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APELAÇÃO  CRIMINAL.   ESTUPRO.  PENA 
BASE.  INSURGÊNCIA.  FIXAÇÃO  ACIMA  DO 
MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. ART. 68 DO 
CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
DESFAVORÁVEIS  AO  ACUSADO. 
OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EM 
SUA  FIXAÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

“Não há ilegalidade no decreto condenatório que, 
analisando o art. 59, do CP, verifica a existência 
de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a 
embasar  a  fixação  da  pena-base  no  crime  de 
atentado violento ao pudor acima do mínimo legal 
(Precedentes)”. 1

A  pena-base   mostra-se  proporcional  às 
circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, por unanimidade,  em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

1  HC 84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Alexandro  de 
Araújo (fl. 188) contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara  da Comarca 

de Bayeux (fls. 181/186), que o condenou a uma pena de 09 (nove) anos e 02 
(dois)  meses  de  reclusão,  em  regime,  inicialmente,  fechado,  pela  prática 

delituosa esculpida no art. 213, §1º, do Código Penal c/c art. 1º, V,  da Lei nº 
8.072/90.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls. 200/203161/165), o 

apelante aduz que a pena-base aplicada pela magistrada a quo é excessiva e 

sem fundamento,  requerendo, por consequência, a nulidade da dosimetria da 

pena, aplicando-se a pena-base no mínimo legal de acordo com o limite da 

culpabilidade do recorrente.  

Em contrarrazões,  fls.  206/209,  a  Promotoria  de Justiça pugna 

pela desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Justiça, instada a se pronunciar, opinou pelo 

não provimento do apelo às fls. 229/232.

É o relatório.

V O T O
A  materialidade  e  autoria  do  crime  de  estupro  restaram, 

inquestionavelmente, demonstradas nos autos, a tal ponto que sequer vieram a 

ser objeto de recurso.

Ao revés, o único fator da sentença condenatória de fls. 181/186 

que  veio  a  ser  objeto  de  discordância  na  presente  apelação  criminal  foi  a 
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dosimetria da pena, mais exatamente no que se refere a primeira fase, ou seja, 

a fixação da pena-base.

O trecho da sentença questionado é o seguinte:

“Diante do exposto, com esteio no art. 387 do Código 
de  Processo  Penal,  julgo  procedente  a  pretensão 
punitiva  exposta  na  denúncia,  para  CONDENAR  o 
acusado  ALEXANDRO  DE  ARAÚJO,  como  incurso 
nas reprimendas cominadas no artigo 213, §1º do CP 
c/c o art. 1º, V da Lei nº 8.072/90.

Nos termos do art. 59 e 68 do Código Penal, passo a 
dosar as penas dos condenados:

Inicio pela análise das circunstâncias judiciais para a 
fixação da pena-base. A culpabilidade ressoa normal, 
agiu  com  dolo  direto  inerente  ao  tipo  penal.  Não 
registra  antecedentes  criminais (fls.  157).  Não  se 
pode considerar  que quem pratique um crime desta 
natureza  tenha  sua  conduta  social avaliada  como 
normal.  Existem  indicativos  de  uma  personalidade 
propensa  à  criminalidade.  As  circunstâncias e  as 
consequências do crime foram de todo favoráveis ao 
agente, pois demonstraram frieza na consumação da 
prática delituosa. Os motivos para o crime não foram 
outros  senão  fazer  a  vítima  satisfazer  seus desejos 
mais sórdidos através de violência ou grave ameaça, 
embora normal ao tipo, não é considerado bom para o 
acusado.  O  comportamento  da  vítima não  influiu 
para a prática do delito, não sendo considerado bom 
para  o(s)  acusado(s),  lembrando  que  a  vítima  tinha 
apenas 14 anos de idade (fls.21).

Pelos motivos acima, salientando que a pena mínima 
cominada in abstrato para o crime é de 08 (oito) anos 
e  a  máxima  de  12  (doze)  anos  de  reclusão  e 
considerando as circunstâncias judiciais existentes em 
seu desfavor,  ISTO POSTO, aplico a pena-base de 
10  (dez)  anos  de  reclusão.  Na  segunda  fase  de 
fixação  da  pena,  atenuo-a  em  10  (dez)  meses  de 
reclusão, tendo em vista o acusado ter confessado o 
delito  (art.65,  III,  “d”,  do  CP).  Onde  a  ausência  de 
outras  atenuantes,   agravantes  ou,  ainda,  outras 
causas de aumento ou diminuição de pena,  torno-a 
definitiva, resultando, então, em  09 (nove) anos e 
02 (dois) meses de reclusão (...).” (fls.185)
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Pois bem. A insatisfação do recorrente recai sobre a análise  da 

circunstância judicial atinente à personalidade que foi avaliada pela magistrada 

a quo como propensa à prática delituosa, bem como sobre a pena-base fixada, 

tendo em vista a ausência de fundamentação para  fixá-la em patamar superior 

ao mínimo legal, mostrando-se, por consequência, excessiva.  

Da análise do excerto da sentença transcrito, observa-se que a 

conduta  social  e  os  motivos  do  crime  foram  avaliados  erroneamente  pela 

magistrada a quo.

A conduta social diz respeito ao estilo de vida seguido pelo réu no 

que tange ao seu comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em 

seu  trabalho,  bem  assim  com  relação  à  sociedade  como  um  todo.  Já  os 

motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato 

delituoso2.  

Ocorre  que,  a  juíza  a  quo  afastou-se  desses  conceitos, 

analisando-os de forma incorreta, confundindo os motivos com o próprio tipo 

penal e não fazendo referência ao modo de vida do acusado quando avaliou a 

conduta social. Desse modo, devem ser consideradas em favor do acusado.

A  insurgência  do  apelante  quanto  à  circunstância  judicial  da 

personalidade não prospera, pois compete ao juiz, a partir da análise do caso 

concreto e do seu bom senso, determinar se o crime “foi expressão da íntima 

inclinação  do  agente  para  o  delito  ou  simples  acontecer  acidental  na  sua 

existência, o que irá influir no grau da pena a ser aplicada”3.  

Desse modo, procedeu corretamente magistrada  a quo  quando 

avaliou desfavoravelmente a personalidade do acusado.

2MASSON, Cleber. Direito penal esquematizado. 2 ed. São Paulo: Método, 2009. p. 595
3BRUNO, Aníbal. Das Penas. 4 ed. Rio de Janeiro: Rio, 1976. p. 94-95 
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Assim,  ainda  que  consideradas  favoráveis  ao  apelante,  a 

culpabilidade, os antecedentes,  a conduta social e os motivos, subsistiriam 04 

(quatro) circunstâncias valoradas negativamente a justificar a fixação da pena-

base acima do mínimo legal.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

“Não há ilegalidade no decreto condenatório que,  
analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de 
circunstâncias  judiciais  desfavoráveis  aptas  a 
embasar  a  fixação  da  pena-base  no  crime  de 
atentado violento ao pudor acima do mínimo legal 
(Precedentes)”. 4

“Evidenciado  que  o  Julgador  monocrático,  para 
fundamentar  o acréscimo na pena-base,  também 
considerou  outras  duas  circunstâncias  judiciais 
reputadas desfavoráveis ao paciente, quais sejam, 
a  personalidade  e  a  culpabilidade,  não  se  pode 
fixar a pena-base no mínimo legal”. 5

De mais a mais,  a fixação da pena-base em 10 (dez) anos de 

reclusão  mostra-se  razoável  à  avaliação  desfavorável  ao  réu  das 

circunstâncias judiciais referente à personalidade, as circunstâncias do crime, 

consequencias e comportamento da vítima.

Ressalte-se, por fim, que a pena aplicada ao apelante apresenta-

se proporcional e suficiente à reprovação do fato, não merecendo reparos.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso.

                      É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joás de Brito Pereira Filho, 

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

4  HC 84209/PB, 5ª Turma, rel. Ministro FELIX FISCHER, j. 11/09/2007, DJ 12/11/2007, p. 262.
5  HC 53542/RJ, 5ª Turma, rel. Ministro GILSON DIPP, j. 15/08/2006, DJ 04/09/2006, p. 302.
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o Exmo. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins 

Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo.  Sr.  Dr.  Paulo Barbosa de Almeida, 

Procurador do Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 

Estado da Paraíba,  aos 16 (dezesseis) dias do mês de setembro do ano de 

2014.

Des. João Benedito da Silva
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


