  ou de
conteúdo variado. Desse modo, praticando o agente mais de um núcleo do
tipo, dentro de um mesmo contexto fático, imperioso o reconhecimento
de  crime  único,  sendo  facultado  ao  magistrado  sentenciante  valorar
eventual  pluralidade de  condutas  na  fixação da reprimenda básica,  a
título de culpabilidade do acusado.
4. No caso em desfile, o magistrado sentenciante afirmou ser acentuada a
culpabilidade do paciente, tendo em vista que, no mesmo contexto fático,
praticou contra a vítima, além da conjunção carnal,  coito anal e sexo
oral.  Tal  fundamentação  extrapola  os  elementos  inerentes  ao  tipo
incriminador,  anunciado o maior grau de reprovabilidade da conduta
perpetrada e menosprezo especial ao bem jurídico tutelado pela norma.
Precedentes.
5.  O  magistrado  sentenciante  também  considerou  desfavoráveis  as
circunstâncias do crime, pois praticado no interior da residência da vítima,
tendo o acusado se aproveitado da condição de padrasto da amiga de escola
da ofendida, encomendando um bolo para ter acesso à propriedade. Foram
delineadas  as  particularidades  do  delito  e  as  atitudes  assumidas  pelo
condenado no  decorrer  do  fato  criminoso,  as  condições  do  local  em que
ocorreu o crime, bem como a maior gravidade da conduta espelhada pela
mecânica delitiva empregada pelo agente, justificando o julgador o aumento
operado na origem.
Precedentes.
6. Por derradeiro, igualmente suficiente a motivar a exasperação da pena-base
a afirmação de que as consequências do delito foram graves, "sendo que a
adolescente  frequenta  psicóloga  há  mais  de  cinco  meses  e  que,  segundo
relatou a genitora, sequer dorme sozinha no quarto" (e-STJ fl. 50), pois não
inerentes ao crime sexual,  revelando a maior intensidade da lesão jurídica
causada.
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC  218.148/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA  PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 21/03/2017)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO
AO PUDOR. CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. COMBINAÇÃO DE LEIS.
IMPOSSIBILIDADE.  JULGADO  PROFERIDO  EM HABEAS CORPUS.
INAPTIDÃO  PARA COMPROVAÇÃO  DA DIVERGÊNCIA.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.  ANÁLISE.  IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
INDICAÇÃO  DO  DISPOSITIVO  LEGAL  TIDO  POR  VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.  284  DO  STF.  DESCLASSIFICAÇÃO.
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PREQUESTIONAMENTO.  REQUISITO  DE  ADMISSIBILIDADE  DO
APELO  EXTREMO.  AUSÊNCIA.  SÚMULAS  N.  282  E  356  DO  STF.
INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA
EXTENSÃO,  PROVIDO.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  DA
DEFESA  CONHECIDO  PARA  NÃO  CONHECER  DO  RECURSO
ESPECIAL.
1. A atual jurisprudência desta Corte Superior entende que, "como a Lei
12.015/2009 unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor
em um mesmo tipo penal,  deve ser reconhecida a existência de crime
único  de  estupro,  caso  as  condutas  tenham sido  praticadas  contra  a
mesma vítima e no mesmo contexto fático" (AgRg no AREsp n.
233.559/BA,  Rel.  Ministra  Assusete  Magalhães,  6ª  T.,  DJe  10/2/2014,
destaquei),  o  que torna inviável a  incidência do concurso material  de
crimes, previsto no art. 69 do Código Penal. 
2. Também ficou assentado neste Tribunal Superior o entendimento que
em casos como os dos autos, os atos libidinosos diversos da conjunção
carnal poderão ser negativamente valorados, por ocasião da dosagem da
pena-base, na análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código
Penal.
3. Embora aplicada retroativamente a Lei n. 12.015/2009 - com entendimento
convergente com o do STJ - e ainda que não sopesadas as condutas diversas
da conjunção carnal na primeira fase da dosimetria -, a Corte de origem fez
incidir o preceito secundário do art. 213 do Código Penal, em vigor à época
dos fatos.
4. O STJ veda a combinação de leis, em face do princípio da retroatividade
da lei penal mais benéfica (art. 5º, XL, da Constituição da República), "que
impõe  o  exame,  no  caso  concreto,  de  qual  diploma  legal,  em  sua
integralidade,  é  mais  favorável"  (EREsp  n.  1.094.499/MG,  Rel.  Ministro
Felix Fischer, 3ª S., DJe 18/8/2010).
(...)
9. Recurso especial  do Ministério Público parcialmente conhecido e,  nesta
extensão, provido, para afastar a combinação de leis e determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem, para que proceda à adequação da pena aos
termos  da  Lei  n.  12.015/2009.  Agravo  em  recurso  especial  da  defesa
conhecido para não conhecer do recurso especial.
(REsp  1288328/DF,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI CRUZ,  SEXTA
TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 15/05/2017)

Por sua vez,  restando a  pena do estupro em sete  anos de
reclusão, altero o regime prisional inicial para o semiaberto, em harmonia com as
disposições do art. 33 do CP. In verbis:

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. 

§ 1º – Considera-se: 

a)  regime  fechado  a  execução  da  pena  em estabelecimento  de  segurança
máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar;

c)  regime  aberto  a  execução  da  pena  em  casa  de  albergado  ou
estabelecimento adequado.

§ 2º  -  As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
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a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la
em regime fechado;

b) o condenado não reincidente,  cuja pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito),  poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semiaberto;

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.

(...)

DO CRIME DE AMEAÇA

Embora  não  conste  das  razões  recursais,  com  relação  à
condenação do réu pelo crime de ameaça, entendo patente questão a ser reconhecida de
ofício. 

Na  espécie,  há  de  se  aplicar  o  princípio  da  consunção  para
absorção do crime de ameaça pelo delito de estupro. É que, no caso dos autos, resta
evidenciado que a ameaça perpetrada contra a vítima, constituiu elementar do ilícito
contra a liberdade sexual, tendo se dado para assegurar sua execução e impunidade. 

Nessa esteira, o delito tipificado no art. 147 do CP foi meio para
a prática do crime do art.  213 do CP, constituindo-se em fase de sua preparação ou
execução, não se observando, pois, desígnios autônomos entre as figuras típicas. 

Assim, a condenação pelo crime de ameaça, feita de forma
autônoma, no decisum vergastado, deve ser afastada. 

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO  para reduzir a pena do crime de estupro para 7 (sete) anos de reclusão, no
regime  inicial  semiaberto;  E,  DE OFÍCIO,  EXCLUO A CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE AMEAÇA, em razão da aplicação do princípio da consunção. 

Expeça-se  mandado  de  prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
João Benedito da Silva, decano no exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Tércio Chaves de Moura
(Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir  o Des.  Márcio Murilo da
Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira
(Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).  Ausente
justificadamente o Des. Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Joaci  Juvino  da
Costa Silva, Procurador de Justiça.
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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, 12 de abril de 2018.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
                     Relator 


