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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000937-90.2006.815.0071 - Vara Única da 
Comarca de Areia

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Edmilson Cândido da Silva
ADVOGADOS : Clodoaldo José Albuquerque Ramos e Júlio César de 
Oliveira Muniz
APELADA : A Justiça Pública

PROCESSUAL PENAL. Preliminar de nulidade da 
sentença. Ausência de apreciação  das  teses 
defensivas. Inocorrência. Rejeição.

-  Verifica-se que o  magistrado fundamentou de 
forma  clara  e  objetiva  as  razões  de  seu 
convencimento,  sendo  prescindível  a  referência 
expressa da tese apresentada pela defesa, uma 
vez  que  esta  foi  implicitamente  refutada  pelo 
sentenciante,  tendo ele apontado  os  elementos 
de  prova  que  considerou  para  condenar  o 
apelante.  Portanto  não  se  vislumbra  nenhuma 
nulidade a declarar.

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO, COM 
VIOLÊNCIA  PRESUMIDA, MAJORADO PELO 
FATO DE O AGENTE SER CASADO, E 
FORNECER  BEBIDA ALCOÓLICA A MENOR. 
Art.  213 c/c art.  224, alínea “a”, art.  226, 



2

III,  todos  do  CP,  e  art.  243,  da  Lei  nº 
8.069/90.  Materialidade  e  autoria  delitivas 
indubitavelmente  comprovadas. Absolvição. 
Impossibilidade.  Palavra  da  vítima.  Valor 
probatório. Coerência com os demais elementos 
dos autos. Manutenção da condenação do crime 
de estupro. Majorante do art. 226, III, do CP (ser 
o agente casado). Afastamento. Dispositivo legal 
revogado. Fornecer bebida alcoólica a menor. Art. 
243 do ECA. Desclassificação para a contravenção 
prevista  no  art.  63,  I,  da  LCP.   Recurso 
desprovido, e, de ofício, afastada a causa de 
aumento  do  art.  226,  III,  do  CP,  e  ainda 
desclassificado o delito do art. 243 do ECA 
para a contravenção do art. 63, I, da LCP, e 
por  conseguinte,  decretada  extinta  a 
punibilidade  da  contravenção  penal,  em 
virtude  da  ocorrência  da  prescrição  pela 
pena máxima em abstrato.

- Comprovadas a materialidade e a autoria do 
delito de estupro, impõe-se a manutenção da 
condenação.

- Como cediço, em infrações de natureza sexual, 
rotineiramente praticadas às escondidas, a 
palavra da vítima, se coerente e em harmonia 
com as demais provas constantes dos autos, é de 
fundamental importância na elucidação da autoria 
e no alicerce do decreto condenatório.

- Revogado o dispositivo legal que determinava o 
aumento da pena pela circunstância de ser o 
agente casado (art. 226, III, do CP), pela  Lei 
11.106  de  28.03.05,  referida causa de 
exacerbação deve ser extirpada da pena.

- Enquadra-se no artigo 63, I, da LCP e não no 
artigo 243 do ECA, a conduta do agente que 
serve bebidas alcoólicas a menores de dezoito 
anos, conforme se infere da interpretação 
sistemática dos arts. 243 e 81 do ECA e art. 63 
da LCP.

- Considerando que a pena máxima, em abstrato, 
cominada ao delito do art. 63, I, da LCP, após 
operada a desclassificação é de 01 (um) ano, 
necessário se faz o reconhecimento de ofício da 
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prescrição da pretensão punitiva, se entre o 
recebimento da denúncia e o presente 
julgamento, transcorreram mais de 04 (quatro) 
anos, nos termos do artigo 109, V, do Código 
Penal. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, por votação unânime, em NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial E, DE 
OFÍCIO, AFASTAR a causa especial de aumento de pena, preconizada 
no art. 226, inc. III, do Código Penal, e, ainda,   DESCLASSIFICAR o 
crime previsto no art. 243 do ECA para a contravenção penal 
prevista no inciso I, do art. 63, do Decreto-Lei 3.688/41, e por 
conseguinte, decretar extinta a punibilidade pela ocorrência da prescrição 
da pena máxima em abstrato para a contravenção penal.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Areia, Edmilson 
Cândido da Silva, já qualificado, foi denunciado sob a acusação da prática 
dos crimes previstos nos arts. 213 c/c 224, alínea “a”,  e art. 243, da Lei nº 
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Narra a peça vestibular acusatória de fls. 02/03 que, por 
volta do dia 19 de agosto de 2006, em torno das 15h30min, no local 
conhecido por “Prainha”, no município de Areia, o denunciado, após ter 
servido bebida alcoólica a sua cunhada, M. da  P. S. S., à época com 12 
(doze) anos de idade, manteve relações sexuais com ela, sem o seu 
consentimento.

Denúncia recebida em 23 de abril de 2008 (fl. 02).

Regularmente processado, o Juiz a quo condenou o réu 
pela prática das infrações descritas no art. 213 c/c o art. 224, “a”, e art. 
226, inciso III, todos do CP, em combinação com o art. 1º, inciso V, da Lei 
8072/90, em concurso material com o art. 243 do ECA, às penas de 10 
(dez) anos e 08 (oito) meses, a ser cumprida em regime inicial  fechado, 
além de 10 (dez) dias-multa, estes  no  valor  unitário  de  1/30  (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignado, o réu interpôs recurso de apelação à fl. 155, 
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apresentando suas razões recursais às fls. 157/167. Preliminarmente, a 
defesa aduz nulidade processual em face da ausência de apreciação de tese 
defensiva. No mérito, requer a absolvição, alegando, que inexistem provas 
suficientes a autorizar a sua condenação (in dubio pro reo). 
Alternativamente, pede a fixação das penas-base dos crimes para o mínimo 
legal, devido a falta de fundamentação das circunstâncias judiciais na 
sentença.

O Ministério Público ofertou contrarrazões às fls. 
168/172, pugnando pela manutenção da sentença na sua totalidade.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em 
parecer da lavra do insigne Procurador, Dr. Álvaro Gadelha Campos, 
manifestou-se pelo desprovimento do apelo, fls. 176/178.

É o Relatório.

VOTO: Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator) 

Conheço o recurso apelatório, eis que presentes os 
pressupostos extrínsecos e intrínsecos para a sua admissibilidade.

O apelante suscita, inicialmente, a preliminar de 
nulidade da sentença sob o fundamento de que esta não analisou as teses 
levantadas pela defesa.

Tal alegação, entretanto, não procede. 

Verifica-se que o magistrado sentenciante fundamentou 
de forma clara e objetiva as razões de seu convencimento, sendo 
prescindível a referência expressa das teses apresentadas pela defesa, uma 
vez que estas foram implicitamente refutadas pelo sentenciante,  tendo ele 
apontado os elementos de prova que considerou para condenar o apelante.

Vejamos jurisprudência a respeito:  

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME 
CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. Tráfico de drogas (artigo 
33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Preliminar. Pedido 
de anulação da sentença em razão da ausência de 
apreciação da tese defensiva. Magistrado que 
expôs todos os motivos de fato e de direito que 
levaram ao seu convencimento. Motivação 
suficiente. Prefacial afastada. Mérito. Materialidade e 
autoria devidamente comprovadas. Depoimentos dos 
policias uníssonos e harmônicos que atestam a prática 
do comércio de drogas por parte do apelante. Apreensão 
de um grama e dois decigramas de maconha, três 
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gramas e sete decigramas de cocaína e dois gramas de 
"crack". Absolvição inviável. Impossibilidade de 
substituição da pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos. Decisões recentes proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal em controle difuso de 
constitucionalidade. Posição desta corte e do Superior 
Tribunal de Justiça no sentido de ser constitucional a 
vedação legal do artigo 44 da Lei nº 11.343/2006. Crime 
equiparado a hediondo (artigo 2º da Lei nº 8.072/1990). 
Benesse em desacordo com a finalidade de repressão e 
prevenção do crime perpetrado. Pedido de alteração do 
regime inicial de cumprimento da pena. Impossibilidade. 
Pretensão de o apelante aguardar o julgamento do 
processo em liberdade. Inviabilidade. Presença dos 
motivos ensejadores da custódia cautelar. Recurso 
conhecido e desprovido”. (TJSC; ACr 2011.044426-
8; Capital; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. 
Hilton Cunha Júnior; Julg. 14/12/2011; DJSC 
26/01/2012; Pág. 591) 

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO DE ÉLIO 
CARDOSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. 
REJEITADA MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO. PALAVRA DA 
VÍTIMA E DE TESTEMUNHA SEM COMPROMISSO. 
ANIMOSIDADE ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ÁLIBI 
VEROSSÍMEL. INCERTEZA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN 
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. RECURSO 
PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da 
sentença, por ausência de apreciação de tese 
defensiva, uma vez que a sentença acolheu a tese 
acusatória com posição oposta e apresentada pela 
defesa, restando a tese defensiva implicitamente 
rejeitada. Absolve-se o agente ante a aplicação do 
princípio in dubio pro reo, uma vez que, apesar de 
vú‘ima e testemunha presencial o reconhecerem como 
uma dos autores do roubo, havia animosidade prévia 
entre as partes, bem como pela defesa alegado álibi 
verossímel, comprovado por meio de testemunhas 
isentas e compromissados, gerando incerteza acerca da 
participação do agente no delito. APELAÇÃO CRIMINAL - 
RECURSO DEFENSIVO DE ADILSON Santos - ROUBO 
QUALIFICADO - PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA 
SEM COMPROMISSO - ANIMOSIDADE PRÉVIA - 
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO 
DA VÍTIMA - DÚVIDA ACERCA DE UMA DAS 
ELEMENTARES DO ROUBO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 
IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO DECRETADA - 
EXTENSÃO AOS CORRÉUS - RECURSO PROVIDO. Por via 
de regra a palavra da vítima tem especial relevância no 
caso de roubo, delito praticado na clandestinidade. No 
entanto, esta credibilidade não é absoluta e somente 
ocorre quando não existe animosidade prévia ou relação 
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de desafeto entre as partes, o que não ocorre no caso 
telado. No caso concreto, havia animosidade prévia 
entre a vítima e testemunha presencial, sendo que 
inexistem nos autos elementos que corroborem a versão 
das mesmas, pois os agentes não foram presos em 
flagrante nem encontrados na posse do trator levado por 
grupo de pessoas. Assim, absolvem-se os agentes ante a 
aplicação do princípio in dubio pro reo, pois a prova é 
por demais frágil a amparar uma condenação, bem 
como, vú‘ima e testemunham relatam que não se 
sentiram ameaçados, havendo dúvida acerca de uma 
das elementares do tipo penal descrito na denúncia”. 
(TJMS; ACr-Recl 2011.020259-8/0000-00; 
Deodápolis; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. 
Manoel Mendes Carli; DJEMS 06/12/2011; 
Pág. 88). (sic) Destaques nossos em ambos.

Assim, não há como acolher a preliminar suscitada.

No mérito, requer a absolvição, por entender que 
inexistem provas suficientes a autorizar a sua condenação (in dubio pro 
reo). Alternativamente, pede a fixação das penas-base dos crimes para o 
mínimo legal, devido a falta de fundamentação das circunstâncias judiciais 
na sentença.

Cumpre esclarecer, de início, que a Lei 12.015/2009, que 
modificou o art. 213 da Lei Substantiva Penal, e que alterou a dicção de 
vários artigos inerentes aos crimes contra os costumes, não será aplicada 
em razão de o delito em análise ter sido praticado antes de sua vigência, 
diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, constante 
do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei penal 
não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Esta disposição constitucional 
veda a alteração das normas penais em detrimento da situação jurídica 
preexistente. Ou seja, uma lei nova não poderá agravar a situação de um 
agente em face de um ilícito já cometido. É o caso dos autos.

In casu, em que pese o inconformismo do apelante, não 
há, data venia, como absolvê-lo, eis que há provas suficientes a ensejar a 
sua condenação pela prática dos crimes de fornecimento de bebida 
alcoólica e estupro praticados contra sua cunhada, na localidade conhecida 
como “Prainha”, no município de Areia, aproximadamente na data de 19 de 
agosto de 2006.

O apelante nega a autoria delitiva, afirmando, em seu 
interrogatório (fls. 48/50), apenas que levou a menor e o irmão dela para a 
citada localidade, mas que não ofereceu bebida alcoólica, nem retirou a 
blusa ou manteve relações sexuais com sua cunhada.

Pois bem, não é o que se extrai das provas apresentadas 
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nos autos.

O  laudo sexológico (fl. 13) realizado na vítima concluiu 
que “a examinada foi deflorada”.

A vítima, M. da  P.  S. S., quando ouvida na fase 
inquisitória (fl. 07), relatou:

“(...) QUE a cerca de um ano e meio, após o rompimento  
da Barragem de Camará foi convidada para tomar banho  
na prainha (…) QUE, minutos atrás o acusado já havia  
dado  a  declarante  bebida  alcoólica,  como  cerveja  e 
vodca;  QUE,  a  declarante  lembra  que após  entrar  no  
mato, EDMILSON retirou sua blusa, beijou a declarante e  
ainda fez carinhos; (...)”.

Mais esclarecedoras, foram suas declarações em juízo 
(fl. 144):

“(...) Que por volta das 15:30 horas, daquele mesmo 
dia, Milson pediu para Gil ficar vigiando a motocicleta, 
pois ia dar uma volta com a declarante, entre as pedras 
ali encravadas, para conhecê-las; Que estava 
embriagada, pois nunca tinha ingerido bebida alcoólica; 
Que, mesmo assim, recorda-se que o acusado tirou sua 
calcinha, a beijou e apalpou sua vagina; Que estava 
completamente embriagada e não se recorda da 
conjunção carnal, propriamente dita, mas lembra-se que 
Milson a colocou para apalpar o pênis; (...)”.

A defesa questionou o motivo pelo qual a menor levou 
tanto tempo para relatar às autoridades sobre os fatos aqui narrados. 
Sobre essa alegação a ofendida respondeu (fl. 144):

“(...) Que o fato só tornou-se público porque o próprio 
denunciado resolveu contá-lo para a própria esposa e, 
depois, alardeando na comunidade, isto após a 
declarante ter vindo procurar o Ministério Público e não 
ter dado prisão; (...)”.

Aduziu, também que não teria como ter acontecido o 
estupro, pois o local era movimentado. No entanto, a vítima  afirmou (fl. 
144):

“(...) Que, apesar de existirem várias pessoas tomando 
banho na prainha, o lugar para onde Milson levou a 
declarante era ermo, ou seja, ficava entre pedras, longe 
da visão das pessoas; (...)”.

Gildrácio Silva Salvador, irmão da menor, que foi 
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juntamente com ela e seu cunhado para a “Prainha”, disse (fl. 61):

“(...) Que, em determinado momento, o acusado saiu 
com sua irmã e só retornou meia hora ou uma hora 
após; 
que sua irmã nada lhe contou; Que o acusado também 
deu bebida para o declarante; Que só veio saber que o 
acusado teria mantido relações sexuais com a vítima, 
quando o declarante já estava em São Paulo; (…) Que 
existiam muitas pessoas na parte de baixo da prainha,  
inclusive  o  declarante,  mas  na  parte  elevada,  só  
estavam a vítima e o acusado; (…)”.

A mãe da menor, Maria das Neves Silva, em juízo, 
declarou (fl. 145):

“(...) Que só  veio  tomar  conhecimento  de  que Milson  
teria abusado sexualmente de Maria Piedade, 01 ano e  
meio  depois  do  fato  acima  descrito;  (…)  Que  o  fato  
chegou  ao  conhecimento  da  declarante,  através  da  
esposa  do  próprio  denunciado;  (…)  Que  pelo  
conhecimento  da  declarante,  Maria  da  Piedade  não 
namorou com ninguém, entre 2005 e 2007; (...)”.

No mais, como é sabido, o depoimento da vítima, nestes 
casos, serve para lastrear a condenação, tornando mais firme o 
convencimento do juiz, servindo de prova convincente da prática do crime 
de estupro, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, 
como o exame sexológico e prova oral colhida.

Tratando-se de crime contra a liberdade sexual, 
normalmente ocorrida às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, há 
que se prestigiar as palavras da vítima que, apesar de todo o 
constrangimento sofrido, ainda foi capaz de detalhar o ocorrido às 
autoridades policial e judicial. 

A este respeito, é farto e pacífico o entendimento 
jurisprudencial: 

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A  DIGNIDADE 
SEXUAL.  ESTUPRO.  VIOLÊNCIA PRESUMIDA.  RECURSO 
DEFENSIVO. ALEGADA FALTA DE PROVAS A EMBASAR A 
CONCLUSÃO  CONDENATÓRIA.  MATERIALIDADE  E 
AUTORIA  DELITIVAS  SUFICIENTEMENTE  DELINEADAS.  
PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. VALIDADE 
INCONTESTE.  DEPOIMENTOS  HARMÔNICOS.  VALOR 
PROBATÓRIO  RELEVANTE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA. 
RECURSO  NÃO  PROVIDO”.  (TJSC,  AC  n. 
2011.002736-1,  Relator  Torres  Marques, 
Órgão Julgador Terceira Câmara Criminal, Data 
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09/05/2011).

“APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A DIGNIDADE 
SEXUAL - ESTUPRO TENTADO (CP, ART. 213 C/C ART.  
14,  II)  -  AUTORIA  E  MATERIALIDADE  SOBEJAMENTE  
EVIDENCIADAS  -  PALAVRAS  DA  VÍTIMA  E  DEMAIS 
TESTEMUNHAS  SUFICIENTES  À  PROLAÇÃO  DE 
SENTENÇA CONDENATÓRIA - ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL -  
MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO 
O crime de estupro, geralmente, não resulta vestígios no  
corpo da vítima, em que se tem admitido a dispensa de  
laudo pericial  conclusivo,  em especial  quando existem 
nos  autos  outros  elementos  aptos  a  comprovar  a  
materialidade delitiva, tais qual as declarações firmes e 
uníssonas da vítima e dos testigos, que servem, ainda,  
como fundamento bastante ao apontamento da autoria  
do crime.
Nesse  contexto,  é  cediço  que,  com  relação  aos 
crimes contra a liberdade sexual, por via de regra,  
a imputação da responsabilidade é insuscetível de  
demonstração com base em vestígios ou mediante 
declarações  de  testemunha  ocular,  dada  a 
peculiaridade  de  que  são  praticados  na 
clandestinidade  (qui  clam  comittit  solent),  
revestindo-se,  assim,  a  palavra  da  vítima,  em 
casos  tais,  de  relevância  preponderante,  
mormente  se  suas  assertivas  mostrarem-se 
associadas  com a  realidade  dos  autos  e  demais  
elementos de prova.
DOSIMETRIA  -  READEQUAÇÃO  DAS  CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS  (CP,  ART.  59)  -  CULPABILIDADE,  
ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL 
REPUTADAS  COMO  DESFAVORÁVEIS  - 
IMPOSSIBILIDADE - COMPORTAMENTO DA VÍTMA QUE 
INFLUENCIOU  O  RÉU  PARA  A  PRÁTICA  DELITIVA  -  
MINORAÇÃO DEVIDA - CAUSA GERAL DE DIMINUIÇÃO 
DE  PENA  -  TENTATIVA  -  REDUÇÃO  EM  2/3  (DOIS 
TERÇOS) - ANÁLISE DA EXTENSÃO DO ITER CRIMINIS 
PERCORRIDO PELO AGENTE -  CONDUTA QUE NÃO SE 
APROXIMOU  DA  CONSUMAÇÃO”.  (TJSC,  AC  nº 
2010.078632-1,  relatora  Salete  Silva  Sommariva, 
Órgão  Julgador  Segunda  Câmara  Criminal,  Data 
10/05/2011). Grifei.

"A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou 
atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de 
convicção de alta importância, levando-se em conta que 
estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou 
deixam vestígios". (STJ, HC 135.972/SP, 5.ª 
Turma, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe de 
07/12/2009)
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Assim, as provas colhidas têm força bastante para 
fundamentar o édito condenatório.

Em relação à pena pelo  crime de estupro, observo que 
na primeira fase não há o que rever, pois o juiz de primeiro grau observou 
rigorosamente as operadoras contempladas no art. 59 do Código Penal, 
mantendo-se, portanto, o quantum fixado em 06 (seis) anos e 03 (três) 
meses de reclusão. 

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e 
atenuantes a apreciar. 

Por derradeiro, deve ser excluída a causa especial de 
aumento de pena, aplicada na terceira fase da dosimetria, relativa à 
incidência do inciso III, do art. 226, do Código Penal, ante a revogação 
expressa deste dispositivo, pela Lei n. 11.106/2005 de 28 de março de 
2005. Nesse sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ART. 213 C/C ARTS. 
226, III E 61, II 'F' TODOS DO CP. MENOR IMPÚBERE. 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. RECURSO QUE ALEGA 
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E IMPUGNA O 
LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL. PROVA TESTEMUNHAL 
ROBUSTA. LAUDO HÍGIDO E CONCLUSIVO A 
DEMONSTRAR O CRIME PERPETRADO PELO RÉU. 
MAJORANTE DO ART. 226, III DO CP (SER O AGENTE 
CASADO). AFASTAMENTO. DISPOSITIVO LEGAL 
REVOGADO. PENA E POSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO 
DE REGIME PRISIONAL REVISTOS, "EX OFFICIO". HC 
82.959, PLENO/STF. As declarações judiciais prestadas 
pela vítima, nas duas ocasiões em que foi ouvida, 
harmônicas e coerentes com os demais elementos 
probatórios, mormente o laudo pericial de conjunção 
carnal contido nos autos, é suficiente a respaldar o édito 
condenatório do réu pelo delito de estupro perpetrado. 
Devidamente atestado pelo laudo pericial de conjunção 
carnal realizado na vítima a ruptura do hímen da menor, 
este traduz prova inconteste da materialidade do delito, 
ainda que indeterminada a resposta sobre a ocorrência 
de conjunção carnal, máxime quando tal ruptura é tida 
como cicatrizada e antiga e tais circunstâncias estão em 
consonância com a prova produzida no processo. 
Revogado o dispositivo legal que determinava o 
aumento da pena pela circunstância de ser o 
agente casado (art. 226, III, do CP), referida 
causa de exacerbação deve ser extirpada do 
produto da censura. Retroatividade da 'lex mitior' (art. 
15, XL da CF). Recurso voluntário improvido. Redução 
da pena e observância quanto à possibilidade de 
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progressão de regime prisional 'ex officio'”. (TJ-PR, 
Relator: Bonejos Demchuk, Data de 
Julgamento: 16/03/2006, 3ª Câmara 
Criminal). Negritei.

Deste modo, adequando-se a reprimenda, para excluir o 
aumento de 1/4 (um quarto), o réu Edmilson Cândido da Silva resta 
condenado à pena de 06     (seis)     anos     e     03     (três)     meses     de     reclusão,   
em regime inicialmente fechado.

Especificamente quanto à conduta de fornecimento de 
bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes (art. 243 do ECA), entendo 
que este deve ser desclassificado para a contravenção penal prevista no 
art. 63, I, do Decreto-lei 3.688/41, pois, bebida alcoólica não pode ser 
inserida no tipo previsto no art. 243 do ECA.

O artigo 243 da Lei 8.069/90 dispõe:

"Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, 
ministrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou 
adolescente, sem justa causa, produtos     cujos   
componentes     possam     causar     dependência     física     ou   
psíquica,     ainda     que     por     utilização     indevida."  
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa, 
se o fato não constituir crime mais grave".

Por sua vez, o art. 81 do ECA estabelece que: 

"Art. 81. É proibida a venda à criança ou ao adolescente 
de:
I - armas, munições e explosivos;
II - bebidas alcoólicas;
III - produtos cujos componentes possam causar 
dependência física ou psíquica ainda que por 
utilização indevida;
IV - fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles 
que pelo seu reduzido potencial sejam incapazes de 
provocar qualquer dano físico em caso de utilização 
indevida;
V - revistas e publicações a que alude o art. 78;
VI - bilhetes lotéricos e equivalentes.
Destaquei.

Portanto, ao interpretar sistematicamente os arts. 243 e 
81 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 63 da LCP, conclui-se 
de forma inequívoca que o legislador distinguiu o gênero "bebidas 
alcoólicas" da classificação relativa a "produtos cujos componentes possam 
causar dependência física ou psíquica", haja vista que tratou destes 
elementos separadamente nos incisos do transcrito art. 81.
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Do contrário, seria promover interpretação analógica in 
malan parte, o que é vedado.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio STJ:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO 
SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. 
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) ENTREGA DE 
BEBIDA A MENOR. TIPIFICAÇÃO. CONTRAVENÇÃO 
PENAL OU ART. 242 DO ECA. INTERPRETAÇÃO 
SISTEMÁTICA DOS ARTS. 243 E 81 DO ECA. PRINCÍPIO 
DA LEGALIDADE PENAL. ENQUADRAMENTO: ART. 63 DA 
LCP. ILEGALIDADE PATENTE. CONCESSÃO DA ORDEM 
DE OFÍCIO.
1. É imperiosa a necessidade de racionalização do 
emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de 
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à 
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada 
indevidamente a ordem como substitutiva de recurso 
especial.
2. Nos moldes do § 2.º do art. 74 do Código de Processo 
Penal, não é apropriado falar-se em prorrogação de 
competência entre juízo comum e juizado de primeiro 
grau, dado inexistir entre eles relação jurisdição mais 
graduada.
3. A entrega a consumo de bebida alcoólica a 
menores é comportamento deveras reprovável. No 
entanto, é imperioso, para o escorreito 
enquadramento típico, que se respeite a pedra 
angular do Direito Penal, o princípio da legalidade. 
Nesse cenário, em prestígio à interpretação 
sistemática, levando em conta os arts. 243 e 81 do 
ECA, e o art. 63 da Lei de Contravencoes Penais, de 
rigor é o reconhecimento de que neste último 
comando enquadra-se o comportamento em foco.
4. Ordem não conhecida, expedida habeas corpus de 
ofício, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau, 
que declinou da competência em favor do juizado 
especial para apreciar a ação penal”. (HC 
167.659/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
07/02/2013, DJe 20/02/2013).

“PENAL. HABEAS CORPUS. FORNECIMENTO DE BEBIDA 
ALCOÓLICA A MENORES. TIPICIDADE DA CONDUTA. 
CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 63 DO DECRETO-LEI N.º 
3.688/41. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 
IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. 
OCORRÊNCIA. CONCESSÃO EX OFFICIO DA ORDEM DE 
HABEAS CORPUS.
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1. Consoante entendimento sedimentado nesta 
Corte Superior, o fornecimento de bebida alcoólica 
a menor é conduta típica que, apesar de não se 
amoldar ao tipo penal previsto no art. 243 da Lei 
n.º 8.069/90, encontra previsão no art. 63 do 
Decreto-Lei n.º 3.688/41 (Precedentes: REsp n.º 
942.288/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, DJe de 31/03/2008; e HC n.º 113.896/PR, 
Rel. Min. OG FERNANDES, SEXTA TURMA, DJe de 
16/11/2010) 
2. O art. 109, inciso V, do Código Penal dispõe ser de 4 
(quatro) anos o prazo prescricional aplicável aos delitos 
com máximo de pena igual a 1 (um) ano, situação em 
que se enquadra o delito do art. 63 do Decreto-Lei n.º 
3.688/41.
3. Na espécie, o recebimento da denúncia (último marco 
interruptivo do prazo prescricional), se deu em 
12.06.2007, com a prolação do aresto hostilizado nesta 
impetração, já tendo transcorrido, assim, até a presente 
data, lapso superior a 4 (quatro) anos, razão pela qual 
se impõe reconhecer extinta a punibilidade do agente.
4. Ordem denegada. Habeas corpus concedido, de ofício, 
para declarar extinta a punibilidade com relação à 
contravenção penal prevista no art. 63 do Decreto-Lei 
n.º 3.688/41”. (HC 90.116/MS, Rel. Ministra 
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA 
(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), 
SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 
29/06/2012).

Portanto, nos termos do art. 383, do CPP, a 
desclassificação da capitulação imputada ao apelante Edmilson Cândido da 
Silva é medida que se impõe, devendo ser, desta forma, sua conduta a 
descrita no art. 63, I, do Decreto Lei 3.688/41.

Porém, feita a desclassificação, é caso de decretar a 
prescrição do delito do art. 63, I, da LCP.

Considerando que a pena máxima abstratamente 
cominada para o crime de servir bebidas alcoólicas a menor de 18 (dezoito) 
anos  é de um 01 (um) ano de prisão simples, a prescrição se dá em 04 
(quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do Código Penal.

Pois bem. Verifica-se que entre a data do recebimento da 
denúncia (23/04/2008 –  fl. 02) e, até mesmo, a publicação da sentença 
(14/11/2013  –  fl.  151v.)  decorreu lapso de tempo superior ao prazo 
prescricional aludido. 

Sendo assim, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, 
ambos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante pelo 
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crime do art. 63, I, do Decreto Lei 3.688/41, em virtude da ocorrência da 
prescrição da pretensão punitiva pela pena máxima em abstrato.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, 
em harmonia com o parecer ministerial, E, DE OFÍCIO, AFASTO a causa 
especial de aumento de pena, preconizada no art. 226, III, do Código 
Penal, restando a pena corporal definitiva em 06     (seis)     anos     e     03     (três)   
meses     de     reclusão  , e, ainda,  DESCLASSIFICO o crime previsto no 
art. 243 do ECA para a contravenção penal prevista no inciso I, do 
art. 63, do Decreto-Lei 3.688/41, e por conseguinte, decretando extinta 
a punibilidade pela ocorrência da prescrição da pena máxima em abstrato 
para a contravenção penal, de acordo com os fundamentos expostos acima.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente, em exercício, 
da Câmara Criminal, e relator, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Marcos William de Oliveira (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Exmo. Des. João Benedito da 
Silva), revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 
Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

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, 02 de dezembro de 2014. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
  RELATOR


