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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 0000865-57.2008.815.0581 – Comarca de
Rio Tinto

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : João Francisco do Nascimento
DEFENSOR : Maria do Rosário Lima
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  Prática de ato sexual com menor
de  14  anos.  Fato  anterior  à  vigência  da  Lei
12.515/09. Violação ao princípio da anterioridade
da lei penal. Impossibilidade. Retificação da parte
dispositiva da sentença. Condenação no art.  213
c/c  o  art.  224,  “a”,  ambos  do  Código  Penal.
Dosimetria.  Circunstâncias  judiciais.
Dispensabilidade.  Pena-base  fixada  no  mínimo.
Provimento do recurso.

–  A  alteração  promovida  pela  Lei  12.015/2009
constituiu clara novatio legis in pejus em relação à
conduta de praticar ato sexual com menor de 14
anos,  razão  pela  qual  se  deve  aplicar  a  pena
respectiva ao tipo do art. 213 c/c o art. 224, “a”,
com redação  anterior  à  alteração,  e  não  aquela
prevista no art. 217-A do CP.

–  Conforme  jurisprudência  do  Excelso  Supremo
Tribunal  Federal,  é  dispensável  o  exame  das
circunstâncias judiciais, quando a pena for aplicada
no mínimo legal.

– Recurso conhecido e parcialmente provido.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, A FIM DE READEQUAR A PENA
PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME SEMIABERTO,
em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  de  apelação  interposto  por  João
Francisco do Nascimento,  em face da sentença de fls.  198/202 que o
condenou  à  pena  de  08  (oito)  anos  de  reclusão,  no  regime  inicial
semiaberto,  pela  prática  do  crime previsto  no  artigo  217-A do  Código
Penal (estupro de vulnerável).

In  casu,  exsurge dos  autos  que o apelante manteve
relação sexual com menor de 14 (catorze) anos (à época), tendo o fato
supostamente ocorrido no ano de 2008.

Irresignado, o sentenciado, tempestivamente, interpôs
apelação criminal, em cujas razões, ao que se depreende, alega-se que a
conduta criminosa imputada ao apelante ocorreu antes da vigência da Lei
12.015/09, assim, não pode ele ser condenado como incurso no art. 217-
A, estupro de vulnerável, e sim com base no art. 213 c/c o art. 224, “a”,
ambos do CP (estupro com violência presumida),  ao qual é prevista a
pena  mínima de  06  (seis)  anos  de  reclusão,  quantum inferior  aos  08
(oito)anos aplicados pelo magistrado sentenciante.

Assim, requer o provimento do apelo a fim de modificar
a dosimetria da pena, aplicando a sanção mínima de 06 (seis) anos, com
base no tipo penal vigente à época do fato, isto é, o art. 213 c/c o art.
224, “a”, ambos do CP (fls. 204/207).

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  apresentadas  às
fls. 209/210, pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Dr. Francisco Sagres  Macedo Vieira  –  Procurador de Justiça –,
manifestou-se pelo provimento do apelo, bem assim pela anulação parcial
da sentença, de ofício,  para que o douto juiz primevo proceda a nova
dosimetria (fls. 216/224).

É o relatório. 
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VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator) 

Presentes  seus  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento, conheço do recurso.

Inicialmente,  importa  destacar  que a materialidade e
autoria delitivas atribuídas ao apelante apresentam-se irrefutáveis, posto
que devida e cabalmente evidenciadas nos autos. Aliás,  in casu, não há
nenhum questionamento nesse sentido.

Como  visto,  ao  que  se  depreende  das  razões  de
apelação,  afirma  a  defesa  que  a  Lei  12.015/09  não  poderia  ter  sido
aplicada ao caso por ser posterior aos fatos e mais gravosa ao réu, assim,
pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  que  a  condenação  de  João
Francisco do Nascimento seja alterada para o crime do art. 213 c/c o art.
224, “a”, ambos do Código Penal, aplicando-se a pena mínima prevista ao
tipo, isto é, 06 (seis) anos de reclusão.

Com razão o recorrente.

Quanto aos fatos, narra a prefacial acusatória de fls.
02/05:

“(…).
A  Rádio  Comunitária  Interação  FM,  localizada  a  Rua
Antonio Rodrigues de Oliveira, 285, Conjunto Eduardo
Ferreira,  em Rio  Tinto,  PB,  foi  inaugurada em 2006,
porém, alcançou sombria notoriedade no mês de julho
de 2008, quando seu estúdio transmudou-se em palco
para uma prática repulsiva: a pedofilia. 
(…)
Embevecidas com o projeto radiofônico que virou moda
no  lugar,  as  moçoilas  se  deslumbravam  com  a
possibilidade  de  participar  da  novidade.  Não  sabiam
elas, contudo, que se tornariam alvo complacente de
um plano macabro,  arquitetado pelos radialistas,  ora
acusados, com o fim de satisfazer perversão sexual. 
Acumpliciados  e  almejando  dar  vazão  as  suas
concupiscências, os três primeiros acusados escolhiam,
dissimuladamente,  moças  radiouvintes  de  famílias
hipossuficientes para agraciá-las com brindes e acesso
gratuito  à  internet.  Tudo  isso,  porém,  em  troca  de
favores sexuais.
(…)
A Conselheira Tutelar Roberta dos Santos Bento Alves,
apresentou relato sobre a exploração sexual de que foi
vítima (...), dizendo: "que a menor teve sua primeira
relação sexual com JOÃO DA SENZALA (acusado), em
troca  de  dinheiro,  bombons,  pipocas,  açúcar  e  leite;
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que, posteriormente, quando já tinha 13 anos de idade,
(...)  manteve  relações  sexuais  com  VALDIR,  um
radialista da rádio Interação; que Patricia começou a
ganhar  brindes  no  programa de  VALDIR e  em troca
mantinha  relações  sexuais  com  o  mesmo,  porém,
algumas vezes recebeu dinheiro para praticar os atos
(…).
O caso é de violência presumida, porquanto, abolida a
capacidade de consentimento ou de entendimento do
ato  sexual  a  que  fora  submetida  à  ofendida,  em
decorrência da tenra idade.
(…).”

Sem embargo, da prova coligida aos autos vislumbra-
se,  de  forma indubitável,  que  os  fatos  delitivos  descritos  na  denúncia
foram praticados antes da vigência da Lei nº 12.015/09, a qual incluiu a
figura típica do estupro de vulnerável (art. 217-A) ao Código Penal.

Assim,  deve  incidir  na  espécie  o  princípio  da  ultra-
atividade  da  lei  penal  mais  benéfica,  aplicando-se,  portanto,  os
dispositivos legais anteriores à reforma promovida pela Lei 12.015/09.

Isso poque, não é possível  condenar o apelante pela
prática  do  crime  do  art.  217-A,  visto  que  afrontaria  o  princípio  da
anterioridade penal, o que, sabidamente, é vedado no Direito Processual
Penal Brasileiro.

De tal sorte, imperiosa a retificação da sentença, em
sua parte dispositiva, sem prejuízo à condenação, para que a capitulação
do  crime  pelo  qual  o  sentenciado  restou  condenado  seja  corrigida,
conforme o art.  213 c/c o art.  224, “a”,  ambos do Código Penal (com
redação anterior à Lei 12.015/09).

Frise-se,  por  oportuno,  com a  devida  vênia  à  douta
Procuradoria de Justiça, que não há que se falar em nulidade da sentença
quanto à dosimetria da pena, em face de o magistrado sentenciante ter
dispensado o exame das circunstâncias judiciais, notadamente, em razão
de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal.

É certo que, em razão da discricionariedade concedida
ao julgador na análise dos critérios do art. 59 do CP e no  quantum de
pena a ser majorado na primeira fase da dosimetria penal, deve o juiz, ao
individualizar  a  sanção  do  condenado,  examinar  com discernimento  os
elementos referentes ao fato para aplicar reprimenda justa, necessária,
proporcional e suficiente para a prevenção e reprovação do delito. 

Contudo,  no  tocante  à  necessidade  de  análise  das
moduladoras  judiciais  do  art.  59  do  CP,  o  Supremo  Tribunal  Federal
entende, in verbis:
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“É indispensável, sob pena de nulidade, a fixação da
pena-base,  com  apreciação  e  fundamentação  das
circunstâncias  judiciais,  sempre  que  a  pena  for
aplicada  acima  do  mínimo  legal.”  (STF,  RTJ
121/01).

“É  dispensável,  quando  a  pena  for  aplicada  no
mínimo legal.” (STF, RHC 64.682). Destaques nossos.

No presente caso, seguindo o entendimento supra, o
magistrado  primevo  dispensou  o  exame  das  circunstâncias  judiciais  e
fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, tornando-a definitiva, logo,
não há que se falar em nulidade.

Ponto  outro,  a  retificação  da  parte  dispositiva  da
sentença,  com  a  devida  readequação  da  pena,  pode  ser  feita  nesta
instância, sem qualquer prejuízo ao sentenciado.

Diante disso, sem maiores delongas, reconhecido que a
conduta do acusado se amolda àquela prevista no art. 213 c/c o art. 224,
“a”,  ambos  do  CP,  com  redação  anterior  à  Lei  12.015/09,  dispenso,
igualmente, a análise das circunstâncias do art. 59 do CP (devendo todas
serem consideradas favoráveis) e fixo a pena-base do apelante no mínimo
legal previsto ao tipo, qual seja, em 06 anos de reclusão, quantum que
resta definitivo à míngua de causas de aumento ou de diminuição.

Mantenho o regime inicial semiaberto, a teor do art. 33,
§ 2º, b, do CP.

Destarte, fica o réu, João Francisco do Nascimento,
condenado pela prática do crime tipificado no art. 213 c/c o art.
224, “a”, ambos do CP (com redação anterior à Lei 12.015/09), à pena
de  06  (seis)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  inicial
semiaberto.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer,  dou
provimento ao recurso a fim de readequar a pena para 06 (seis)
anos de reclusão, no regime inicial semiaberto.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  João  Benedito  da  Silva,  decano  no
exercício da Presidência da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  e  Marcos  William de Oliveira  (Juiz  de Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
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revisor. Ausente justificadamente o Desembargador Carlos Martins
Beltrão Filho. 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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, 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


