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EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES SEXUAIS CONTRA
VULNERÁVEL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ABSOLVIÇÃO POR
NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - INADMISSIBILIDADE -
PALAVRA DA VÍTIMA - EDIÇÃO DA LEI N.º 12.015/09. 1. Nos crimes contra
a dignidade sexual, rotineiramente praticados às ocultas, a palavra da vítima
tem relevância especial, pois além de apontar o autor dos delitos, é rica em
detalhes, ainda mais quando se mostra firme e coerente com a dinâmica dos
fatos e com os demais elementos de prova. 2. Tendo entrado em vigor a Lei
n.º 12.015/2.009, revogando expressamente os arts. 223 e 224 do Código
Penal, e criando o tipo penal do art. 217-A, englobando, neste dispositivo, a
conjunção carnal ou a realização de qualquer ato libidinoso diverso da
conjunção carnal com vulnerável, afasta-se a aplicação da causa de aumento
prevista no art. 9.º da Lei 8.072/90.  3. Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0034.09.054775-2/001  - COMARCA DE
ARAÇUAÍ - APELANTE(S): NATALANE GONÇALVES DOS SANTOS -
APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS -
RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS

ACÓRDÃO

Vistos etc., acorda, em Turma,  a 3ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais,  sob a Presidência do Desembargador
PAULO CÉZAR DIAS ,  incorporando neste o relatório de fls., na
conformidade da ata dos julgamentos e das notas taquigráficas,  à
unanimidade de votos,  EM REJEITAR PRELIMINARES E PROVER O
RECURSO EM PARTE.
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Belo Horizonte, 05 de outubro de 2010.

DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS - Relator

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Proferiu sustentação oral, pelo Apelante, o Dr. Gilmar Fernandes.

O SR. DES. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS:

VOTO

Perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Araçuaí, NATALANE
GONÇALVES DOS SANTOS, alhures qualificado, foi denunciado como
incurso nos arts. 214 c/c 213 c/c 224, "a", c/c 71, todos do Código Penal.

Quanto aos fatos narra a denúncia de fls. 02-03, que no final do ano de 2.008
e início de 2.009, em datas não precisas, "na comunidade José
Gonçalves/Piau, na zona rural de Araçuaí/MG, o denunciado praticou ato
libidinoso diverso de conjunção carnal, mediante grave ameaça contra a
vítima M. J. S., de 11 anos de idade."

Consta ainda da peça acusatória, que "essa situação se repetiu por várias
vezes, até que o denunciado, em data que também não foi possível precisar,
no início de 2.009, também mediante grave ameaça, constrangeu a criança a
manter conjunção carnal, introduzindo o pênis em sua vagina, fato que
também se repetiu por mais de uma vez."

Regularmente processado, ao final, sobreveio a r. sentença de fls. 224-238,
julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o
réu Natalane Gonçalves dos Santos como incurso nas sanções do art. 217-A,
por duas vezes, na forma do art. 71, ambos do Código Penal c/c art. 9.º da
Lei 8.072/90, às penas de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze)
dias de reclusão, em
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regime inicialmente fechado.

Inconformado, a tempo e modo, interpôs o réu o presente recurso de
apelação (fl. 242). Em suas razões recursais (fls. 248-261), argúi o apelante,
em preliminar, a ilegitimidade do Ministério Público para propor a ação penal,
bem como a ocorrência de nulidade absoluta da sentença em face de ter, o
magistrado, dado nova definição jurídica aos fatos sem, contudo, ter havido o
aditamento da denúncia. No mérito, busca o apelante a absolvição por
ausência de provas da materialidade e autoria. Alternativamente, almeja a
redução das penas aplicadas, o decote da causa de aumento prevista no art.
9.º da Lei 8.072/90 e o afastamento da hediondez dos delitos.

Em contrarrazões, protestou o Ministério Público pelo não provimento do
recurso (fls. 264-278), mantendo-se integralmente a decisão de primeiro
grau.

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra
da Il. Procuradora de Justiça, Dr.ª Maria Solange Ferreira de Moraes, opina
pela rejeição da preliminar levantada e, no mérito, pelo parcial provimento do
apelo, exclusivamente para que incida na espécie o art. 217-A do Código
Penal, com a aplicação de seu preceito secundário, afastando-se a
majorante prevista no art. 9.º da Lei Federal 8.072/90 (fls. 286-305).

É o relatório do que interessa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do
recurso apresentado.

Inicialmente, por ser prejudicial à análise do mérito recursal, examino a
questão preliminar suscitada pela defesa, consistente na ausência de
condição objetiva de procedibilidade da ação pela ausência de comprovação
acerca da miserabilidade da vítima, sendo, pois, o Ministério Pública parte
ilegítima para a propositura da presente ação penal quanto aos delitos de
estupro e atentado violento ao pudor.
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Em que pese o zelo e acuidade do denodado advogado que patrocina a
defesa do ora apelante, com a devida vênia, não há como se reconhecer a
alegada ilegitimidade do Ministério Público para atuar na presente ação, pois
a regra do art. 225, §1.º, inciso I do Código Penal (em sua antiga redação),
deve ser aplicada com flexibilidade, para não se impedir o acesso do
economicamente fraco à Justiça. Nesse sentido, dispõe a Súmula 57 deste
Eg. Tribunal de Justiça:

"57 - Nos crimes contra os costumes, a prova da miserabilidade da vítima, ou
de seus representantes legais, pode ser feita mediante simples declaração
verbal ou escrita e até mesmo resultar da notoriedade do fato.
(unanimidade)."

Na espécie, no termo de representação de fls. 35/36, a mãe adotiva da vítima
não afirmou não ter condições de prover as despesas do processo, não
requerendo a juntada aos autos do atestado de pobreza. No entanto, a lei
não exige que a vítima seja miserável para se legitimar o Ministério Público a
dar início à ação penal, mas sim não tenha capacidade financeira para
suportar os ônus de um processo criminal.

A tudo isso, acrescente-se que a representante da menor é aposentada e
que seu marido trabalha "na roça", o que faz presumir que não poderiam
arcar com ônus do processo sem afetar a subsistência de toda a família.

Sendo assim, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade do Ministério Público
para propor a presente ação.

Quanto à segunda preliminar eriçada pela defesa consistente na nulidade da
sentença condenatória ao argumento de que o Il. magistrado aplicou
indevidamente o instituto do mutatio libelli ao caso em apreço, condenando o
acusado por delito diverso daqueles descritos na denúncia, também não
merece prosperar.

O nobre Julgador, em face das mudanças operadas pela Lei 12.015/2.009
nos crimes contra a dignidade sexual, entendeu que a conduta
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imputada ao acusado, na verdade, com a alteração legal, consistiu no delito
de estupro de vulnerável, que uniu em uma só figura os crimes de estupro e
atentado violento ao pudor contra menores de 12 anos e os demais
vulneráveis.

Portanto, o que realizou o magistrado foi o instituto da emendatio libelli, nos
termos do art. 383 do CPP, não havendo se falar em necessidade de
aditamento da denúncia por parte do Ministério Público.

Rejeitam-se, pois, as preliminares aviadas.

Não foram arguidos outros questionamentos preliminares e, não
vislumbrando nos autos irregularidades ou nulidades a serem declaradas de
ofício, passo ao exame do mérito da apelação.

Ressalta-se, por oportuno, que ao contrário do exposto pela defesa do
apelante a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos
pelo boletim de ocorrência (fls. 33-34), auto de corpo de delito (fls. 11-12) e
relatório psicológico (fls. 136-137).

Ademais, o fato de ter o exame de corpo de delito constatado a ruptura
parcial do hímen não impede o reconhecimento da materialidade do delito,
uma vez que para a configuração do crime de estupro de vulnerável não se
exige tal ruptura. Ademais, como cediço a conjunção carnal e os atos
libidinosos nem sempre deixam vestígios, podendo tais atos ser
comprovados por outros meios de prova, ainda que de forma indireta, como
através da prova testemunhal, com fulcro no art. 167 do Código de Processo
Penal.

Da mesma forma, a autoria delitiva sobressai certa e induvidosa, não
obstante a negativa do réu (fls. 196-197), pois a vítima se mostrou firme e
coerente em suas declarações, senão vejamos:

A ofendida ao ser ouvida em juízo (fls. 132-133) confirmou suas declarações
de fls. 08 e 37-38, onde relata:
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"(...) que confirma suas declarações de fls. 08 e 37/38, com exceção de que
o acusado não lhe pediu para pegar em seu pênis; que no final de 2.008, o
acusado, o qual é seu vizinho, abusou pela primeira vez da declarante em
sua casa quando estava sozinha, apalpando os seios e introduzindo o pênis
em sua vagina; que então chegou um amigo de seu pai e afugentou o
acusado; que passado algum tempo, em março/2.009 a declarante acabou
ficando sozinha novamente em casa ocasião em que o acusado lá retornou;
que o acusado tirou a roupa da depoente deixando-a nua, que ele baixou a
calça e a cueca e no quarto ao lado da cozinha introduziu o pênis na vagina
da declarante que sentiu dores porém não gritou pois "se eu gritar ele tampa
minha boca"; que em ambas as vezes que foi subjugada pelo acusado ele a
ameaçou de morte caso contasse alguma coisa para outra pessoa; que ficou
com medo do acusado; que após a segunda vez ficou muito "apertada" e
sentiu vontade de desabafar; que então contou os fatos para sua tia"(...)

Cabe aqui ressaltar, que em se tratando de crime contra a liberdade sexual,
normalmente ocorrida às ocultas, sem deixar testemunhas presenciais, há
que se prestigiar a palavra da vítima, sobretudo quando coerente com as
demais provas dos autos. Aliás, nesse sentido é o entendimento do STJ:

"Embora o laudo pericial não se afigure útil para a comprovação da prática de
crimes sexuais, a palavra da vítima, crucial em crimes dessa natureza,
corroborada por provas testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a
condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito ao laudo pericial,
podendo se utilizar, para formar a sua convicção, de outros elementos
colhidos durante a instrução criminal." (STJ, 5.ª Turma, Habeas Corpus n.º
34903/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz., v.u., j. 23.06.2.004, in DJ 23.08.2.004) -
(grifei).

"Na hipótese de crime de estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da
vítima, corroborada por prova testemunhal idônea têm relevante valor
probante e autorizam a condenação quando em sintonia com outros
elementos de provas." (STJ, 6.ª Turma, Habeas Corpus n.º 15258/SP, Rel.
Min. Vicente Leal, j. 22.05.2.001, in DJU

6



Tribunal de Justiça de Minas Gerais

11.06.2.001 p. 262).

"Nos del i tos contra os costumes, quase sempre prat icados na
clandestinidade, a palavra da vítima é de grande valor probatório, máxime se
coerente e compatível com a realidade dos autos". (TJMG, 1.ª Câmara
Criminal, Apelação Criminal nº 1.0414.03.001633-4/001, Rel. Gudesteu
Biber., v.u., j. 31.08.2.004, Publ. 03.09.2.004).

No mesmo norte, vem decidindo este Tribunal:

"Nos del i tos contra os costumes, quase sempre prat icados na
clandestinidade, a palavra da vítima é de grande valor probatório, máxime se
coerente e compatível com a realidade dos autos". (TJMG, 1ª C.Crim., Ap. nº
1.0414.03.001633-4/001, Rel. Des. Gudesteu Biber, v.u., j. 31.08.2.004; pub.
DOMG de 03.09.2.004).

"ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - PROVA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS
- VALIDADE - DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A
OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO. Está consagrado na jurisprudência
que, nos delitos contra os costumes, pela sua própria natureza, a palavra da
vítima assume excepcional relevância, particularmente quando coerente e
harmoniosa com os demais elementos dos autos. A versão da vítima para os
fatos deve prevalecer sobre as negativas do acusado, salvo se provado, de
modo cabal e incontroverso que a vítima se equivocou ou mentiu. Sabe-se
que, em delitos de natureza sexual, especialmente o ato libidinoso diverso da
conjunção carnal, nem sempre deixa vestígios, o que torna desnecessária a
realização de laudo pericial, podendo a prova se assentar sobre outros
elementos colecionados ao longo da instrução." (TJMG, 1.ª C.Crim., Ap. N.º
1.0054.04.011769-6/001, Rel. Des. Sérgio Braga, v.u., j. 07.12.2.004; pub.
DOMG de 14.12.2.004).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALOR - No
atentado violento ao pudor, o escopo do agente é a simples prática de atos
de libidinagem, a satisfação, independente da cópula, de suas paixões
lascivas ou de sua depravação moral"" - Os delitos contra os
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costumes, por sua própria natureza, são praticados sem a presença de
testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima assume excepcional
relevância, particularmente quando coerente e harmoniosa com os demais
elementos dos autos - Indiscutivelmente, a versão da vítima, principal
protagonista do evento, encerra valor inestimável e não pode ser
desprezada, salvo se provado, de modo cabal e incontroverso, que ela se
equivocou ou mentiu, o que não restou demonstrado no presente caso."
(TJMG, 2.ª C.Crim., Ap. nº 1.0372.03.005208-1/001, Rel.ª Des.ª Beatriz
Pinheiro Caires, v.u., j. 06.10.2.005; pub. DOMG de 09/11/2.005).

Na espécie, o ora apelante tenta desacreditar a idoneidade da vítima em face
dos testemunhos de seu sobrinho, Patrício Gonçalves dos Santos Soares (fl.
163) e de Maria da Soledade Vieira Pereira (fl. 194). O primeiro, em sua
oitiva, relatou "que há dois anos atrás presenciou a vítima tendo relações
sexuais com outro rapaz" e que ouviu dizer que a ofendida era "meio pra
frente". Já a segunda, afirmou ter a vítima se retratado com ela dizendo "que
o acusado nada tinha feito com ela".

Contudo, tais declarações não merecem crédito. Quanto à Patrício, seu
testemunho além de parecer parcial em face de seu parentesco com o
acusado, traz informações que não são críveis, como ter a ofendida iniciado
sua vida sexual com 9 (nove) anos e o fato ser conhecedor dos fatos e
boatos apesar de residir em São Paulo, já que como pode ser visto ele foi
ouvido por meio de carta precatória. No que concerne, ao relato de Maria
Soledade, seu testemunho resta isolado nos autos, não tendo a mencionada
revelação ter sido ouvida por nenhuma outra pessoa da Igreja.

Ademais, corrobora a idoneidade da vítima a prova oral colhida às fls. 121,
130 e 131.

Destarte, restando firme e coerente a palavra da vítima, diante da logicidade
proporcionada pelo acervo probatório colhido, não há que se falar em
absolvição.
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Assim, pelo exame de todo o contexto probatório, apesar da negativa do réu,
constata-se que a autoria dos delitos contra a dignidade sexual encontra-se
suficientemente demonstrada.

Com efeito, as condutas do ora apelante ajustavam-se perfeitamente aos
crimes previstos, até o dia 07 de agosto de 2.009, pelos arts. 213 e 214 c/c
art. 224, "a" do Código Penal, os quais previam:

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou
grave ameaça:

Pena - reclusão, de seis a dez anos.

Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a
praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da
conjunção carnal:

Pena - reclusão, de seis a dez anos.

Art. 224 - Presume-se a violência se a vítima:

a) não é maior de catorze anos;

b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância;

c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.

Porém, com o advento da Lei n.º 12.015/2.009, em vigor a partir do
07.08.2.009, revogou-se o art. 224 e criou-se um tipo penal autônomo,
denominado estupro de vulnerável, que prevê como delito a ocorrência de
conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com incapazes de consentir
validademente com o ato sexual. O mencionado artigo possui a seguinte
redação:

Estupro de vulnerável

Art. 21 7-A -  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
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com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
anos.  § 1.º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no
caput com alguém, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra
causa, não pode oferecer resistência.

§2º Vetado

§3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão,
de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. § 4.º Se da conduta resulta morte: Pena -
reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

Logo, uniu-se no art. 217-A do Código Penal as condutas de manter
conjunção carnal ou realizar outros atos libidinosos com vulneráveis em um
mesmo tipo penal, recebendo, por conseguinte, uma só reprimenda.

Em outros termos, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 12.015/2.009,
aquele que pratica as antigas condutas referentes aos tipos de estupro e
atentado violento ao pudor combinados com a presunção de violência
responde por um único tipo penal, recebendo a reprimenda de 08 (oito) a 15
(quinze) anos de reclusão.

Sobre o tema, assim destacou o professor Guilherme de Souza Nucci, in
verbis:

"(...) sob a ótica da lei anterior, criou-se a fórmula da presunção de violência,
destacada no art. 224, envolvendo os menores de 14 anos, os alienados ou
débeis mentais e aqueles que, por outra causa, não pudessem oferecer
resistência. A tipificação do crime de estupro ou atentado violento ao pudor
era feita por extensão: art. 213 combinado com o art. 224 ou art. 214
combinado com o art. 224. Com isso, considerava-se violenta a relação
sexual do agente com pessoa menor de 14 anos ou contando com outra
espécie de deficiência de consentimento.

(...)
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Buscando sanar esse problema, constrói-se o tipo penal autônomo do art.
217-A, intitulando-o estupro de vulnerável. Observa-se, portanto, que o
incapaz de consentir validamente para o ato sexual obteve uma
denominação própria: vulnerável (passível de lesão, despido de proteção).

(...)

Uniu-se no art. 217-A o contexto dos atos sexuais, abrangendo tanto a
conjunção carnal (cópula pênis-vagina) quanto outros atos libidinosos, nos
mesmos moldes já realizados com o estupro (art. 213). Elevou-se a pena
para reclusão, de oito a quinze anos. Nesse caso, resolve-se mais um
problema, consistente na incidência do aumento determinado pelo art. 9.º da
Lei dos Crimes Hediondos, quando aplicável o art. 224 do Código Penal. A
antiga discussão sobre o pretenso "bis in idem" está superada. O estupro de
vulnerável recebe pena autônoma e superior ao estupro comum.   (NUCCI,
Guilherme de Souza. Crimes contra a Dignidade Sexual: Comentários à Lei
12.015, de 07 de agosto de 2.009, São Paulo, Editora RT, 2.009, p. 34-35).

No caso em apreço, narrou o Ministério Público a ocorrência de um crime de
atentado violento ao pudor e um crime de estupro, ocorridos em datas
distintas, contra a mesma vítima, uma menor de 14 anos. À época da
denúncia, vigorava a antiga redação do Código Penal acerca dos crimes
contra os costumes, por isso o Il. Promotor  denunciou o acusado como
incurso nas iras dos artigos 213, 214 e 224, "a" do Código Penal. Porém,
quando da prolação da sentença, já vigorava o Estatuto Repressivo Penal
com a redação dada pela Lei 12.015/2.009, por isso bem andou o magistrado
em realizar a emendatio libelli, uma vez que os fatos descritos na denúncia
mereceram nova capitulação em face da alteração acima relatada, não
havendo que se falar em aditamento da peça inaugural, vez que não houve o
surgimento de novos elementos ou circunstâncias durante a instrução
criminal.

Por tais fundamentos, conclui-se que o acusado cometeu, por duas vezes, o
delito de estupro de vulnerável.
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Em que pese ter acertado no tipo penal em que condenar o apelante, laborou
em equivoco o sentenciante ao impor como pena-base para cada um dos
delitos o montante de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, uma vez que a pena
mínima, como já destacado, para o crime do art. 217-A é de 08 (oito) anos de
reclusão. Contudo, tal imposição não poderá ser corretamente fixada nesta
instância, já que é vedada a reformatio in pejus em recurso exclusivo da
defesa.

A reprimenda, entretanto, merece modificação no que concerne à causa de
aumento determinada nos termos do art. 9.º da Lei 8.072/90.

A Lei 8.072/90 prescrevia serem crimes hediondos, dentre outros, o estupro
e o atentado violento ao pudor, previstos nos artigos 213 e 214 do Código
Penal. Ao reconhecer tais delitos como hediondos, elevou-se as reprimendas
mínimas de dois para seis anos, revelando-se, assim, uma pena severa se
compararmos com punições previstas para outros crimes tão ou mais graves,
definidos no Código Penal ou em leis extravagantes, como por exemplo o
homicídio culposo, cominada com a pena mínima de um ano de detenção,
mesmo quando praticado mediante gravíssima imprudência, ou mesmo para
o delito de homicídio doloso simples que tem a pena mínima de seis anos de
reclusão.

Depois de rejeitar o caráter de hediondez para as formas básicas do
atentado violento pudor, hoje se encontra pacificado no STJ e no STF, neste
após a decisão do Pleno, de 18.12.2.001, ao julgar o HC 81.288-SC, o
entendimento de que o estupro e o atentado violento pudor, seja na forma
simples ou qualificada, são crime hediondos.

Entretanto, a lei de crimes hediondos além de criar um sistema punitivo mais
severo, não se limitou em majorar o marco mínimo e máximo da pena e de
suas formas qualificadas pelo resultado, pois através de seu art. 9.º instituiu
uma nova causa de aumento, ou seja, aumentou de metade o quantum das
penas previstas, dentre outros, para os crimes de atentado violento pudor e
estupro, desde que na
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prática destes delitos estejam presentes quaisquer das hipóteses descritas
no art. 224 do Código Penal, atualmente revogado.

Em muitas oportunidades afirmei que o disposto no art. 9.º da Lei 8.072/90
era extremamente rigoroso, contrariando os princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade e a dupla função que possuía o art. 224
do CP (presumir a violência e aumentar a pena de metade), criando desta
forma o inaceitável bis in idem, violando os princípios gerais que se
encontram na base do sistema penal contemporâneo. Por isso, sempre
considerei inaplicável a causa de aumento de pena prevista no art. 9.º da Lei
8.072/90 nos casos de crimes contra os costumes ocorridos mediante
violência presumida.

A Lei 12.015/2.009, constatando tal irregularidade, revogou o art. 224,
excluindo de vez a possibilidade de se aumentar a reprimenda nos termos do
art. 9.º da Lei 8.072/90 para os crimes contra a dignidade sexual, já que,
como já dito, houve a criação de tipo penal específico, com a previsão de
penas mais altas, para o delito sexual cometido contra vulnerável.

Portanto, não há, assim, como majorar a pena do apelante com base na
causa de aumento de pena descrita no art. 9.º da Lei dos Crimes Hediondos,
pois esta não mais se admite.

Assim, não tendo ocorrido lesão corporal grave ou morte da vítima, bem
como em face da revogação dos artigos 223 e 224 do Código Penal, não há
que se falar em causa de aumento de pena, prevista no art. 9.º da Lei
8.072/90, merecendo, pois, ser decotado esse acréscimo.

Em face dessas considerações, passo, pois, a reestruturar as penas do
apelante, apenas se decotar a causa de aumento imposta, mostrando-se,
para tanto, desnecessária uma nova análise das circunstâncias judiciais, pois
estas foram bem sopesadas pelo Il. Sentenciante.

Todavia, conforme já consignado, o réu incorreu duas vezes no delito
previsto no art. 217-A do CP. Também como já ressaltado, não se
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pode alterar a pena-base imposta a ele por cada um dos delitos, sob pena de
ocorrência da reformatio in pejus, em sendo assim mantém-se a pena-base
para cada um dos crimes em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Não há atenuantes e agravantes, bem como inexiste causas de diminuição
de pena. Decota-se a causa de aumento imposta, inexistindo qualquer outra
causa de aumento. Assim, restam definitivas as penas do acusado em 06
(seis) anos e 06 (seis) meses.

Tendo em vista a continuidade delitiva entre os crimes, e em se tratando de
reprimendas iguais, mantenho o aumento de uma das penas em 1/6,
tornando-a definitiva em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

O regime de cumprimento de pena é o fechado, de acordo com o art. 2.º, §
1.º da Lei 8.072/90.

Fiel a essas considerações e a tudo mais que dos autos consta, meu voto é
no sentido de se rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reduzir a reprimenda imposta ao
apelante, concretizando-a em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
em regime fechado, ficando mantidos os demais termos da r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Custas "ex lege".

É como voto.

O SR. DES. FORTUNA GRION:

De acordo.

O SR. DES. PAULO CÉZAR DIAS:

De acordo.

SÚMULA :   	PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO EM PARTE O
RECURSO.
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