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APELAÇÃO  CRIMINAL.  Estupro  de  menor  de  14
anos. Art. 213, parágrafo único, c/c o art. 224, alínea
“a”,  ambos  do  Código  Penal.  Materialidade  e  autoria
reconhecidas.  Condenação.  Irresignação.  Tipo  penal
atribuído na denúncia. Artigo 217-A, do CP. Incorreto
para a data dos fatos apurados. Delito ocorrido antes
de alteração do ordenamento penal. Reconhecimento.
Pena-base no mínimo legal. Impossibilidade. Existência
de  circunstâncias  judiciais  negativas.  Mero  equívoco
material  do  Magistrado  sentenciante.  Adequação  à
tipologia penal correta. Novo regime de cumprimento
da  pena  frente  o  quantum imposto.  Provimento
parcial do apelo.

– Tendo em vista que o crime denunciado ocorreu em
14/01/2009, data anterior a alteração do Código Penal
com  a  Lei  nº12.015,  de  07  de  agosto  de  2009,  a
tipologia  correta  para  a  denúncia  era  a  do art.  213,
parágrafo único, c/c o art. 224, alínea “a”, ambos do
CP, e não novo art. 217-A, motivo pelo qual merece
correção.



–  Não  observo  um  erro  material  a  ser  corrigido  na
dosimetria da pena, de forma a calculá-la no mínimo
legal previsto, uma vez que a culpabilidade, motivos e
consequências do crime (art.  59, do CP) pesaram de
forma  negativa  contra  o  réu/apelante,  sendo  a
colocação utilizada pelo Magistrado um mero equívoco
de escrita, já que na prática seria impossível aferir a
reprimenda no mínimo esperado.

– Tendo por base a pena correta ao tipo penal do art.
224,  alínea  “a”,  ambos  do  CP,  e  se  levando  em
consideração a dosimetria já dispensada pelo Juízo de
piso,  acredito  que  o  redimensionamento  realmente
previsto é o caminho mais justo.

– Em detrimento a regra especificada do art. 33, § 2º,
alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, reavalio a fixação
do  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  para  o
semiaberto, o qual reflete a realidade dos autos frente
a pena celular impingida ao aqui recorrente.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  CONHECER  E  DAR  PARCIAL
PROVIMENTO  AO  APELO,  nos  termos  deste  voto,  em  harmonia  com  o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal do réu José Maciel Farias, à
fl. 99, em face da sentença de fls. 89/94, que julgou procedente a denúncia,
para condená-lo como incurso nas penalidades do art. 217-A, do Código Penal,
a uma pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial fechado.

Concedido o direito do réu apelar em liberdade.

Nas razões do seu apelo (fls. 110/113), o recorrente aduz
que ocorreu um erro material na dosimetria da pena, uma vez que registrou
fixá-la no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, entretanto, como pena-
base a estabeleceu em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses, o que merece o
devido reparo.

Noutra banda, o apelante afirma que, tendo o delito ocorrido
em 14/01/2009,  o crime imputado deveria  ser aquele constante do Código



Penal antes da mudança ocorrida com a Lei nº 12.015/2009, qual fosse aquele
art. 213, c/c o art. 224, “a”, ambos do CP.

Logo,  pede,  ao  final,  provimento  do  apelo “para  em
consequência reformar a Douta sentença recorrida; inicialmente aplicando à lei
vigente à época do fato, bem como reduzindo a pena-base para o mínimo
legal; além da reforma quanto ao regime inicial de cumprimento; por ser de
inteira justiça.”

Contrarrazões  do Ministério  Público,  às  fls.  117/122,  pelo
provimento parcial do apelo, tão somente para reconhecer que o tipo penal
correto ao caso é aquele imposto à época do crime, antigos art. 213 c/c o art.
224,  ambos  do  Código  Penal,  anterior  a  mudança  ocorrida  com  a  Lei  nº
12.015/2009.

Instado  a  se  manifestar,  o  parquet deste  2º  Grau,  em
parecer  do  Exmo 2º  Procurador  Criminal  de  Justiça,  em substituição,  José
Roseno  Neto,  opinou  pelo  provimento  parcial  do  recurso  apelatório,
reformando a sentença apenas quanto a tipificação do delito perpetrado pelo
réu.

É o relatório.

Conheço  do  apelo,  porquanto  tempestivo,  cabível  e
adequado.

Sem preliminares,  passo ao exame do mérito,  no qual  o
apelante se limita a pedir a adequação do tipo penal pelo qual foi processado e
condenado para aquele da época dos fatos delituosos apurados, bem como a
redução da pena de reclusão ao mínimo legal previsto, além da reforma quanto
ao regime para seu cumprimento.

De fato, narra a inicial, às fls. 02/04, que,  “no dia 14 de
janeiro de 2009, em horário não precisado, em uma casa localizada, nesta
cidade e comarca de Alhandra, JOSÉ MACIEL FARIAS teve conjunção carnal
com a adolescente Rayane Francisca da Silva, pessoa que na época do fato
tinha apenas 13 anos de idade.”

Todavia, como a denúncia foi oferecida em 12/03/2014, o
crime atribuído foi aquele da época em que o Ministério Público ofertou a peça
pórtica, qual fosse o delito de estupro de vulnerável,  previsto no atual  art.
217-A, do Código Penal, alterado com a Lei nº12.015, de 07 de agosto de
2009.

Um equívoco que merece ser reparado, já que, pelo fato do
delito ter sido perpetrado em data anterior a supramencionada alteração legal,
a tipologia adequada era a do art. 213 c/c o art. 224, ambos do Código Penal.



Portanto,  nesse  primeiro  ponto  o  recurso  merece  total
acolhimento.

Nesse sentido,  passemos ao segundo ponto do apelo,  no
qual o recorrente pede a correção material de sua pena, uma vez que o Juiz a
quo declarou firmá-la no mínimo legal, todavia, afastou-se em dois meses do
quantum mínimo previsto, firmando-o em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses.

Primeiro, a pena a se ajustar não é mais aquela do art. 217-
A, do CP (oito a quinze anos), mas sim a do art. 213, parágrafo único, c/c o
art. 224, alínea “a”, ambos do Código Penal (seis a dez anos). In verbis:

“Estupro
Art.  213 –  Constranger  mulher  à  conjunção  carnal,
mediante violência ou grave ameaça:
(…)
Parágrafo único. Se a ofendida é menor de catorze anos:
Pena – reclusão, de seis a dez anos.”

“Presunção de violência
Art. 224 – Presume-se a violência, se a vítima:
a) não é maior de catorze anos; 
(…)”

Segundo, não observo um erro material a ser corrigido na
dosimetria da pena, de forma a calculá-la no mínimo legal previsto, uma vez
que  a  culpabilidade,  motivos  e  consequências  do  crime  (art.  59,  do  CP)
pesaram de forma negativa contra o réu/apelante, sendo a colocação utilizada
pelo  Magistrado  um  mero  equívoco  de  escrita,  já  que  na  prática  seria
impossível aferir a reprimenda no mínimo esperado.

Basta-nos  ler  os  termos  utilizados  na  sentença  para  a
fixação da pena: (fls. 93/94):

“Passo à fixação da pena, tendo em vista o comando dos
arts. 59 e 60 do Diploma Penal, e considerando que: 
a)CULPABILIDADE: a culpabilidade é intensa, pois latente o
dolo, vez que cometido o crime com plena consciência da
ilicitude e dos seus fins lesivos; 
b)ANTECEDENTES: o réu é primário; 
c)  CONDUTA SOCIAL: nada se registrou em desabono de
sua conduta social; 
d) PERSONALIDADE: Não há como aferir a personalidade do
réu; 
e) MOTIVOS DO CRIME: Os motivos do crime foram ignóbeis
e abjetos;
f) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: As consequências de ordem
psicológica sofridas pela vítima;
Isto posto, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 08
(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a qual torno em
definitiva havendo inexistência de atenuantes ou agravantes
ou causas de diminuição ou aumento da pena.”



Terceiro,  tendo  por  base  a  pena  correta  ao  tipo  penal
reajustado,  06  (seis)  a  10  (dez)  anos,  e  se  levando  em  consideração  a
dosimetria já dispensada pelo Juízo de piso, acredito que o redimensionamento
da pena àquele crime realmente previsto é o caminho mais justo.

Nesse sentido, considerando, como dito, a dosimetria acima
transcrita,  fixo  a  pena-base  em 06  (seis)  anos  de  reclusão,  a  qual  torno
definitiva à míngua da inexistência de atenuantes e agravantes, bem como de
causas de aumento e diminuição da reprimenda basilar.

Por fim, tendo em vista a nova pena, bem como a regra
especificada do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, reavalio a
fixação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, o qual
reflete  a  realidade  dos  autos  frente  a  pena  celular  impingida  ao  aqui
recorrente.

Sem mais, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO PARCIAL AO
APELO,  nos  termos  deste  voto,  em  parcial  harmonia  com  o  parecer
ministerial.

 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  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador), revisor, e João Benedito da Silva. 

Presente  à  sessão  a  Excelentíssima  Senhora  Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora 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, I° de março de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


