
PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ  

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1054147-0-01 DA COMARCA DE 

SANTA HELENA  VARA ÚNICA. EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO PARANÁ INTERESSADO: JOÃO AIRTON DE OLIVEIRA 

RELATOR: JUIZ JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, 

ARTIGOS 213 E 224, DO CÓDIGO PENAL. AVENTADA CONTRADIÇÃO 

NO AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ARTIGO 9º 

DA LEI 8072/90. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA DE QUE A 

REFERIDA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA É APLICÁVEL 

SOMENTE QUANDO SE TRATAR DE CRIME SEXUAL QUE RESULTE 

LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE À VÍTIMA. ALEGADA OMISSÃO 

POR NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA LEI 12.015/09 

QUE DEU TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ REDAÇÃO AO 

ARTIGO 217-A. NÃO APRECIAÇÃO EM RAZÃO DE QUE A LEI 

SUPERVENIENTE NÃO PODE RETROAGIR, SALVO PARA BENEFICIAR O 

RÉU, ART. 5º, XL, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMBARGOS 

REJEITADOS. Sobre os vícios que permeiam uma decisão, colhe-se da 

doutrina em geral, que: a contradição é uma incoerência entre algo 

que foi afirmado e outra afirmação subsequente que possui referência 

ao mesmo tema e contexto, tendo como resultado a impossibilidade 

de compreender o que foi decidido. Por sua vez a omissão se verifica 

quando a decisão deixou de tratar de tema de indispensável 

manifestação.  

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de 

Declaração nº 1054147-0/01, da Comarca de Santa Helena  Vara 

Única, em que é embargante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

PARANÁ e embargado João Airton De Oliveira.  
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Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público 

do Estado do Paraná contra o Acórdão de fls. 247/256, no qual os 

integrantes desta 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 

mantiveram a condenação de João Airton de Oliveira, pela prática do 

crime do artigo 213 c/c 224 a, do Código Penal, dando parcial 

provimento ao recurso, afastando a causa especial de aumento 

prevista no artigo 9º da Lei 8.072/90 e modificando o regime de 

cumprimento de pena para o semiaberto.  

Em síntese, aventou o embargante a existência de contradição, 

entendendo que a Câmara acatou a palavra da vítima no que diz 

respeito à violência e ameaça empregada pelo réu, porém, concluiu 
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que o sentenciado praticou o estupro contra a vítima A.S.S.F. (menor 

de 14 anos à época dos fatos), considerando somente a violência 

presumida e desconsiderando que o réu agiu também com grave 

ameaça. Alegou que a decisão também foi omissa, pois afastou a 

majorante do artigo 9º da Lei 8.072/90, entendendo que o referido 

artigo tem incidência, mesmo que o resultado não seja lesão corporal 

ou morte, eis que existiu grave ameaça.  

Sustentou que houve omissão no que diz respeito a não apreciação 

da questão relativa à aplicação retroativa da Lei 12.015/09, conforme 

parecer da Procuradoria, fls. 241/242, entendendo que todas as teses 

levantadas ao  
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longo do processo devem ser analisadas "sob pena de se incorrer em 

vício de falta de fundamentação". Pugnou pelo conhecimento e 

provimento do presente recurso, com o afastamento dos vícios 

apontados, atribuindo-se efeitos modificativos aos embargos, nas 

formas e pelas razões deduzidas, seja para fins de 

prequestionamento.  

É o relatório.  

PASSO A DECIDIR.  

Preenchidos os requisitos legais, o recurso merece ser conhecido, 

porém no mérito, entendo que deve ser rejeitado.  

Embora o embargante aduza a existência de contradição ensejadora 

dos presentes embargos, tendo em vista que os julgadores deram 

inteira idoneidade à palavra da vítima, no que toca à violência e a 

ameaça com que agiu o Sentenciado e, por outro lado, concluíram 

que o sentenciado praticou o delito de Estupro com violência 

presumida contra a vítima menor de 14 anos, deixando de considerar 

que o sentenciado agiu com grave ameaça, noto que inexiste o 

aventado vício.  
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O Acórdão ora atacado examinou, com extrema cautela e precisão, 

todas as provas dos autos, afastando a aplicação da causa especial 

de aumento do artigo 9º da Lei 8072 de 1990, conforme requerido 

pelo apelante, nos seguintes termos:  

Vislumbra-se a necessidade de afastamento da causa de aumento 

prevista no art. 9º da Lei de Crimes Hediondos.  

E isso porque conforme entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, "a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 9º 

da Lei nº 8.072/1990 somente deve ser aplicada nos delitos sexuais 

de atentado violento ao pudor e estupro cometidos com violência 
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presumida quando ocorrer o resultado lesão corporal ou morte, sob 

pena de configurar- se bis in idem" (AgRg no REsp 1.037.834/SP, 6ª 

Turma, Rel. Min. Haroldo Rodrigues, Des. convocado, j.  

22/03/2011, DJe 09/05/2011).  

Nesta esteira, afasto a causa de aumento prevista no artigo 9º da Lei 

nº 8.072/1990, por não ter resultado o crime em lesão corporal ou 

morte" fs.254-255 TJPR.  
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O entendimento exarado foi o de que a referida causa de aumento só 

deve ser aplicada quando da violência resultar lesão corporal grave 

ou morte, o que não ocorreu no caso. Muito embora o réu tenha 

amarrado uma camisa na boca da vítima e feito a ameaça de agredi-

la, o fato não ensejou em lesão corporal à vítima que permita a 

elevação da pena, nos termos do artigo 9º, da Lei 8072 de 1990.  

Apesar de a decisão ter sido sucinta no tratamento do tema, 

limitando-se a citar precedente jurisprudencial de uma das Turmas do 

Superior Tribunal de Justiça, o entendimento colacionado não difere 

do entendimento adotado por esta colenda Câmara:  

APELAÇÃO CRIME ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214, 

ANTIGA REDAÇÃO, DO CÓDIGO PENAL) [...]PEDIDO DE APLICAÇÃO 

DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9º, DA LEI N.º 8.072/90 CAUSA 

ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA APLICÁVEL SOMENTE QUANDO SE 

TRATAR DE CRIME SEXUAL QUE RESULTE LESÃO CORPORAL  
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GRAVE OU MORTE PRECEDENTES MAJORANTE QUE NÃO SE APLICA 

NO CASO CONCRETO RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJPR - 3ª C. 

Criminal - AC - 888555-2 - Londrina - Rel.: Marques Cury - Unânime 

- - J. 18.04.2013).  

"PENAL. PROCESSO PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 

214, C/C ART. 224, ALÍNEA `A', AMBOS DO CP - ANTIGA REDAÇÃO). 

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. (...). 3.  

PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CARGA PENAL.  

PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO 

PRESENTE NO ART. 9º, DA LEI 8.072/90. MAJORANTE JUSTIFICADA 

SOMENTE QUANDO SE TRATAR DE CRIME SEXUAL QUE RESULTE 

LESÃO CORPORAL GRAVE OU MORTE.  

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. "(...) Mostra-se incabível o 

aumento de pena previsto pelo art. 9.º da Lei n.º 8.072/90 nos 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor, previstos na antiga 

redação dos arts. 213 e 214 do Código  
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Penal, cometidos com violência presumida - quando não há violência 

real ou grave ameaça -, pois sua aplicação viola o princípio do non bis 

in idem." (STJ - HC 188.432/RJ, Rel.  

Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 

10/10/2011) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (TJPR. Apelação 

Crime n.º 834.115-7. Relatora: Des.ª Sônia Regina de Castro. 3ª 

Câmara Criminal. Data: 20/04/2012).  

Nos termos da doutrina, a contradição ocorre quando afirmações 

constantes da decisão são opostas entre si1, a partir desse conceito 

nota-se que não ocorreu a alegada contradição na decisão 

embargada. Nota-se que a controvérsia que deu origem a este 

recurso cinge- se sobre o entendimento jurisprudencial adotado.  

O entendimento adotado por esta Câmara era o mesmo do Superior 

Tribunal de Justiça, que assim já havia decidido em situações 

semelhantes, porém nos termos do que expôs o embargando o 

Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimento diverso ao 

desta Câmara.  

1 LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de Processo Penal. Rio de 

Janeiro: Impetus, p.1762.  
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Tal mudança na interpretação legislativa, reflexa nos julgados do 

Superior Tribunal, não vincula automaticamente o entendimento dos 

julgadores desta Câmara. Inclusive, é oportuno destacar que se a 

questão estivesse pacificada, de modo que existisse uniformidade nos 

julgamento sobre o tema, a questão já estaria sumulada, o que ainda 

não ocorreu.  

Em nosso Direito a lei possui papel predominante, e nos termos do 

que ensina o Procurador de Justiça Lenio Luiz Streck, a lei"[...] 

configura como ponto de partida para a compreensão do direito. A 

jurisprudência tem uma função apenas subsidiária na aplicação do 

direito, sendo invocada tradicionalmente para auxiliar na 

interpretação da lei ou em casos de lacuna. Consequentemente, não 

se tem aqui como natural o efeito vinculante das decisões judiciais. 

Ao contrário, o seu efeito é tido como meramente persuasivo. 

Somente a lei tem caráter vinculante para o aplicador do direito nos 

sistemas de Civil Law"2.  

2 Súmula vinculante: análise crítica na visão do professor Lenio Luiz 

Streck. Disponível em: 

http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/7844/Sumula-vinculante-

analise-critica-na-visao-do-professor- Lenio-Luiz-Streck  
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Sobre a questão, cito trecho do parecer nº 92 /2010 da Procuradora 

da Fazenda Nacional, Luana Vargas Macedo, que contém trecho 

pertinente à questão aqui abordada. Senão Vejamos:  

Como se sabe, pertence à tradição do ordenamento jurídico brasileiro 

a regra segundo a qual os precedentes judiciais oriundos dos seus 

Tribunais Superiores possuem força apenas persuasiva, e não 

vinculante. Nesse ponto, a ordem jurídica pátria, identificada com o 

sistema da Civil Law (ou românico-germânico), distancia-se dos 

ordenamentos ligados à Commom Law (ou anglo-saxões), em que, 

de ordinário, vigora o sistema do stare decisis, caracterizado pela 

força vinculante dos precedentes judiciais provenientes de alguns dos 

seus Tribunais. Assim, no Brasil, com a ressalva das Súmulas 

Vinculantes e das decisões tomadas pelo STF em controle 

concentrado de constitucionalidade das leis, às quais foi conferido 

efeito vinculante, as demais orientações provenientes do STF ou do 

STJ não possuem esse efeito, de modo que, a rigor, a definição dada, 

por esses Tribunais, a determinada controvérsia jurídica tem  
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caráter apenas persuasivo, não possuindo o condão de 

verdadeiramente vincular os demais órgãos do Poder Judiciário na 

resolução de demandas futuras que tratem dessa mesma 

controvérsia3.  

Por tais motivos, entendo que inexiste a suscitada contradição na 

decisão.  

Ainda, sustentou o embargante a existência de omissão no julgado 

em razão da inexistência de apreciação da questão relativa à 

aplicação retroativa da Lei 1.2015 de 2009.  

O não tratamento da questão na decisão embargada ocorreu em 

razão de que o tema não se mostra ponto relevante da controvérsia, 

pois em nada alteraria a situação da dosimetria penal do sentenciado.  

Conforme se extraí dos autos o delito em questão foi praticado no 

ano de 2004, com aplicação dos antigos artigos 213 e 224, a  

3 Força persuasiva ou vinculante: Precedentes Judiciais. Parecer 

PGFN/CRJ/Nº 92 /2010, disponível em: 

http://www.altosestudos.com.br/?p=39977  
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do Código Penal, que prevê em seu preceito secundário a pena 

mínima de 06 anos de reclusão.  

No caso concreto em que a pena-base foi fixada no mínimo legal (06 

anos de reclusão), inexistindo agravantes e atenuantes, bem como 

tendo sido extirpado por esta Câmara o aumento oriundo do artigo 
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9º, da Lei 8.072/90, a pena do recorrente restou definitivamente 

fixada em 06 anos de reclusão, quantum que se mostra inferior ao 

mínimo legal previsto no preceito secundário do artigo 217  A, do 

Código Penal, introduzido pela Lei 1.2015 de 2009, que prevê pena 

mínima de 08 anos.  

Logo, mostra-se mais benefício ao réu mantê-lo incurso nas sanções 

dos antigos artigos 213 e 224, a do Código Penal, à luz do princípio 

constitucional de que Lei superveniente não pode retroagir, salvo 

para beneficiar o réu, art. 5º, XL, Constituição Federal.  

Diante do exposto, o voto que proponho aos meus eminentes pares é 

no sentido de conhecer e rejeitar os presentes embargos.  

" EX POSITIS "  
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ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Criminal do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de 

votos, em conhecer e rejeitar os presentes embargos.  

Presidiu o julgamento a Desembargadora Sonia Regina de Castro que 

acompanhou o voto do Relator, assim como fez o Desembargador 

Rogério Kanayama.  

Curitiba, 20 de fevereiro de 2014.  

Assinado Digitalmente Juiz Jefferson Alberto Johnsson Juiz de Direito 

Substituto em 2º Grau 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11269367/artigo-9-da-lei-n-8072-de-25-de-julho-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033841/lei-dos-crimes-hediondos-lei-8072-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10611447/artigo-217-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/818585/lei-12015-09
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10612010/artigo-213-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10610622/artigo-224-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729247/inciso-xl-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988

