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ESTUPRO DE VULNERÁVEL – FATO ANTERIOR À LEI 

12.015/2009 – VIOLÊNCIA REAL OU GRAVE AMEAÇA –

AUMENTO DE PENA PELO ARTIGO 9º DA LEI 8.072/90 – 

CAPITULAÇÃO PELO ARTIGO 217-A, CP – LEI PENAL MAIS 

BENÉFICA.  

Ao crime de estupro de vulnerável, em que há emprego de violência 

real ou grave ameaça, cometido em data anterior à Lei 12.015/09, 

mas julgado posteriormente, incide a causa de aumento de pena do 

artigo 9º da Lei 8.072/90 sobre aquela prevista no art. 217-A do 

Código Penal.  
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE 

DA SEÇÃO CRIMINAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos 

autos da Apelação nº 0033172-65.2009.8.26.0050, do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de São Paulo, em que são 

reciprocamente recorrentes e recorridos o sentenciado F.A. e o 

MINISTÉRIO PÚBLICO, vem perante Vossa Excelência, com fundamento 

no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição da República, 

artigo 255, do RISTJ, artigo 1029 do Código de Processo Civil, interpor 

Recurso Especial para o Colendo Superior Tribunal de Justiça, de 

acórdão da Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de 

Justiça de São Paulo, pelos motivos adiante aduzidos: 

 

 

1.  O RESUMO DOS AUTOS  

 

Segundo a denúncia, ao réu F.A. foi imputado o 

comportamento previsto no art. 217-A (antigo art. 214, c.c. o artigo 224, 

letra “a”), c.c. art. 226, II (autoridade sobre a vítima), na forma do artigo 

71, “caput” (por várias vezes), todos do Código Penal, c.c. o art. 1º, 

inciso VI, da Lei 8072/90 (crime hediondo). 
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Constou textualmente da denúncia que, desde o ano de 

2007 a 06 de março de 20091: 

 

 “(...) Segundo o apurado, o denunciado é tio-avô da 
vítima e desde que ela começou a trabalhar na marcenaria 
que ele possuía no local dos fatos, passou a ter conjunção 
carnal e praticar ato libidinosos diversos desta com ela, 
mediante grave ameaça e violência presumida em razão da 
idade, bem como prevalecendo-se da autoridade que tinha 
sobre a menor, perdurando os abusos sexuais até o dia 
06.03.09, data da última conjunção carnal. 

  Quando a vítima começou a trabalhar na sua 
marcenaria, o denunciado passou a dizer que a amava como 
mulher e não poderia viver sem ela e, depois de alguns dias, a 
agarrou, a beijou na boca, passou as mãos nas nádegas e 
vagina dela e a levou para a cama onde, dizendo que se ela 
não o saciasse sexualmente a mataria, chupou-lhe os seios e 
com ela manteve conjunção carnal, fazendo com que a 
infante chorasse até mesmo em razão da dor que sentiu. 

  Depois deste dia, o denunciado repetiu a conjunção 
carnal e os atos libidinosos, por no mínimo dez vezes, sendo 
que a última vez que teve com a vítima conjunção carnal foi 
em 06.03.09, sempre sob ameaça de morte, inclusive que 
mataria a genitora, caso a vítima contasse para a mesma. 

  O denunciado tinha autoridade sobre a menor, vez que 
ela trabalhava para ele na marcenaria(...)” 

 

Com o término da instrução foi a ação penal julgada 

procedente, sendo F.A. condenado ao cumprimento de 17 anos de 

reclusão, no regime fechado inicialmente, como incurso no art. 217-a, 

“caput”, c.c. o art. 226, II, de modo continuado na forma do art. 71, 

todos do Código Penal. A r. sentença fez consignar, ainda, que a 

                                                 
1 Denúncia – ff. 1/3 
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tipificação seria dada pelo art. 217-A, com a redação dada pela Lei 

12.015, de 07 de agosto de 2009, vez que a pena dessa nova legislação 

é menos gravosa2. 

O Ministério Público apelou buscando a majoração da 

pena-base, o reconhecimento da agravante do artigo 61, II, “f”, do 

Código Penal, e a aplicação da fração máxima de 2/3 pela 

continuidade delitiva3. 

Também recorreu a douta defesa, buscando absolvição 

por insuficiência probatória ou a redução de sua pena4. 

A Colenda 5ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negou 

provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao apelo 

defensivo para dar o acusado como incurso no artigo 213, parágrafo 

único, c.c. os artigos 224, A, e 226, II, na forma do artigo 71, “caput”, do 

Código Penal, “ex vi” do princípio “tempus regit actum”, e reduzir a 

pena a doze anos e nove meses de reclusão, mantendo-se os demais 

termos da r. sentença, com expedição de mandado de prisão 

imediatamente5. 

  

Assim entenderam os Doutos Julgadores, nos termos do 

Voto do Relator Desembargador JUVENAL DUARTE, ora transcrito:  

 
 

  “ACÓRDÃO 
 

                                                 
2 Sentença – ff. 412/418 
3 Apelação Ministério Público – ff. 422/434 
4 Apelação réu – ff. 452/484 
5 Acórdão – ff. 507/517 
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  Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ape lação 
Criminal nº 0033172-65.2009.8.26.0050, da Comarca d e São 
Paulo, em que são apelantes/apelados o MINISTÉRIO P ÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO e F.A.. 
 
  ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM 
PROVIMENTO ao recurso da acusação e DERAM PARCIAL 
PROVIMENTO ao reclamo defensivo para DAR O ACUSADO como 
incurso no artigo 213, parágrafo único, combinado c om os 
artigos 224, a, e 226, II, na forma do artigo 71, c aput, do 
Código Penal, ex vi do princípio tempus regit actum , e 
reduzir a pena a doze anos e nove meses de reclusão , 
mantendo-se os demais termos da r. sentença. Expeça -se 
mandado de prisão, imediatamente. V.U.", de conform idade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão. 
 
  O julgamento teve a participação dos Exmo. 
Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto),  JOSÉ 
DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN E PINHEIRO FRANCO. 
 
São Paulo, 6 de outubro de 2016. 
 
JUVENAL DUARTE 
relator 
Assinatura Eletrônica 
 
APELAÇÃO CRIMINAL: 0033172-65.2009.8.26.0050 
COMARCA: SÃO PAULO 
APELANTES/APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO 
                    F.A. 
VOTO Nº             25.001 
 
 

Apelação Criminal - Estupro de vulnerável, 
cometido contra sobrinha-neta, em continuidade 
delitiva - Recursos das partes – Defesa – 
absolvição por insuficiência de provas – 
Impossibilidade - Materialidade e autoria 
demonstradas pelo acervo acusatório – Palavras 
de vítima de crime sexual que goza de especial 
credibilidade, quando coerente e corroborada 
pelas demais provas, como na hipótese, 
inclusive pela prova técnica (avaliações 
psicossociais e exame de corpo de delito) – 
Hipótese de hímen complacente que não exclui a 
materialidade - Versão de negativa de autoria 
inconsistente e infirmada pelo acervo 
acusatório – Dosimetria - Crimes cometidos na 
vigência de lei mais benéfica, diante da pena 
cominada, cuja aplicação se impõe com esteio no 
princípio tempus regit actum - Pena reduzida - 
Reclamo do Ministério Público - Agravamento da 
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básica, reconhecimento da agravante prevista no 
art. 61, II, f, do CP, e aplicação de aumento 
máximo decorrente da continuidade delitiva - 
Descabimento - Argumentos invocados pela 
acusação que se confundem com os elementos do 
tipo e não autorizam a elevação da básica - 
Incidência de agravante (CP, 61, II, f) não 
reconhecida porque sua aplicação simultânea com 
causa de aumento (CP, 226, II) implica em dupla 
valoração da mesma circunstancia e configura 
bis in idem - Condição de tio-avô que justifica 
aplicação do aumento de ½ previsto no art. 226, 
II, CP – Majoração de 5/12 aplicada em 
decorrência da continuidade delitiva, com 
esteio no número de ataques informado pela 
vítima (cerca de 10), que se mostra compatível 
com a hipótese dos autos – Regime prisional 
(fechado) adequado – Apelo da acusação não 
provido. Apelo defensivo provido, em parte. 

 
  F.A., inconformado com a r. sentença que o conden ou a 
dezessete anos de reclusão, em regime fechado, por infração 
ao disposto no artigo 217-A, caput , combinado com o artigo 
226, II, na forma do artigo 71, do Código Penal, ap ela 
postulando a absolvição por insuficiência de provas  ou, 
subsidiariamente, a redução da pena. 
  A i. representante do parquet também recorre visando o 
agravamento da sanção . 
  Regularmente processados os recursos, opina a d. 
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do 
inconformismo da acusação. 
  É, em síntese, o relatório. 
  O acusado foi condenado porque, nas condições de tempo e 
lugar descritas na denúncia, praticou, de modo cont inuado, 
conjunção carnal e outros atos libidinosos com sua 
sobrinha-neta, Thaynara Tavares da Silva, menor de catorze 
anos. 
  Reza a inicial que o réu ... é tio-avô da vítima e desde 
que ela começou a trabalhar na marcenaria que ele p ossuía 
no local dos fatos, passou a ter conjunção carnal e  
praticar atos libidinosos diversos desta com ela, m ediante 
grave ameaça e violência presumida em razão da idad e, bem 
como prevalecendo da autoridade que tinha sobre a m enor, 
perdurando os abusos sexuais até o dia 06.03.09, da ta da 
última conjunção carnal. Quando a vítima começou a 
trabalhar na sua marcenaria, o denunciado passou a dizer 
que a amava como mulher e não poderia viver sem ela  e, 
depois de alguns dias, a agarrou, a beijou na boca,  passou 
as mãos nas nádegas e vagina dela e a levou para a cama 
onde, dizendo que se ela não o saciasse sexualmente  a 
mataria, chupou-lhe os seios e com ela manteve conj unção 
carnal, fazendo com que a infante chorasse até mesm o em 
razão da dor que sentiu. Depois deste dia, o denunc iado 
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repetiu a conjunção carnal e os atos libidinosos, p or no 
mínimo dez vezes, sendo que a última vez que teve c om a 
vítima conjunção carnal foi em 06.03.2009, sempre s ob 
ameaça de morte, inclusive que mataria a genitora, caso a 
vítima contasse para a mesma. O denunciado tinha au toridade 
sobre a menor, vez que ela trabalhava para ele na 
marcenaria. ... ( sic ). 
  A materialidade, ao contrário do que sustenta a d . 
defesa, está estampada no registro da ocorrência po licial, 
no laudo de exame de corpo de delito (e respectivo 
complemento) e, sobretudo, no acervo oral. 
  A autoria e culpabilidade também são certas, pese  embora 
a versão de negativa de autoria sempre externada pe lo 
acusado, no sentido de não ter cometido os abusos q ue lhe 
foram imputados pela ofendida. 
  Disse – inicialmente – tê-la acolhido na sua marc enaria, 
onde também morava, porque a mãe a expulsara de cas a, 
devido ao fato de se ausentar por cerca de três dia s sem 
lhe dar explicações, razão pela qual outros parente s também 
lhe negaram abrigo. Porém, ao ser informado pelo 
proprietário imóvel que, na sua ausência, ela ... se 
trancava no local com vários rapazes e moças ... ( sic , fl. 
24), determinou que ela deixasse a marcenaria. Desd e então, 
... como forma de represália, Thaynara passou a acusá-l o de 
abuso sexual, fato que nunca ocorreu ... ( sic ). 
  Em juízo, interrogado em duas oportunidades, o ac usado 
seguiu negando as imputações e aduziu que o proprie tário do 
imóvel, além de informar-lhe a respeito da mácondut a da 
vítima, no sentido de que enchia de moleques ( sic ) a 
marcenaria quando se ausentava para realizar algum serviço, 
também 
exigiu a entrega do prédio , fato que motivou a sua saída. 
Então, ela lhe disse: quando eu sair daqui eu vou lhe 
ferrar ( sic - mídia digital – fl. 327). Por fim, disse ter 
tentado ajudá-la, mas ela o prejudicou. 
  Todavia, suas palavras não convencem porque foram  
infirmadas pelas demais provas, notadamente pelos r elatos 
da ofendida e de seus pais, a despeito das supostas  
contradições aventadas pela d. defesa, pois não dei xaram 
dúvida a respeito da ocorrência dos abusos sexuais 
descritos na denúncia. 
  Thaynara – inicialmente – relatou à autoridade po licial, 
na presença de sua mãe, ter trabalhado na  marcenar ia do 
acusado por cerca de oito meses, período no qual oc orreram 
os abusos. O primeiro episódio se deu alguns dias a pós 
iniciar as atividades no novo emprego, oportunidade  em que 
o réu, mesmo com a loja aberta, a agarrou, beijou sua boca, 
acariciou suas partes íntimas ( nádegas e vulva ) e começou a 
despi-la. Tentou resistir, mas foi coagida e cedeu,  diante 
das ameaças proferidas pelo agressor porque, munido  de uma 
faca, disse que a mataria e também sua mãe se não c edesse 
aos seus caprichos sexuais ou revelasse o ocorrido a 
terceiros. Então, permitiu que ele tirasse sua calç a e a 
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blusa, chupasse seus seios e a penetrasse na vagina , 
causando-lhe dor e sangramento. Mesmo após o ocorri do, 
permaneceu trabalhando para o réu por medo das reit eradas 
ameaças que também a levaram a permitir outros abus os, em 
datas distintas, estimando ... que foram mais de 10 
penetrações e todas vaginais ... ( sic , fl. 21), certo que 
após as primeiras vezes já não sangrava mais. Após ter 
revelado os fatos à sua mãe, ela o confrontou, ... mas ele 
negou tudo ... ( sic ). 
  Em juízo (com dezoito anos), embora não tenha sid o 
questionada - sequer pelas partes - a respeito dos detalhes 
dos crimes de que fora vítima, confirmou a ocorrênc ia da 
violência sexual praticada pelo acusado, em várias 
oportunidades, sempre mediante grave ameaça, inclus ive, de 
matar seu irmão mais novo, Danilo . Negou ter morado em 
companhia do réu na marcenaria palco dos acontecime ntos, 
onde os abusos eram perpetrados ao final do expedie nte 
(pelas 19h). Disse ter dormido no emprego somente u ma vez e 
negou ter levado amigos ao local. 
  A mãe da ofendida (Suzana Tavares), a seu lado, c ontou 
que jamais desconfiou do acusado (seu tio materno) porque 
ele frequentava sua casa e mantinha bom relacioname nto com 
a família. Ele convidou a vítima para ajudá-lo na 
marcenaria (atender telefonemas), em detrimento do filho 
mais velho (Vítor), mas permitiu a fim de que ela t ivesse 
uma ocupação após as aulas e não permanecesse na ru a, mesmo 
não tendo sido estipulado um salário para a menina.  Desde 
então, ele passou a presenteá-la com objetos de val or 
considerável (celular e roupas da Marisa , escolhidas pela 
vítima em visitas ao shopping ), ao passo que os outros 
filhos recebiam presentes mais simples ( calça de moleton ), 
fato que atribuiu à atividade profissional desempen hada 
pela filha. Porém, em dada oportunidade, foi questi onada 
por sua prima (Priscila Gonçalves) se não desconfia va da 
predileção do réu pela ofendida, fato que a fez ind agá-lo, 
na mesma data, de forma direta, sem que sua filha s oubesse, 
se ele tinha algum interesse na menina e se a moles tava, 
mas ele, de forma estranha, negou tais fatos. Ocorr e que, 
naquele mesmo dia, ao final do expediente, a vítima  chegou 
chorando em casa e, ao ser questionada, revelou que  o 
acusado ameaçara matar a mãe e seu irmão Danilo se ela 
revelasse os abusos que cometera, fazendo a acredit ar, 
ainda, que ninguém lhe daria crédito. Então, exigiu  que a 
filha revelasse os fatos e a menor lhe contou os de talhes 
dos ataques que vinham ocorrendo desde que começou a 
trabalhar na marcenaria, em pelo menos dez oportuni dades, 
sempre com penetração da vagina, com uso de preserv ativo. A 
menina também lhe contou que durante os atos ele lh e fazia 
juras de amor e, ao mesmo tempo a ameaçava e dizia que 
ninguém acreditaria nela, fato que a fez silenciar durante 
o período em que persistiu a violência, certo que j amais 
manifestou interesse na relação, mormente por se tr atar de 
um velho de 57 anos ( sic ); ao contrário, dizia sentir nojo 
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de seu corpo. Só depois de ter ciência dos fatos, e ntendeu 
a recusa de seu filho mais velho para o serviço na 
marcenaria, bem assim os presentes que a vítima rec ebia do 
acusado. No mesmo dia, acionou o serviço 190 e ele (réu), 
após tentativa de linchamento perpetrada por vizinh os, foi 
conduzido pelos policiais militares à delegacia, ma s negou 
os fatos e foi liberado por não se tratar de hipóte se de 
flagrante. A vítima foi submetida a exame de corpo de 
delito e, após sair o resultado, foi questionada (S uzana) 
pela delegada se pretendia manter a acusação, diant e da 
conclusão da perícia no sentido de que a filha oste ntava 
hímen complacente , mas reafirmou o desejo de ver o acusado 
processado, especialmente após consultar outra médi ca 
ginecologista que lhe garantiu que tal circunstânci a não 
excluiria a prova a respeito dos abusos sexuais. Ap ós a 
revelação dos fatos, notou mudança no comportamento  da 
vítima e procurou ajuda profissional (psicólogo), p ois ela 
dizia que ninguém gostava dela e também abandonou o s 
estudos. Por fim, aduziu sempre ter acreditado na f ilha, a 
despeito do comportamento típico da idade. 
  E o pai da menor, Wilson Roberto da Silva, confir mou, em 
audiência, ter tomado conhecimento a respeito dos f atos, 
tal como descritos na denúncia, por meio dos relato s de sua 
filha, que, à época, morava com a mãe, pois já esta vam 
separados. Contou que também confrontou o réu, mas ele não 
afirmou nem negou o cometimento dos abusos sexuais 
relatados pela filha, razão pela qual se desentende u com 
ele, chegando, ao que se infere de seus relatos, às  vias de 
fato. 
  Já a testemunha Valdir Dionísio da Silva, proprie tário 
do imóvel onde funcionava a marcenaria do acusado, disse 
não ter presenciado os fatos ou notado qualquer con duta 
irregular do réu (que dormia no local). Confirmou, porém, 
ter visto a vítima trabalhado no salão (que sabia s er 
sobrinha do réu por comentários), tanto que - em 
determinada oportunidade - a repreendeu por estar e m 
companhia de dois rapazes no portão de sua casa, di stinto 
do acesso ao salão comercial, embora situado no mes mo 
terreno. Negou, assim, ter informado ao acusado que  a 
menina se trancava no estabelecimento comercial com  moças e 
rapazes durante a sua ausência e, ainda, ter pedido  o 
prédio em razão de tal fato, certo que o acusado re scindiu 
o contrato de locação após a revelação dos fatos em  tela. 
  De outra parte, as testemunhas arroladas pela d. defesa 
(Manoel Alves Sena, Célia Alves Sena, Josefa Maria 
Gonçalves e Lúcia Maria Silva Santos) cingiram seus  relatos 
a questões periféricas e a respeito da conduta soci al do 
acusado. 
  Manoel (sócio do acusado na marcenaria) e sua mul her 
Célia enalteceram seus predicados e destacaram que a vítima 
frequentava a marcenaria em tela (embora tenham div ergido a 
respeito de a menor ter morado no local) e, segundo  Manoel, 
ela enchia do saco ( sic ) do acusado, pedindo-lhe dinheiro e 
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causando-lhe problemas, até que ele a expulsou do l ocal, 
certo que, nessa oportunidade, Célia presenciou a m enor 
dizendo que isto lhe custaria caro ( sic ) . 
  Josefa e Lúcia, irmã e companheira do recorrente,  
respectivamente, procuraram corroborar seus relatos  a 
respeito da falsa imputação, certo que Josefa també m buscou 
desqualificar as palavras vítima, ressaltando seu 
comportamento desvirtuado, notadamente por ser usuá ria de 
entorpecente, dizendo crer que o irmão foi falsamen te 
acusado por ter parado de lhe dar dinheiro e outras  coisas 
com que costumava presentear a sobrinha. Aduziu, ai nda, que 
a menina foi acolhida pelo irmão após ter sido expu lsa de 
casa pela mãe e, embora advertido sobre o risco que  ela 
representava, insistiu em mantê-la na marcenaria, c ujo 
prédio teria sido solicitado pelo proprietário em r azão de 
visitas inadequadas levadas ao local pela vítima. 
  Lúcia, a seu lado, disse conviver maritalmente co m o réu 
ao tempo dos fatos e negou que ele dormisse na marc enaria, 
pois chegava em casa todos os dias pelas 20h e nunc a 
demonstrou comportamento suspeito. 
  Nesse contexto, em que pese o esforço da combativ a 
defesa, não há como se acolher a tese de insuficiên cia de 
provas, tendo se revelado correta a condenação do a cusado 
pela prática dos crimes de estupro, cometidos contr a menor 
de catorze anos, de modo continuado, pois fundada, não só 
na palavra da ofendida, mas também nos demais eleme ntos de 
convicção coligidos durante a persecutio criminis , 
especialmente nas declarações de sua mãe, pois defl agrou a 
persecução penal após tomar conhecimento dos fatos e 
confrontar o acusado, sem deslembrar que o roteiro 
defensivo externado pelo último foi respaldado some nte por 
seus parentes, mesmo em pontos infirmados pelas dem ais 
provas, tal como os relatos da testemunha Valdir a respeito 
da conduta da vítima e do motivo da rescisão do con trato de 
locação do imóvel onde se deram os abusos sexuais. 
  Nem se diga que a palavra da ofendida deve ser vi sta com 
reservas, pois sempre se mostrou firme e coerente d urante 
os relatos dos ataques sexuais que suportou e, aind a, foi 
corroborada pelo teor das avaliações psicossociais a que se 
submeteu por determinação do juízo a quo, em oportunidades 
distintas, por profissionais também distintos (psic ólogas e 
assistente social - fls. 135/136, 359/368 e 369/373 ), 
mostrado-se descabida, portanto, a alegação defensi va no 
sentido de que a vítima (de doze anos) ... experiente e 
vivida, manipula e convence com facilidade, obtendo  pleno 
êxito com as equipes que procederam as avaliações 
psicossociais judiciárias ... ( sic , fl. 455), assinalando, 
ainda, que ... não estamos lidando com uma criança indefesa 
..., circunstância reveladora de ... potencial 
possibilidade de a menor ter inventado a estória pa ra 
prejudicar o apelante por tê-la expulsado da marcen aria . .. 
( sic , fl. 478). 
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  Ademais, vale lembrar que, nos crimes sexuais, co metidos 
normalmente às escondidas, sem testemunhas, a palav ra da 
vítima, quando verossímil, respaldada pelas demais provas, 
como no caso dos autos, é suficiente para dar suste ntação à 
condenação, mesmo diante de eventual negativa do ag ressor. 
  Não bastasse, o laudo pericial acostado  a fls. 1 4 não 
exclui a possibilidade de ocorrência de conjunção c arnal, 
diante da constatação de que a vítima possui hímen 
complacente ( sic ), circunstância confirmada pelo parecer 
médico  referente ao laudo em tela (fls. 45/46), em itido 
por determinação do magistrado, no qual se reafirmo u, não 
só a causa da ausência de rotura do hímen da ofendi da, mas, 
também ... a possibilidade de ter ocorrido sangramento 
genital decorrente de lesões traumáticas superficia is, que 
cicatrizaram antes da realização da perícia ... ( sic , fl. 
46). 
  Não se pode olvidar, ainda, a prática de atos 
libidinosos diversos da conjunção carnal (beijo na boca e 
toque dos órgãos genitais, além de relatos no senti do de 
que o acusado chupou os seios da vítima), os quais,  por sua 
própria natureza, nem sempre deixam vestígios, a ev idenciar 
até mesmo dispensável a realização de exame pericia l para a 
comprovação da materialidade, na parcela, cujo teor  emerge, 
na espécie, seguramente, da prova oral. 
  Portanto, o edito condenatório era mesmo imperati vo e a 
única solução pertinente à hipótese dos autos. 
  Porém, a dosimetria exige ajuste. 
  É que, não obstante a denúncia tenha sido ofereci da aos 
20.5.2010, imputa ao acusado a prática de crimes oc orridos 
... desde o ano de 2007 até 06 de março de 2009 ... ( sic ), 
antes, portanto, da promulgação da Lei nº 12.015, d e 7 de 
agosto de 2009 (que entrou em vigor na data de sua 
publicação), mostrando-se imperativo, pois, a aplic ação da 
sanção cominada ao então artigo 213, parágrafo únic o, do 
Código Penal, por ser mais benéfica ao réu, valendo  lembrar 
que a violência, em hipóteses de vítimas menores de  catorze 
anos, era presumida, conforme dispunha o artigo 224 , a, do 
Código Penal. 
  Acrescente-se também que, não obstante as provas revelem 
a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjun ção 
carnal, forçoso admitir que tais práticas foram 
concretizadas no contexto dos estupros, pois, como 
noticiado pela vítima, precederam as conjunções car nais, 
estimadas em ... mais de 10 penetrações e todas vaginais 
... ( sic , fl. 21). 
  Nesse passo, mantido o critério adotado na r. sen tença, 
isto é a básica no patamar mínimo, a majoração de 1 /2, por 
ser o acusado tio-avô da vítima e a fração de 5/12,  
decorrente da continuidade delitiva, a sanção perfa z doze 
anos e nove meses de reclusão. 
   De outra sorte, as pretensões do parquet não colhem, 
primeiro, porque os argumentos invocados - nas razõ es de 
apelo - para justificar o distanciamento da básica do 
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patamar mínimo (relacionados a fls. 427/429), a rig or, 
confundem-se com os elementos do tipo penal em estu do, já 
considerados pelo legislador para a cominação da pe na; 
segundo, porque, respeitado o entendimento esposado  em 
sentido contrário, a aplicação da agravante previst a no 
artigo 61, II, f, do Código Penal, simultaneamente com a 
causa de aumento prevista no artigo 226, II, do mes mo 
código, importa em dupla valoração da mesma circuns tância, 
razão pela qual configuraria o vedado bis in idem ; e, 
terceiro, porque a fração intermediária adotada na r. 
sentença (5/12), em razão da continuidade delitiva - 
comprovada pelos relatos da ofendida, no sentido de  ter 
sido violentada e molestada, pelo menos, em dez 
oportunidades distintas – se mostra compatível e 
proporcional à hipótese dos autos. 
  Correto, outrossim, o regime prisional imposto pa ra o 
início da expiação (fechado), não apenas diante do quantum , 
mas por ser o único adequado para a reprovação e pr evenção 
de crimes desta natureza. 
  Em arremate, diante do teor do julgamento proferi do pelo 
Supremo Tribunal Federal - aos 17.2.2016 - nos auto s do 
Habeas Corpus nº 126.292/SP, Relator Ministro TEORI 
ZAVASCKI, no qual se reconheceu e se ratificou que os 
Recursos Extraordinário e Especial não são dotados de 
efeito suspensivo, determina-se a expedição mandado  de 
prisão, incontinenti , mesmo porque o acusado foi condenado 
a cumprir pena privativa de liberdade em regime fec hado. 
  Por tais razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da  
acusação e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reclamo defe nsivo 
para DAR O ACUSADO como incurso no artigo 213, pará grafo 
único, combinado com os artigos 224, a, e 226, II, na forma 
do artigo 71, caput, do Código Penal, ex vi do princípio 
tempus regit actum, e reduzir a pena a doze anos e nove 
meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da r. 
sentença. Expeça-se mandado de prisão, imediatament e. 
 
  JUVENAL DUARTE 
  Relator” 
 

 

 O Ministério Público ingressou com embargos de 
declaração6 para que fossem supridas contradição e omissão 
constantes do v. acórdão, na medida em que: 

 

                                                 
6 ff. 527/531 
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  a) a capitulação dada ao delito (parágrafo único 
do artigo 213) fora revogada pela Lei 9281/1996; 

 

  b) na época dos fatos (2007 até 06/03/2009), a pena-
base mínima do estupro com grave ameaça contra vítima menor 
de 14 anos (09 anos: artigo 213, “caput”, do CP, na redação dada pelo artigo 6º 

da Lei 8072/1990, acrescida da causa de aumento de metade prevista no artigo 9º, 

da Lei 8072/1990) era superior à pena-base mínima do atual estupro 
de vulnerável previsto no artigo 217-A, do Código Penal (08 anos: 

redação da Lei 12015/2009). 

 

  Assim, requereu-se que o v. acórdão se pronunciasse 
sobre essas questões e também sobre o princípio da “novatio legis 
in mellius” em contraposição ao princípio aplicado “tempus regit 
actum”. 

  A Colenda 9ª Câmara Criminal, por unanimidade, 
acolheu parcialmente os embargos para dar ao v. acórdão 
embargado a nova redação adrede mencionada, mantendo-se 
os demais termos, conforme segue a transcrição integral: 

 
  “ACÓRDÃO 
 
  Vistos, relatados e discutidos estes autos do Emb argos 
de Declaração nº 0033172-65.2009.8.26.0050/50000, d a 
Comarca de São Paulo, em que é embargante o MINISTÉ RIO 
PÚBLICO e é embargada a EGRÉGIA 5ª CÂMARA DE DIREIT O 
CRIMINAL. 
 
  ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"CONHECERAM, EM PARTE, DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, na 
parcela, FICARAM ACOLHIDOS para dar ao v. acórdão e mbargado 
a nova redação adrede mencionada, mantendo-se os de mais 
termos. V.U.", de conformidade com o voto do Relato r, que 
integra este acórdão. 
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  O julgamento teve a participação dos Exmo. 
Desembargadores SÉRGIO RIBAS (Presidente sem voto),  JOSÉ 
DAMIÃO PINHEIRO MACHADO COGAN E PINHEIRO FRANCO. 
  São Paulo, 15 de dezembro de 2016. 
   
  Juvenal Duarte 
  RELATOR 
  Assinatura Eletrônica 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0033172-65.2009.8.26.0050/5 0000 
COMARCA: SÃO PAULO 
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBICO 
EMBARGADO: EGRÉGIA 5ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL 
VOTO Nº 26.261 
 

Embargos de Declaração em Apelação Criminal 
opostos pelo Ministério Público - Estupro - 
Vítima menor de 14 anos – Fatos anteriores à 
Lei nº 12.015/09 – Recurso defensivo provido, 
em parte, para reduzir as penas – Omissão e 
contradição - Inocorrência - Referência a 
dispositivo legal revogado que se retifica, sem 
alteração na solução dada à lide pelo do v. 
acórdão embargado - Restabelecimento da pena 
imposta na r. sentença - Impossibilidade - 
Hipótese de não conhecimento dos embargos, na 
parcela, por possuir efeito infringente - Causa 
especial de aumento prevista no art. 9º, da Lei 
dos Crime Hediondos que só incide nos casos em 
que ocorrer a morte da ofendida ou lesão 
corporal de natureza grave - Ambiguidades, 
obscuridades, contradições e omissões que devem 
se restringir àquelas constantes do bojo do 
próprio julgado e não se confundem com 
eventuais divergências entre as razões da 
decisum recorrida e a lei, a jurisprudência, a 
outros julgados ou ao entendimento perfilhado 
pela parte - Recurso conhecido, em parte, e, 
nessa extensão, acolhido. 

 
  Trata-se de embargos de declaração , opostos pelo 
MINISTÉRIO PÚBLICO, com fulcro no artigo 619, do Có digo de 
Processo Penal, contra v. acórdão desta C. Câmara q ue, por 
votação unânime, negou provimento ao apelo da acusa ção e 
deu parcial provimento ao recurso interposto por F. A. para 
dá-lo ... como incurso no artigo 213, parágrafo único, 
combinado com os artigos 224, a, e 226, II, na form a do 
artigo 71, caput, do Código Penal, ex vi do princíp io 
tempus regit actum, e reduzir a pena a doze anos e nove 
meses de reclusão, mantendo-se os demais termos da r. 
sentença . ... ( sic , fl. 509) e determinando-se a expedição 
imediata de mandado de prisão em seu desfavor. 
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  Aduz que a v. decisum embargada encerra omissão e 
contradição por ter considerado dispositivo legal r evogado 
(parágrafo único do artigo 213, do Código Penal) e por ter 
aplicado, retroativamente, disposições de lei penal  mais 
gravosa ao réu, diante da necessidade de aplicação do 
aumento previsto no artigo 9º, da Lei 8.072/90, que  
resultaria em pena superior à que foi imposta na r.  
Sentença, com esteio no artigo 217-A, caput, do mes mo 
código. 
  Requer o provimento dos embargos declaratórios pa ra que 
seja restabelecida a pena anteriormente aplicada. 
  É, em suma, o relatório. 
  Assiste razão, em parte, ao embargante, pois o v.  
acórdão vergastado, de fato, faz referência ao pará grafo 
único, do artigo 213, do Código Penal, revogado pel a Lei nº 
9.281, de 4 de junho de 1996, valendo ressaltar, po rém, que 
tal referência visou somente enfatizar a condição d a vítima 
( menor de catorze anos ), circunstância também explicitada 
no artigo 224, a, do mesmo código ( Presume-se a violência, 
se a vítima: a) não é maior de catorze anos ), vigente ao 
tempo dos fatos. 
  Diante disso, desponta forçoso o acolhimento dos 
embargos de declaração, na parcela, passando a vigo rar o v. 
acórdão embargado, no que respeita à dosimetria e a o 
dispositivo, com a seguinte redação: 
 

  (...) 
    Portanto, o edito 
condenatório era mesmo imperativo e a única solução  
pertinente à hipótese dos autos. 
    Porém, a dosimetria exige 
ajuste. 
    É que, não obstante a 
denúncia tenha sido oferecida aos 20.5.2010, imputa  ao 
acusado a prática de crimes ocorridos ... desde o a no 
de 2007 até 06 de março de 2009... (sic), antes, 
portanto, da promulgação da Lei nº 12.015, de 7 de 
agosto de 2009 (que entrou em vigor na data de sua 
publicação), mostrando-se imperativo, pois, a 
aplicação da sanção então cominada ao artigo 213, 
caput, do Código Penal, por ser mais benéfica ao ré u, 
valendo lembrar que a violência, em hipóteses de 
vítimas menores de catorze anos, era presumida, 
conforme dispunha o artigo 224, a, do Código Penal.  
    Acrescente-se também que, 
não obstante as provas revelem a ocorrência de atos  
libidinosos diversos da conjunção carnal, forçoso 
admitir que tais práticas foram concretizadas no 
contexto dos estupros, pois, como noticiado pela 
vítima, precederam as conjunções carnais, estimadas  em 
... mais de 10 penetrações e todas vaginais ... (si c, 
fl. 21). 
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    Nesse passo, mantido o 
critério adotado na r. sentença, isto é a básica no  
patamar mínimo, a majoração de 1/2, por ser o acusa do 
tio-avô da vítima e a fração de 5/12, decorrente da  
continuidade delitiva, a sanção perfaz doze anos e 
nove meses de reclusão. 
  (...) 
    Por tais razões, NEGA-SE 
PROVIMENTO ao recurso da acusação e DÁ-SE PARCIAL 
PROVIMENTO ao reclamo defensivo para DAR O ACUSADO 
como incurso no artigo 213, caput, combinado com os  
artigos 224, a, e 226, II, na forma do artigo 71, 
caput, do Código Penal, ex vi do princípio tempus 
regit actum, e reduzir a pena a doze anos e nove me ses 
de reclusão, mantendo-se os demais termos da r. 
sentença. Expeça-se mandado de prisão, imediatament e. 
  (...) 

 
  No mais, o recurso sequer comporta conhecimento p orque 
busca, na realidade, a inversão do julgado, sob o 
fundamento de que, em razão da aplicação da lei vig ente ao 
tempo dos fatos, deveria ter sido aplicada, 
automaticamente, a causa de aumento prevista no art igo 9º, 
da Lei nº 8.072/90 , isto é, porque encerra pretensão 
nitidamente infringente, à qual, é óbvio, não se pr estam os 
embargos declaratórios. 
  Nada obstante, vale acrescentar que, respeitado o  
entendimento em sentido contrário, a causa de aumen to 
referida alhures não tem aplicação automática e obr igatória 
às hipóteses envolvendo vítimas menores de catorze anos, 
mas somente nas hipóteses em que a prática criminos a 
acarreta a morte ou lesões corporais de natureza gr ave, o 
que não ocorreu na espécie. 
  Assim, o acusado deve ser condenado nos termos ac ima 
definidos, aplicáveis à hipótese ex vi do tempus 
regit actum, pois a Lei nº 12.015/2009, que revogou esses 
dispositivos e deslocou o delito em tela para o tip o 
cumulativo do artigo 217-A, do Código Penal, é prej udicial 
ao réu, porquanto majorou os patamares - mínimo e m áximo - 
da pena respectiva. 
  Em arremate, não é demais mencionar que as obscur idades, 
contradições e omissões sanáveis por meio de embarg os de 
declaração são apenas as internas, constantes do bo jo do 
próprio julgado, resultantes da presença de proposi ções ou 
fundamentos conflitantes e logicamente incompatívei s entre 
si, e não as supostamente existentes entre as razõe s da 
decisum recorrida e a lei, a jurisprudência, a outros 
julgados ou ao entendimento perfilhado pela parte. 
  Por tais razões, CONHECE-SE, EM PARTE, DOS EMBARG OS DE 
DECLARAÇÃO e, na parcela, FICAM ACOLHIDOS para dar ao v. 
acórdão embargado a nova redação adrede mencionada,  
mantendo-se os demais termos. 
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  JUVENAL DUARTE 
  Relator” 

 

 

  Deste modo: 

   

  I) Ao afastar a causa de aumento de pena do art. 9º da 

Lei 8.072/90, e a capitulação da conduta como sendo do artigo 217-A, 

do Código Penal, a douta Turma Julgadora acabou por dar ao tema 

interpretação divergente daquela que lhe foi dada pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, legitimando, destarte, a interposição do 

presente recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional. 

 

  II) De outro lado, ao manter o aumento de 5/12 na pena, 

em decorrência da continuidade delitiva, tal como determinado na r. 

sentença, o v. acórdão negou vigência ao caput do art. 71 do Código 

Penal, de modo a autorizar a interposição do presente RECURSO 

ESPECIAL, com amparo   no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal. 

 

 Segundo conhecida lição do saudoso Ministro ALIOMAR 

BALEEIRO, perfeitamente ajustável à hipótese em exame: 

 
"denega-se vigência de lei não só quando se diz que 

esta não está em vigor, mas também quando se decide 

em sentido diametralmente oposto ao que nela está 

expresso e claro" (RTJ 48/788). 
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2. DA REVALORAÇÃO DA PROVA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O que se almeja no presente Recurso Especial é o 

reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 9º, da Lei 

8072/90, quando o estupro é praticado contra menor de 14 anos, com 

emprego de grave ameaça, e a aplicação da fração de 2/3 pela 

continuidade delitiva em face do cometimento de mais de 10 delitos, 

com a revaloração da prova expressamente analisada e constante do 

v. acórdão recorrido. 

Com efeito, no tocante à conduta do recorrido, constou 

expressamente do v. acórdão: 

 
   “.. (a vítima)Tentou resistir, mas foi coagida e cedeu,  
diante das ameaças proferidas pelo agressor porque,  munido 
de uma faca, disse que a mataria e também sua mãe s e não 
cedesse aos seus caprichos sexuais  ou revelasse o ocorrido 
a terceiros. Então, permitiu que ele tirasse sua ca lça e a 
blusa, chupasse seus seios e a penetrasse na vagina , 
causando-lhe dor e sangramento. Mesmo após o ocorri do, 
permaneceu trabalhando para o réu por medo das reiteradas 
ameaças  que também a levaram a permitir outros abusos, em 
datas distintas, estimando ... que foram mais de 10 
penetrações e todas vaginais ... ( sic , fl. 21), certo que 
após as primeiras vezes já não sangrava mais. Após ter 
revelado os fatos à sua mãe, ela o confrontou, ... mas ele 
negou tudo ... ( sic ). 
  Em juízo (com dezoito anos), embora não tenha sid o 
questionada - sequer pelas partes - a respeito dos detalhes 
dos crimes de que fora vítima, confirmou a ocorrência da 
violência sexual praticada pelo acusado, em várias 
oportunidades, sempre mediante grave ameaça, inclus ive, de 
matar seu irmão mais novo, Danilo .  Negou ter morado em 
companhia do réu na marcenaria palco dos acontecime ntos, 
onde os abusos eram perpetrados ao final do expedie nte 
(pelas 19h). Disse ter dormido no emprego somente u ma vez e 
negou ter levado amigos ao local. 
... 
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 Nesse contexto, em que pese o esforço da combativa  
defesa, não há como se acolher a tese de insuficiên cia de 
provas, tendo se revelado correta a condenação do acusado 
pela prática dos crimes de estupro, cometidos contr a menor 
de catorze anos, de modo continuado, pois fundada, não só 
na palavra da ofendida, mas também nos demais eleme ntos de 
convicção coligidos durante a persecutio criminis , 
especialmente nas declarações de sua mãe, pois defl agrou a 
persecução penal após tomar conhecimento dos fatos e 
confrontar o acusado, sem deslembrar que o roteiro 
defensivo externado pelo último foi respaldado some nte por 
seus parentes, mesmo em pontos infirmados pelas dem ais 
provas, tal como os relatos da testemunha Valdir a respeito 
da conduta da vítima e do motivo da rescisão do con trato de 
locação do imóvel onde se deram os abusos sexuais. 
  Nem se diga que a palavra da ofendida deve ser vi sta com 
reservas, pois sempre se mostrou firme e coerente d urante 
os relatos dos ataques sexuais que suportou e, aind a, foi 
corroborada pelo teor das avaliações psicossociais a que se 
submeteu por determinação do juízo a quo, em oportunidades 
distintas, por profissionais também distintos (psic ólogas e 
assistente social - fls. 135/136, 359/368 e 369/373 ), 
mostrado-se descabida, portanto, a alegação defensi va no 
sentido de que a vítima (de doze anos) ... experiente e 
vivida, manipula e convence com facilidade, obtendo  pleno 
êxito com as equipes que procederam as avaliações 
psicossociais judiciárias ... ( sic , fl. 455), assinalando, 
ainda, que ... não estamos lidando com uma criança indefesa 
..., circunstância reveladora de ... potencial 
possibilidade de a menor ter inventado a estória pa ra 
prejudicar o apelante por tê-la expulsado da marcen aria . .. 
( sic , fl. 478). 
  Ademais, vale lembrar que, nos crimes sexuais, co metidos 
normalmente às escondidas, sem testemunhas, a palav ra da 
vítima, quando verossímil, respaldada pelas demais provas, 
como no caso dos autos, é suficiente para dar suste ntação à 
condenação, mesmo diante de eventual negativa do ag ressor. 
  ... 
  Portanto, o edito condenatório era mesmo imperati vo e a 
única solução pertinente à hipótese dos autos. 
  ... 
  Acrescente-se também que, não obstante as provas revelem 
a ocorrência de atos libidinosos diversos da conjun ção 
carnal, forçoso admitir que tais práticas foram 
concretizadas no contexto dos estupros, pois, como 
noticiado pela vítima, precederam as conjunções carnais, 
estimadas em ... mais de 10 penetrações e todas vaginais 
... ( sic , fl. 21). 
  Nesse passo, mantido o critério adotado na r. sen tença, 
isto é a básica no patamar mínimo, a majoração de 1 /2, por 
ser o acusado tio-avô da vítima e a fração de 5/12, 
decorrente da continuidade delitiva,  a sanção perfaz doze 
anos e nove meses de reclusão. 
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   De outra sorte, as pretensões do parquet não colhem, 
primeiro, porque os argumentos invocados - nas razõ es de 
apelo - para justificar o distanciamento da básica do 
patamar mínimo (relacionados a fls. 427/429), a rig or, 
confundem-se com os elementos do tipo penal em estu do, já 
considerados pelo legislador para a cominação da pe na; 
segundo, porque, respeitado o entendimento esposado  em 
sentido contrário, a aplicação da agravante previst a no 
artigo 61, II, f, do Código Penal, simultaneamente com a 
causa de aumento prevista no artigo 226, II, do mes mo 
código, importa em dupla valoração da mesma circuns tância, 
razão pela qual configuraria o vedado bis in idem ; e, 
terceiro, porque a fração intermediária adotada na r. 
sentença (5/12), em razão da continuidade delitiva - 
comprovada pelos relatos da ofendida, no sentido de  ter 
sido violentada e molestada, pelo menos, em dez 
oportunidades distintas – se mostra compatível e 
proporcional à hipótese dos autos. ” 

 
Em síntese, o v. acórdão reconheceu a prática das 

condutas imputadas ao acusado, qual seja, que o réu, tio-avô da 

vítima, menor de 14 anos, manteve com ela, por mais de dez vezes, 

conjunção carnal, mediante grave ameaça e violência presumida. 

Assim, não se busca o revolvimento do conjunto 

probatório mas a adequação jurídica dos fatos expressamente 

reconhecidos no v. acórdão recorrido. 

Com isso, não incide a Súmula 07 do Superior Tribunal de 

Justiça, conforme precedentes da mesma Corte:  

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 
ROUBO. CONSUMAÇÃO. POSSE DA RES FURTIVA. FATO 
INCONTROVERSO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA AO CASO. 
REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS. 1. A revaloração dos 
critérios jurídicos utilizados na apreciação de fatos tido por 
incontroversos pelas instâncias ordinárias não constituiu reexame de 
provas, sendo perfeitamente admitida na via do recurso especial. 2. 
Tendo o acusado, ainda que por um breve instante, obtido a 
disponibilidade da coisa alheia móvel mediante grave ameaça, 
dever ser reconhecida a consumação do crime de roubo. 3. Agravo 
regimental a que se nega provimento (AgRg no REsp 1422494 / RS, 
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Relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, Julgamento 
05/08/2014, DJe 14/08/2014). 

 

Em recente decisão, o C. Superior Tribunal de Justiça 

deixou clara a distinção entre reexame e revaloração da prova: 

 

“...Atento à constante aplicação do aludido enunciado sumular nas 
hipóteses em que o recurso especial ataca acórdão que descreve os 
fatos para desclassificar a conduta, no caso do delito em comento, 
todavia, considero ser caso de notória revaloração das conclusões 
jurídicas a que chegou o Tribunal, com base nas premissas fáticas 
que ele considerou provadas (...) A própria conclusão esposada no 
acórdão atacado, acima evidenciada, deixa claro e bem delimitado 
todo o contexto fático em que o delito foi perpetrado, não havendo, 
portanto, que se falar na necessidade de reexame do arcabouço 
fático-probatório acostado aos autos. Aplicar-se-ia a Súmula n. 7 
desta Corte caso houvesse controvérsia em torno dos fatos ou se 
imperiosa fosse a revisão probatória, para a confirmação do que foi 
relatado pela Corte de origem. Trata-se, portanto, de conferir outro 
enfoque, ou seja, outro valor à narrativa dos fatos (devidamente 
comprovada pelo Tribunal de origem), e não da efetiva necessidade 
de reexaminar as provas colacionadas, para entender que está, sim, 
configurada a vontade de agir do art. 214, c/c o art. 224, "a", ambos 
do Código Penal (AgRg no REsp 1575633 / SP, rel. Min. Rogério Schietti 
Cruz, Sexta Turma, j. 03.05.2016, DJe 17.06.2016). 

 

 

Destarte, não se busca o reexame, mas apenas a 

revaloração da prova, com a adequação dos fatos – reconhecidos 

pelo v. acórdão recorrido, como devidamente provados - ao tipo do 

artigo 217-A do Código Penal, com aplicação da pena correspondente 

a esse delito em conjunto com a causa de aumento do artigo 226, II, do 

Código Penal, bem como, com a imposição da fração de 2/3 pela 

continuidade delitiva. 
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3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL (item 1.I – aplicação da causa de aumento de 

pena do art. 9º da Lei 8.072/90, ao crime de estupro praticado contra menor de 14 

anos, mediante grave ameaça – fato anterior à Lei 12.015/2009, com a consequente 

capitulação da conduta como sendo do artigo 217-A, do Código Penal, em virtude 

de ser lei mais benéfica) 

 

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.257.266/SC, 5ª Turma, j. 

22/09/2015, DJe de 30/09/2015, do qual foi relator o Ministro FELIX 

FISCHER, acórdão esse publicado na Revista Eletrônica de 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e que ora se oferece 

como paradigma (documento em anexo),  decidiu em sentido 

contrário ao decidido pelo Egrégio Tribunal Estadual, nos seguintes 

termos:  

 

  
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO 

VIOLENTO AO PUDOR. AUMENTO PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/90. 

VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 

Nº 12.015/2009. 

I - Esta Corte firmou orientação de que a majorante inserta no art. 9º da 

Lei nº 8.072/90, nos casos de presunção de violência, consistiria em 

afronta ao princípio ne bis in idem. Entretanto, tratando-se de hipótese 

de violência real ou grave ameaça perpetrada contra criança, seria 

aplicável a referida causa de aumento, como na espécie. 

(Precedentes). 

II - Com a superveniência da Lei nº 12.015/2009 restou revogada a 

majorante prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, não sendo 

mais admissível a sua aplicação para fatos posteriores à sua edição. 

Não obstante, remanesce a maior reprovabilidade da conduta, pois a 
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matéria passou a ser regulada no art. 217-A do CP, que trata do estupro 

de vulnerável, no qual a reprimenda prevista revela-se mais rigorosa do 

que a do crime de estupro (art. 213 do CP). 

III - Tratando-se de fato anterior, cometido contra menor de 14 anos e 

com emprego de violência ou grave ameaça, deve retroagir o novo 

comando normativo (art. 217-A) por se mostrar mais benéfico ao 

acusado, ex vi do art. 2º, parágrafo único, do CP. 

IV - No caso, não merece prosperar o argumento da Defensoria Pública 

no sentido de que seria necessário o revolvimento de matéria fático-

probatória para a incidência, à espécie, do art. 9º da Lei 8.072/90, pois, 

nos termos consignados na decisão recorrida, o eg. Tribunal a quo 

reconheceu que o réu praticou os delitos mediante o emprego de gave 

ameaça contra as vítimas. 

Agravo regimental improvido. 

 

Transcrevem-se o relatório e o voto do eminente 

Ministro FELIX FISCHER: 

 

“AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.257.266 - SC (2011/0133839-0) 
RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER 
AGRAVANTE : E DE M L (PRESO) 
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 
 
    EMENTA 
  PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. AUMENTO PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/90. 
VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA.  INCIDÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA 
LEI Nº 12.015/2009. 
  I - Esta Corte firmou orientação de que a majorante inserta no art. 9º 
da Lei nº 8.072/90, nos casos de presunção de violência, consistiria em 
afronta ao princípio ne bis in idem. Entretanto, tratando-se de hipótese 
de violência real ou grave ameaça perpetrada contra criança, seria 
aplicável a referida causa de aumento, como na espécie. 
(Precedentes). 
  II - Com a superveniência da Lei nº 12.015/2009 restou revogada a 
majorante prevista no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos, não sendo 
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mais admissível a sua aplicação para fatos posteriores à sua edição. 
Não obstante, remanesce a maior reprovabilidade da conduta, pois a 
matéria passou a ser regulada no art. 217-A do CP, que trata do estupro 
de vulnerável, no qual a reprimenda prevista revela-se mais rigorosa do 
que a do crime de estupro (art. 213 do CP). 
  III - Tratando-se de fato anterior, cometido contra menor de 14 anos e 
com emprego de violência ou grave ameaça, deve retroagir o novo 
comando normativo (art. 217-A) por se mostrar mais benéfico ao 
acusado, ex vi do art. 2º, parágrafo único, do CP. 
  IV - No caso, não merece prosperar o argumento da Defensoria 
Pública no sentido de que seria necessário o revolvimento de matéria 
fático-probatória para a incidência, à espécie, do art. 9º da Lei 
8.072/90, pois, nos termos consignados na decisão recorrida, o eg. 
Tribunal a quo reconheceu que o réu praticou os delitos mediante o 
emprego de gave ameaça contra as vítimas. 
  Agravo regimental desprovido. 
 
   ACÓRDÃO 
 
  Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de 
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. 
  Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Reynaldo Soares da Fonseca, 
Newton Trisotto (Desembargador Convocado do TJ/SC) e Leopoldo de 
Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) votaram com o 
Sr. Ministro Relator. 
 
  Brasília (DF), 22 de setembro de 2015 (Data do Julgamento). 
 
 
  Ministro Felix Fischer 
  Relator 
 
 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.257.266 - SC (2011/0133839-0) 
 
   RELATÓRIO 
 
  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Trata-se de agravo regimental 
interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, contra decisão de 
minha lavra que deu provimento ao recurso especial interposto pelo 
Ministério Público do Estado de Santa Catarina para reconhecer a 
incidência, ao caso, do artigo 9º da Lei n. 8.072/90 e, em razão disso, 
determinar que a pena do recorrido fosse recalculada com base na 
sanção prevista no art. 217-A do Código Penal, por ser norma mais 
benéfica ao próprio réu. 
  Irresignada, a Defensoria recorre argumentando que "para a 
apreciação da impugnação do Parquet neste recurso especial, 
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apontando a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 
9º da Lei dos Crimes Hediondos, é latente a necessidade do reexame 
de matéria fática do pleito, o que obsta tal análise em virtude da 
Súmula 07/STJ" (fl. 402, e-STJ). 
  Acrescenta que "[...] conforme jurisprudência dominante, a 
incidência da majorante prevista pelo art. 9º da Lei de Crimes 
Hediondos depende diretamente da aferição do resultado do crime, 
tendo em vista que a referida causa de aumento só era aplicável na 
hipótese do crime resultar em lesão corporal de natureza grave ou 
morte [...]" (fl. 402, e-STJ). 
  Assim, conforme entende, não seria aplicável ao caso a regra do 
artigo 9º da Lei 8.072/90, razão pela qual conclui ser "Imperioso, [...] 
conferir ultratividade à norma vigente à época dos fatos, prevalecendo 
a lei penal mais benéfica, mesmo após o fim de sua vigência, nos 
termos do art.2º, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro, e em 
obediência aos princípios constitucionais da reserva legal e da 
anterioridade da lei penal" (fl. 407). 
  É o relatório.  
 
AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.257.266 - SC (2011/0133839-0) 
 
   EMENTA 

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. AUMENTO PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 
8.072/90. VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA. 
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. 
  I - Esta Corte firmou orientação de que a majorante 
inserta no art. 9º da Lei nº 8.072/90, nos casos de presunção de 
violência, consistiria em afronta ao princípio ne bis in idem. 
Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real ou grave 
ameaça perpetrada contra criança, seria aplicável a referida 
causa de aumento, como na espécie. (Precedentes). 
  II - Com a superveniência da Lei nº 12.015/2009 
restou revogada a majorante prevista no art. 9º da Lei dos Crimes 
Hediondos, não sendo mais admissível a sua aplicação para fatos 
posteriores à sua edição. Não obstante, remanesce a maior 
reprovabilidade da conduta, pois a matéria passou a ser regulada 
no art. 217-A do CP, que trata do estupro de vulnerável, no qual a 
reprimenda prevista revela-se mais rigorosa do que a do crime de 
estupro (art. 213 do CP). 
  III - Tratando-se de fato anterior, cometido contra 
menor de 14 anos e com emprego de violência ou grave 
ameaça, deve retroagir o novo comando normativo (art. 217-A) 
por se mostrar mais benéfico ao acusado, ex vi do art. 2º, 
parágrafo único, do CP. 
  IV - No caso, não merece prosperar o argumento 
da Defensoria Pública no sentido de que seria necessário o 
revolvimento de matéria fático-probatória para a incidência, à 
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espécie, do art. 9º da Lei 8.072/90, pois, nos termos consignados 
na decisão recorrida, o eg. Tribunal a quo reconheceu que o réu 
praticou os delitos mediante o emprego de gave ameaça contra 
as vítimas. 
  Agravo regimental desprovido. 

 
 
   VOTO 
  O EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Presentes os pressupostos de 
admissibilidade, conheço do agravo. 
  No caso, não merece prosperar o argumento da Defensoria Pública 
no sentido de que seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória para a incidência, à espécie, do art. 9º da Lei 8.072/90, pois, 
nos termos consignados na decisão recorrida, o eg. Tribunal a quo 
reconheceu que o réu praticou os delitos mediante o emprego de gave 
ameaça contra as vítimas. E, nessa hipótese, "tratando-se de hipótese 
de violência real ou grave ameaça perpetrada contra criança, tem-se 
como aplicável a referida causa de aumento" (HC n. 79.422/RJ, Quinta 
Turma, de minha relatoria, DJ de 19/11/2007). 
  Assim, em que pesem as razões deduzidas pela Defensoria no 
presente recurso, tenho que a decisão questionada deve ser mantida 
por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos. 
 
  "[...] Esta eg. Corte firmou orientação no sentido de que a causa de 
aumento, prevista no artigo 9º da Lei n. 8.072/90, incidia nos crimes 
cometidos contra as pessoas arroladas no art. 224 do Código Penal, 
desde que cometidos mediante violência real ou grave ameaça , 
pouco importando se da conduta resultassem lesões de qualquer 
natureza. 
  Nesse sentido: 
 

  'PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. AUMENTO 
PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/90. CRIME HEDIONDO. 
PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º DO ART. 2º DA LEI Nº 8.072/90 
DECLARADA PELO STF. 
  I - Se a violência é presumida, inadequado falar-se 
de lesão grave ou morte. Contudo, pode haver violência real ou 
grave ameaça contra vítima que esteja entre as indicadas no 
art. 224 do Código Penal, como ocorreu na espécie. 
  II - Esta Corte tem entendido que o reconhecimento 
da majorante do art. 9º da Lei 8.072/90, nos casos de presunção 
de violência, consistiria em afronta ao princípio ne bis in idem. 
Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real ou grave 
ameaça perpetrada contra criança, tem-se como aplicável a 
referida causa de aumento . 
  (Precedentes do Pretório Excelso e desta Corte) 
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  III - O Pretório Excelso, nos termos da decisão 
Plenária proferida por ocasião do julgamento do HC 82.959/SP, 
concluiu que o § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, é 
inconstitucional. 
  IV - Assim, o condenado por crime hediondo ou a 
ele equiparado pode obter o direito à progressão de regime 
prisional, desde que preenchidos os demais requisitos. 
  Ordem parcialmente concedida' 
  (HC 79.422/RJ, Quinta Turma, de minha relatoria , DJ 
de 19/11/2007). 

 
  In casu, houve o reconhecimento, em sede de embargos de 
declaração, de que o recorrido praticou os delitos mediante o 
emprego de grave ameaça contra as vítimas, o que faz incidir na 
espécie a mencionada majorante, face à maior reprovabilidade de sua 
conduta. 
  Nesse sentido: 
 

  'PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. AUMENTO PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/90. 
VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA. 
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. HABEAS CORPUS DE 
OFÍCIO. 
  I - Esta Corte firmou orientação de que a majorante 
inserta no art. 9º da Lei nº 8.072/90, nos casos de presunção de 
violência, consistiria em afronta ao princípio ne bis in idem. 
Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real ou grave 
ameaça perpetrada contra criança, seria aplicável a referida 
causa de aumento, como na espécie. (Precedentes) . 
  II - Com a superveniência da Lei nº 12.015/2009 
restou revogada a majorante prevista no art. 9º da Lei dos 
Crimes Hediondos, não sendo mais admissível a sua aplicação 
para fatos posteriores à sua edição. Não obstante, remanesce a 
maior reprovabilidade da conduta, pois a matéria passou a ser 
regulada no art. 217-A do CP, que trata do estupro de 
vulnerável, no qual a reprimenda prevista revela-se mais rigorosa 
do que a do crime de estupro (art. 213 do CP). 
  III - Tratando-se de fato anterior, cometido contra 
menor de 14 anos e com emprego de violência ou grave 
ameaça, deve retroagir o novo comando normativo (art. 217-A) 
por se mostrar mais benéfico ao acusado, ex vi do art. 2º, 
parágrafo único, do CP. 
  Ordem denegada. 
  Habeas corpus concedido de ofício para fazer 
incidir retroativamente à espécie a Lei nº 12.015/2009 por ser 
mais benéfica ao paciente' (HC 131.987/RJ, Quinta Turma de 
minha relatoria , DJe de 1º/2/2010). 
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  'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PENAL E PROCESSO PENAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. 
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 9º DA 
LEI 8.072/90. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. APLICAÇÃO 
RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
(...) 
  2. A causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei 
nº 8.072/90 tem incidência se resta comprovada a existência de 
violência real ou grave ameaça no crime de estupro ou 
atentado violento ao pudor cometido contra menor de 14 anos, 
dada a maior reprovabilidade da conduta. 
  3. Editada a Lei nº 12.015/09, que deu novo 
tratamento aos 'Crimes contra os Costumes', agora 
denominados 'Crimes contra a Dignidade Sexual', foi tipificado 
no art. 217-A o crime praticado contra menor de 14 anos sob o 
rótulo de Estupro de Vulnerável com reprimendas mais severas, 
ao tempo em que foi revogado o artigo 224 do Código Penal, 
que dava fundamento à aplicação da causa especial de 
aumento de pena do artigo 9º da Lei nº 8.072. 
  4. Caso mais benéfica ao réu a aplicação da lei 
nova por inteiro, i.e, com o preceito secundário do art. 217-A, 
como no caso concreto, imperiosa sua incidência retroativa 
para alcançar os fatos praticados sob a égide da legislação 
anterior, em obséquio ao princípio da mihi factum, dabo tibi ius 
aplicável em sede de recurso especial e ao mandamento 
constitucional inserto no inciso XL do artigo 5º da Carta Magna. 
  5. Agravo regimental a que se nega provimento' 
(AgRg no REsp 1.194.323/SC, Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, DJe de 26/4/2013). 
 
  'EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. 
PROCESSUAL PENAL. CONTRADIÇÃO. EQUÍVOCO 
CONFIGURADO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VIOLÊNCIA REAL. CAUSA DE 
AUMENTO PREVISTA NO ART. 9.º DA LEI N.º 8.072/90. 
APLICABILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 12.015/2009. 
INCIDÊNCIA. LEI POSTERIOR MAIS BENÉFICA. COMPETÊNCIA DO 
JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM 
EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 
(...) 
  3. Se restou comprovada a existência de violência 
real ou grave ameaça no crime de estupro ou atentado violento 
ao pudor cometido contra menor de 14 (quatorze) anos, deve 
ser aplicada a  referida causa de aumento de pena, o que 
ocorreu no presente caso. Precedentes. 
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  4. Entretanto, com o advento da Lei n.º 12.015, de 7 
de agosto de 2009, os delitos de estupro e atentado violento ao 
pudor praticados contra menor de 14 (quatorze) anos passaram 
a ser regulados por um novo tipo penal, sob a denominação de 
estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, 
não sendo mais admissível a aplicação do art. 9.º da Lei n.º 
8.072/90 aos fatos posteriores a sua vigência. 
  5. A lei posterior mais benéfica ao condenado deve 
ser aplicada aos fatos anteriores a sua vigência, nos termos do 
art. 2.º, parágrafo único, do Código Penal. Portanto, devem 
incidir, na espécie, os preceitos da Lei n.º 12.015/2009, por ser 
mais favorável ao Paciente. Precedentes. 
  6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 
modificativos, para, sanando a contradição apontada, denegar 
o writ. Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar ao 
Juízo das Execuções Criminais que proceda à aplicação da Lei 
n.º 12.015/2009 à hipótese dos autos' (EDcl no HC 188.432/RJ, 
Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 10/2/2012). 
 

  Assim, nesse ponto, verifica-se que o v. acórdão recorrido está em 
confronto com o entendimento firmado por este eg. Tribunal Superior, 
uma vez que a referida causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei 
nº 8.072/90 tem incidência na hipótese dos autos, uma vez que restou 
reconhecido o emprego da grave ameaça. 
  Por essa razão, o recurso do Ministério Público deve ser conhecido e 
provido para que se reconheça, nos termos da jurisprudência desta eg. 
Corte a incidência, ao caso,do artigo 9º da Lei n. 8.072/90. 
  Como conseqüência disso, a pena do recorrido deve ser 
recalculada de acordo com o preceito secundário previsto no art. 217-
A do Código Penal, uma vez que, '(...) a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o 
delito de estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 
do Código Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código 
Penal), tenha determinado o recrudescimento da pena, deve ela 
retroagir, por ser mais benéfica, uma vez que também determinou a 
revogação da causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90. 
(HC 144.091/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe 01/07/2015). 
  Sendo assim, pelas razões expostas, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do 
CPC, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a 
incidência, ao caso, do artigo 9º da Lei n. 8.072/90 e, em razão disso, 
determinar que a pena do recorrido seja recalculada com base na 
sanção prevista no art. 217-A do Código Penal. 
  P. e I." 
 
  Sendo assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios 
fundamentos e nego provimento ao presente recurso. 
 
  É o voto.”       
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  (em anexo) 
 

 

 

3.1. DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA 

 

 Como podemos verificar pela transcrição ora realizada, é 

evidente o paralelismo entre o caso trazido à colação e a hipótese 

decidida pelo v. acórdão recorrido: os dois casos relatam crimes de 

estupros praticados anteriormente à Lei 12.015/2009, os quais foram 

cometidos contra menor de 14 anos e com emprego de grave 

ameaça, sendo que em ambos houve decisão sobre a aplicação da 

causa de aumento do art. 9º da Lei nº 8.072/90 e da capitulação e 

respectiva pena a ser aplicada aos fatos (legislação atual, artigo 217-A, 

do Código Penal,  ou redação anterior do artigo 213, “caput”, do 

Código Penal). 

 

 No entanto, as soluções foram opostas, pois enquanto o 

v. acórdão recorrido afastou a incidência daquela causa de aumento 

(por considerar que somente seria aplicável na hipótese de resultar lesões graves ou 

morte da vítima) e capitulou o delito como sendo do artigo 213, “caput”, 

do Código Penal, aplicando a pena a este prevista pela legislação da 

época, o v. acórdão paradigma, em caso semelhante, entendeu 

aplicável o aumento previsto no art. 9º da Lei dos Crimes Hediondos 

(bastando a presença da grave ameaça),  capitulando e fixando a pena 

prevista para o tipo penal do artigo 217-A, do Código Penal. 

 

 Assim é que disse o v. acórdão do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça transcrito linhas atrás:  
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“... 
  No caso, não merece prosperar o argumento da Defensoria Pública 
no sentido de que seria necessário o revolvimento de matéria fático-
probatória para a incidência, à espécie, do art. 9º da Lei 8.072/90, pois, 
nos termos consignados na decisão recorrida, o eg. Tribunal a quo 
reconheceu que o réu praticou os delitos mediante o emprego de gave 
ameaça contra as vítimas. E, nessa hipótese, "tratando-se de hipótese 
de violência real ou grave ameaça perpetrada contra criança, tem-se 
como aplicável a referida causa de aumento" (HC n. 79.422/RJ, Quinta 
Turma, de minha relatoria, DJ de 19/11/2007). 
   
... 
  "[...] Esta eg. Corte firmou orientação no sentido de que a causa de 
aumento, prevista no artigo 9º da Lei n. 8.072/90, incidia nos crimes 
cometidos contra as pessoas arroladas no art. 224 do Código Penal, 
desde que cometidos mediante violência real ou grave ameaça , 
pouco importando se da conduta resultassem lesões de qualquer 
natureza. 
 ... 
 
  In casu, houve o reconhecimento, em sede de embargos de 
declaração, de que o recorrido praticou os delitos mediante o 
emprego de grave ameaça contra as vítimas, o que faz incidir na 
espécie a mencionada majorante, face à maior reprovabilidade de sua 
conduta. 
  Nesse sentido: 
 

  'PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. AUMENTO PREVISTO NO ART. 9º DA LEI Nº 8.072/90. 
VIOLÊNCIA REAL E GRAVE AMEAÇA. INCIDÊNCIA. 
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. HABEAS CORPUS DE 
OFÍCIO. 
  I - Esta Corte firmou orientação de que a majorante 
inserta no art. 9º da Lei nº 8.072/90, nos casos de presunção de 
violência, consistiria em afronta ao princípio ne bis in idem. 
Entretanto, tratando-se de hipótese de violência real ou grave 
ameaça perpetrada contra criança, seria aplicável a referida 
causa de aumento, como na espécie. (Precedentes) . 
  II - Com a superveniência da Lei nº 12.015/2009 
restou revogada a majorante prevista no art. 9º da Lei dos 
Crimes Hediondos, não sendo mais admissível a sua aplicação 
para fatos posteriores à sua edição. Não obstante, remanesce a 
maior reprovabilidade da conduta, 
pois a matéria passou a ser regulada no art. 217-A do CP, que 
trata do estupro de vulnerável, no qual a reprimenda prevista 
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revela-se mais rigorosa do que a do crime de estupro (art. 213 do 
CP). 
  III - Tratando-se de fato anterior, cometido contra 
menor de 14 anos e com emprego de violência ou grave 
ameaça, deve retroagir o novo comando normativo (art. 217-A) 
por se mostrar mais benéfico ao acusado, ex vi do art. 2º, 
parágrafo único, do CP. 
  Ordem denegada. 
  Habeas corpus concedido de ofício para fazer 
incidir retroativamente à espécie a Lei nº 12.015/2009 por ser 
mais benéfica ao paciente' (HC 131.987/RJ, Quinta Turma de 
minha relatoria , DJe de 1º/2/2010). 
 
  'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
PENAL E PROCESSO PENAL. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. 
INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 9º DA 
LEI 8.072/90. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/2009. APLICAÇÃO 
RETROATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
(...) 
  2. A causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei 
nº 8.072/90 tem incidência se resta comprovada a existência de 
violência real ou grave ameaça no crime de estupro ou 
atentado violento ao pudor cometido contra menor de 14 anos, 
dada a maior reprovabilidade da conduta. 
  3. Editada a Lei nº 12.015/09, que deu novo 
tratamento aos 'Crimes contra os Costumes', agora 
denominados 'Crimes contra a Dignidade Sexual', foi tipificado 
no art. 217-A o crime praticado contra menor de 14 anos sob o 
rótulo de Estupro de Vulnerável com reprimendas mais severas, 
ao tempo em que foi revogado o artigo 224 do Código Penal, 
que dava fundamento à aplicação da causa especial de 
aumento de pena do artigo 9º da Lei nº 8.072. 
  4. Caso mais benéfica ao réu a aplicação da lei 
nova por inteiro, i.e, com o preceito secundário do art. 217-A, 
como no caso concreto, imperiosa sua incidência retroativa 
para alcançar os fatos praticados sob a égide da legislação 
anterior, em obséquio ao princípio da mihi factum, dabo tibi ius 
aplicável em sede de recurso especial e ao mandamento 
constitucional inserto no inciso XL do artigo 5º da Carta Magna. 
  5. Agravo regimental a que se nega provimento' 
(AgRg no REsp 1.194.323/SC, Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza 
de Assis Moura, DJe de 26/4/2013). 
... 

  Assim, nesse ponto, verifica-se que o v. acórdão recorrido está em 
confronto com o entendimento firmado por este eg. Tribunal Superior, 
uma vez que a referida causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei 
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nº 8.072/90 tem incidência na hipótese dos autos, uma vez que restou 
reconhecido o emprego da grave ameaça. 
  Por essa razão, o recurso do Ministério Público deve ser conhecido e 
provido para que se reconheça, nos termos da jurisprudência desta eg. 
Corte a incidência, ao caso,do artigo 9º da Lei n. 8.072/90. 
  Como conseqüência disso, a pena do recorrido deve ser recalculada 
de acordo com o preceito secundário previsto no art. 217-A do Código 
Penal, uma vez que, '(...) a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de 
estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código 
Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha 
determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser 
mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da 
causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90. (HC 144.091/PE, 
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe 01/07/2015).” 

 

 

 Já para o acórdão recorrido: 
 
 
 “É que, não obstante a denúncia tenha sido ofereci da 
aos 20.5.2010, imputa ao acusado a prática de crime s 
ocorridos ... desde o ano de 2007 até 06 de março d e 
2009... (sic), antes, portanto, da promulgação da L ei 
nº 12.015, de 7 de agosto de 2009 (que entrou em vi gor 
na data de sua publicação), mostrando-se imperativo , 
pois, a aplicação da sanção então cominada ao artig o 
213, caput, do Código Penal, por ser mais benéfica ao 
réu, valendo lembrar que a violência, em hipóteses de 
vítimas menores de catorze anos, era presumida, 
conforme dispunha o artigo 224, a, do Código Penal.  
   Acrescente-se também que, não obstante as provas  
revelem a ocorrência de atos libidinosos diversos d a 
conjunção carnal, forçoso admitir que tais práticas  
foram concretizadas no contexto dos estupros, pois,  
como noticiado pela vítima, precederam as conjunçõe s 
carnais, estimadas em ... mais de 10 penetrações e 
todas vaginais ... (sic, fl. 21). 
    Nesse passo, mantido o critério adotado na r. 
sentença, isto é a básica no patamar mínimo, a 
majoração de 1/2, por ser o acusado tio-avô da víti ma 
e a fração de 5/12, decorrente da continuidade 
delitiva, a sanção perfaz doze anos e nove meses de  
reclusão. 
  (...) 
 

 No mais, o recurso sequer comporta conhecimento po rque 
busca, na realidade, a inversão do julgado, sob o 
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fundamento de que, em razão da aplicação da lei vig ente ao 
tempo dos fatos, deveria ter sido aplicada, 
automaticamente, a causa de aumento prevista no art igo 9º, 
da Lei nº 8.072/90 , isto é, porque encerra pretensão 
nitidamente infringente, à qual, é óbvio, não se pr estam os 
embargos declaratórios. 
  Nada obstante, vale acrescentar que, respeitado o  
entendimento em sentido contrário, a causa de aumento 
referida alhures não tem aplicação automática e obr igatória 
às hipóteses envolvendo vítimas menores de catorze anos, 
mas somente nas hipóteses em que a prática criminos a 
acarreta a morte ou lesões corporais de natureza gr ave, o 
que não ocorreu na espécie. 
  Assim, o acusado deve ser condenado nos termos ac ima 
definidos, aplicáveis à hipótese ex vi do tempus 
regit actum, pois a Lei nº 12.015/2009, que revogou esses 
dispositivos e deslocou o delito em tela para o tip o 
cumulativo do artigo 217-A, do Código Penal, é prej udicial 
ao réu, porquanto majorou os patamares - mínimo e m áximo - 
da pena respectiva. ” 

 

   

Portanto, enquanto para o r. julgado recorrido:  
 

 
“...a causa de aumento referida alhures não tem aplicaç ão 
automática e obrigatória às hipóteses envolvendo ví timas 
menores de catorze anos, mas somente nas hipóteses em que a 
prática criminosa acarreta a morte ou lesões corpor ais de 
natureza grave, o que não ocorreu na espécie. 
  Assim, o acusado deve ser condenado nos termos ac ima 
definidos, aplicáveis à hipótese ex vi do tempus regit 
actum, pois a Lei nº 12.015/2009, que revogou esses 
dispositivos e deslocou o delito em tela para o tip o 
cumulativo do artigo 217-A, do Código Penal, é prej udicial 
ao réu, porquanto majorou os patamares - mínimo e m áximo - 
da pena respectiva. ” 

 

 

  

para o v. acórdão paradigma:  
 
 

“Assim, nesse ponto, verifica-se que o v. acórdão recorrido está em 

confronto com o entendimento firmado por este eg. Tribunal Superior, 
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uma vez que a referida causa de aumento de pena do artigo 9º da Lei 
nº 8.072/90 tem incidência na hipótese dos autos, uma vez que restou 
reconhecido o emprego da grave ameaça. 
  Por essa razão, o recurso do Ministério Público deve ser conhecido e 
provido para que se reconheça, nos termos da jurisprudência desta eg. 
Corte a incidência, ao caso,do artigo 9º da Lei n. 8.072/90. 
  Como conseqüência disso, a pena do recorrido deve ser recalculada 
de acordo com o preceito secundário previsto no art. 217-A do Código 
Penal, uma vez que, '(...) a Lei n. 12.015/2009, ao tipificar o delito de 
estupro, contra vítima menor de 14 anos, previsto no art. 213 do Código 
Penal, como estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tenha 
determinado o recrudescimento da pena, deve ela retroagir, por ser 
mais benéfica, uma vez que também determinou a revogação da 
causa de aumento prevista no art. 9º da Lei 8.072/90.” 

 
  

Desse modo, para semelhantes situações cotejadas, houve 

divergência de soluções, sendo mais correta, a nosso ver, a 

adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

 

4 - DA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 

   

 

   Nos termos do art. 71, caput, do Código Penal: 

 

“Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 

dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, 

lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os 

subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe 

a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, 

aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.” 
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  Para justificar o aumento de apenas 5/12, a digna 

Câmara Julgadora assim se manifestou: 

 
“De outra sorte, as pretensões do parquet não colhem, 

primeiro, porque os argumentos invocados - nas razõ es de 

apelo - para justificar o distanciamento da básica do 

patamar mínimo (relacionados a fls. 427/429), a rig or, 

confundem-se com os elementos do tipo penal em estu do, 

já considerados pelo legislador para a cominação da  

pena; segundo, porque, respeitado o entendimento 

esposado em sentido contrário, a aplicação da agrav ante 

prevista no artigo 61, II, f, do Código Penal, 

simultaneamente com a causa de aumento prevista no 

artigo 226, II, do mesmo código, importa em dupla 

valoração da mesma circunstância, razão pela qual 

configuraria o vedado bis in idem ; e, terceiro, porque a 

fração intermediária adotada na r. sentença (5/12),  em 

razão da continuidade delitiva - comprovada pelos 

relatos da ofendida, no sentido de ter sido violent ada e 

molestada, pelo menos, em dez oportunidades distint as – 

se mostra compatível e proporcional à hipótese dos 

autos. ” 

 

  

  Segundo a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal 

de Justiça, na aplicação das frações de aumento do artigo 71, do 

Código Penal, deve o magistrado observar critérios estritamente 

objetivos, considerando apenas o número das condutas praticadas: 
PROCESSUAL  PENAL  E  PENAL.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO. ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  DOSIMETRIA.  
DISCRICIONARIEDADE  RELATIVA. CONTINUIDADE     DELITIVA     
ESPECÍFICA.    VIOLÊNCIA    PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE.  
NECESSIDADE  DE COMETIMENTO DE CRIME COM VIOLÊNCIA REAL.  
QUANTUM  EXASPERAÇÃO  DA  CONTINUIDADE  DELITIVA  SIMPLES  EM 
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  IMPRECISÃO DO NÚMERO DE CRIMES. 
REITERAÇÃO POR  PERÍODO  DE  6 MESES CONTRA DUAS VÍTIMAS 
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VULNERÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO   DE  2/3.  
PROPORCIONALIDADE.  WRIT  NÃO  CONHECIDO.  ORDEM 
CONCEDDIA DE OFÍCIO. 
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no 
sentido  de  que  não  cabe  habeas  corpus  substitutivo do recurso 
legalmente  previsto  para a hipótese, impondo-se o não 
conhecimento da  impetração,  salvo  quando  constatada a 
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
2.  O Código Penal não estabelece critérios objetivos para a fixação 
da   pena;   confere   ao   juiz  relativa  discricionariedade.  Não 
demonstrado  o  abuso  no  seu  exercício, impor-se-á a denegação 
de habeas  corpus  se  nele  a  parte objetivar a "mera substituição 
do juízo  subjetivo  externado  em  decisão  fundamentada,  dentro  
dos parâmetros  cominados  pela  lei"  (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, 
Rel. Ministro   MARCO   AURÉLIO   BELLIZZE,   QUINTA  TURMA,  julgado  
em 24/09/2013). Precedentes. 
3.  O  crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso 
de crimes,  que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre 
os crimes  parcelares  que o formam, para fins específicos de 
aplicação da  pena.  Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 
71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três 
requisitos objetivos: I)  pluralidade  de  condutas;  II)  pluralidade  de  
crime da mesma espécie  ;  III)  condições  semelhantes  de tempo 
lugar, maneira de execução  e  outras semelhantes (conexão 
temporal, espacial, modal e ocasional);  IV) e, por fim, adotando a 
teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e jurisprudência 
inferiram implicitamente da norma um  requisito  da  unidade  de  
desígnios  na  prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-
se, pois, que haja um liame entre os crimes,   apto  a  evidenciar  de  
imediato  terem  sido  os  crimes subsequentes  continuação  do 
primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano 
previamente elaborado pelo agente. 
4.  No  que  tange  à continuidade delitiva  específica, descrita no 
art.  71,  parágrafo  único, do Código Penal, além daqueles exigidos 
para  aplicação do benefício penal da continuidade delitiva simples, 
são  concomitantemente  requisitos  da  modalidade específica que 
os crimes  praticados:  I) sejam dolosos; II) realizados contra vítimas 
diferentes; e III) cometidos com violência ou grave ameaça à 
pessoa. 
5.  Os  crimes  de  estupro de vulnerável, consistentes em conjunção 
carnal  e outros atos libidinosos, foram, de fato, praticados contra 
duas vítimas, contudo, com violência presumida, motivo pelo qual 
não deve  incidir  a  regra  da   continuidade delitiva específica. Isso 
porque,  a  violência de que trata a continuidade delitiva  especial 
(art.  71, parágrafo único, do Código Penal) é real, sendo inviável  
aplicar  limites  mais  gravosos  do benefício penal da continuidade 
delitiva  com  base, exclusivamente, na ficção jurídica de violência 
do  legislador  utilizada  para  criar  o  tipo  penal de estupro de 
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vulnerável,  se  efetivamente  a  conjunção carnal ou ato libidinoso 
executado  contra  vulnerável  foi  desprovido de qualquer violência 
real, como no caso em tela. 
6.  A  exasperação  da  pena  do  crime  de maior pena, realizado 
em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo 
número de infrações  penais cometidas, parâmetro este que 
especificará no caso concreto  a  fração  de  aumento, dentro do 
intervalo legal de 1/6 a 2/3.  Nesse  diapasão  esta  Corte  Superior  
de  Justiça   possui o entendimento  consolidado  de que, em se 
tratando de aumento de pena referente  à continuidade delitiva, 
aplica-se a fração de aumento de 1/6  pela prática  de 2 infrações; 
1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;  1/3  para 5 infrações; 1/2 
para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. 
7.   Entrementes,   em   especial   nos  crimes  sexuais  envolvendo 
vulneráveis,  torna-se  bastante complexa a prova do exato número 
de crimes  cometidos. O contexto apresentado nos autos, evidencia 
que o paciente  mantinha  relações  sexuais  com  as duas 
vulneráveis, por incontáveis  vezes,  por  um  período  de  6 meses, 
sendo impossível precisar  a  quantidade  e  conjunções  carnais  ou 
atos libidinosos praticados,  imprecisão esta que não deve levar o 
aumento da pena ao patamar  mínimo, diante da patente 
desproporcionalidade e vulneração da  individualização  da  pena.  
Por  conseguinte, nesse contexto, a exasperação  da  pena  na  
fração  máxima  de  2/3 pela continuidade delitiva é de rigor. 
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para 
fazer incidir  o  benefício  penal  da  continuidade  delitiva simples, na 
fração  de 2/3, e estabelecer a pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) 
meses  de  reclusão,  ficando  mantido,  no  mais, o teor do decreto 
condenatório. 
(HC 232.709/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado 
em 25/10/2016, DJe 09/11/2016) (grifos nossos) 
 
 
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE 
DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS. 
SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO. FRAÇÃO DE 2/3. IMPOSIÇÃO. 
RECURSO PROVIDO. 
1.  Relativamente  à exasperação da reprimenda procedida em 
razão do crime  continuado,  é imperioso salientar que esta Corte 
Superior de Justiça  possui  o  entendimento  consolidado  de  que,  
cuidando-se aumento  de  pena  referente  à  continuidade  delitiva, 
aplica-se a fração  de  aumento  de 1/6 pela prática de 2 infrações; 
1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, 
para 6 infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações. 
2.  A  Corte  de  origem,  conquanto  haja delineado e reconhecido 
a ocorrência  de  múltiplos  (e  incontáveis)  crimes  de  estupro  de 
vulnerável, entendeu por bem negar a realidade e, na dúvida, impor 
o patamar mais brando. 
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3.  O  julgador  está  autorizado  a  majorar a reprimenda na fração 
máxima  pela  continuidade  delitiva  nas  hipóteses  em  que  ficar 
inconteste  que  os abusos de natureza sexual faziam parte da rotina 
familiar, como no caso. 
4. Na espécie, ficou incontroverso, pela moldura fática exposta, que 
se  distanciaram  para muito mais de sete o número de vezes em que 
o recorrido  molestou a vítima, porquanto o próprio Tribunal de 
origem salientou  a  omissão  dos  familiares em revelar os fatos, 
tendo em vista  a  influência que ele exercia sobre eles, "o que 
permitiu que os crimes fossem praticados durante anos, por 
reiteradas vezes". 
5.  Recurso especial conhecido e provido, para reconhecer a 
violação do art. 71 do Código Penal e restabelecer a sentença 
condenatória. 
(REsp 1582601/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 
julgado em 26/04/2016, DJe 02/05/2016)(grifos nossos) 
 
 
 
 
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONHECIMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR 
PRATICADOS CONTRA MENOR DE CATORZE ANOS. CAUSA DE 
AUMENTO DE PENA DO ART. 9º DA LEI N. 8.072/1990. SUPERVENIÊNCIA 
DA LEI N. 12.015/2009. APLICAÇÃO RETROATIVA. PRETENSÃO DE 
APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO NO ART. 213 DO 
CP. IMPOSSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. INVIABILIDADE. 
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO ESTÁ CAPITULADA 
NA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DE QUE AS CONDUTAS 
FORAM PRATICADAS EM CONTINUIDADE DELITIVA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INEXISTÊNCIA. RÉU SE DEFENDE DOS FATOS. PLEITO 
SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA 
CONTINUIDADE DELITIVA À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA.  
CONVICÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DE QUE AS CONDUTAS 
FORAM PRATICADAS "INÚMERAS E REITERADAS VEZES". APLICAÇÃO DA 
FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. 
1. É inadmissível o emprego do habeas corpus em substituição a 
recurso especialmente previsto no texto constitucional (precedentes 
do STJ e do STF). 
2. Apesar de se ter solidificado o entendimento no sentido da 
impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do 
recurso cabível, este Superior Tribunal analisa, com a devida atenção 
e caso a caso, a existência de coação manifesta ao direito de ir e 
vir, não tendo sido aplicado o referido entendimento de forma 
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irrestrita, de modo a prejudicar eventual vítima de coação ilegal ou 
abuso de poder e convalidar ofensa à liberdade ambulatorial. 
3. Evidenciado que se mostra mais favorável ao paciente a 
aplicação do preceito secundário previsto no art. 217-A do Código 
Penal, em razão da revogação do art. 224 do Código Penal, que 
dava suporte à aplicação da causa de aumento de pena prevista 
no art. 9º da Lei n. 8.072/1990, a qual ensejaria a fixação da 
reprimenda definitiva ao paciente em 22 anos e 6 meses de reclusão, 
deve ser mantida a dosimetria da pena realizada pelo Juízo de 
primeiro grau, corroborada pelo Tribunal de origem. 
4. Em razão da vedação à combinação de leis, deve ser aplicada, 
caso mais benéfica ao réu, a lei nova por inteiro, razão pela qual não 
há como acolher o pleito de aplicação do preceito secundário do 
art. 213 do Código Penal, até porque as condutas foram praticadas 
contra menor de catorze anos. 
5. Verificado que a denúncia descreveu pormenorizadamente a 
prática das condutas em continuidade delitiva, não há como 
prosperar o pleito de afastamento da causa de aumento prevista no 
art. 71 do Código Penal, fundamentado no argumento de que 
referida majorante não se encontra capitulada na inicial acusatória, 
até porque o réu se defende dos fatos, e não apenas da 
capitulação jurídica. 
6. O pedido subsidiário de redução da fração da causa de aumento 
do crime continuado a 1/6 não merece acolhimento. Primeiro, 
porque alcançar conclusão no sentido da inexistência de elementos 
que demonstrem ter o paciente praticado as condutas inúmeras 
vezes demanda o exame aprofundado de provas, inviável na via 
eleita do habeas corpus. Segundo, porque, tendo as instâncias 
ordinárias firmado a convicção de que as condutas foram praticadas 
"inúmeras e reiteradas vezes", adequada a aplicação da fração 
máxima (2/3). 
7. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 174.573/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 
julgado em 29/08/2013, DJe 12/09/2013 - g.n.) 
  
HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. VÍTIMA 
MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA REAL E PRESUMIDA. FIXAÇÃO 
DA PENA-BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VIABILIDADE. AUMENTO 
PELA CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL MÁXIMO DE AUMENTO 
PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES. POSSIBILIDADE. 
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - abuso da 
confiança da família - e as consequências do crime autorizam a 
fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 
2. O percentual de aumento da pena pela continuidade delitiva 
deve guardar coerência com o número de infrações perpetradas, 
não sendo descabida a majoração em seu percentual máximo de 
2/3 (dois terços) quando, a exemplo da vertente hipótese, a 
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execução dos crimes de estupro e de atentado violento ao pudor se 
estendeu por um período superior a um ano, diversas vezes na 
semana. 
3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC 200.401/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado 
em 16/08/2012, DJe 27/08/2012 - g.n.) 
 

 

  O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, ao assim 

proceder, mantendo o acréscimo de apenas 5/12 na pena, malgrado 

comprovadamente demonstrado no processo que o réu estuprou sua 

sobrinha-neta, de apenas 12 anos, por mais de 10 vezes, negou 

vigência ao art. 71, caput, do Código Penal. 

 

 Isso porque, o acréscimo decorrente da continuidade deve 

levar em conta o número de infrações praticadas.  Segundo a 

jurisprudência das Cortes Superiores, quando duas forem as infrações 

cometidas em continuidade, o acréscimo deve ser de 1/6; quando 03 – 

1/5; quando 04 – ¼; quando 5 – 1/3; quando 6 – ½; e, quando 7 ou mais, 

o acréscimo deve ser o máximo de 2/3. 

 

  No caso, tendo sido reconhecido no v. acórdão 

vergastado que os estupros contra a vítima, sobrinha-neta do réu, 

ocorreram por mais de dez vezes, pertinente a adoção da fração 

máxima (2/3) como a única adequada à reprovação dos hediondos 

crimes cometidos por ele. 

 

 

 

5. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA 

 

 Diante de todo o exposto, demonstrado 

fundamentadamente o dissenso pretoriano e a negativa de vigência 
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ao artigo 71, “caput”, do Código Penal, aguarda o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO que seja deferido o processamento do 

presente Recurso Especial por essa E. Presidência; e, posteriormente, 

que seja ele conhecido e provido pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, para reformar parcialmente a r. decisão recorrida a fim de 

condenar o sentenciado F.A.: 

  a) fazendo incidir a causa de aumento prevista no art. 9º 

da Lei nº 8.072/90 e, por conseguinte, ante o princípio da novatio legis in 

mellius, aplicar a pena prevista no artigo 217-A, do Código Penal, 

mantida a causa de aumento do artigo 226, II, do Código Penal; e  

  b) estabelecendo o aumento de 2/3 em razão da 

continuidade delitiva. 

 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017. 

 

 

JAQUELINE MARA LORENZETTI MARTINELLI 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 

 


