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EMENTA: PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL - ART. 213 C/C ART. 9º DA LEI
8.072/90 - APLICAÇÃO DE LEI POSTERIOR MAIS BENIGNA - LEI
12.015/09 - CRIME DO ART. 217-A DO CP - APLICAÇÃO INTEGRAL -
COMBINAÇÃO DE LEIS PENAIS NO TEMPO - INADMISSIBILIDADE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

- Com as alterações procedidas pela Lei 12.015/09, cabível a condenação do
réu nas sanções do art. 217-A do Código Penal, por ser-lhe mais favorável
do que o antigo art. 213 do Código Penal c/c art. 9º da Lei 8.072/90 (princípio
novatio legis in mellius).

- A aplicação retroativa da Lei 12.015/09 só é cabível em sua integralidade,
sendo vedada a combinação de dispositivos de diferentes diplomas legais,
dando origem a uma terceira lei.

- Embargos acolhidos, para readequar a pena do réu aos ditames do art. 217
-A do Código Penal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CR Nº 1.0183.08.142480-0/002 -
COMARCA DE CONSELHEIRO LAFAIETE - EMBARGANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS  -
EMBARGADO(A) (S) :  AGUINALDO SOARES NUNES

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
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DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ

RELATOR.

DES. JÚLIO CEZAR GUTTIERREZ (RELATOR)

V O T O

      Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais, na pessoa do douto Procurador de Justiça Sérgio
Eduardo Barbosa de Campos, em face do v. acórdão de fls. 239/247, no qual
esta c. Quarta Câmara Criminal acordou, à unanimidade, em DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso da acusação, para recapitular a conduta delituosa
para aquela prevista no art. 217-A do Código Penal, elevando a pena do
embargado Aguinaldo Soares Nunes.

      O embargante aponta contradição no r. acórdão embargado, na medida
em que esta c. Quarta Câmara Criminal recapitulou a conduta para o crime
de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), reconhecendo como mais
benéfica ao réu a aplicação da Lei 12.015/09 em detrimento do disposto no
art. 213, c/c arts. 224, a, do Código Penal, e 9ª da Lei 8.072/90, porém,
infligiu a pena preconizada no art. 213 do Código Penal, fixando-a em 06
(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (fls.
252/255).

      É o relatório, em síntese.

      JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
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      Conheço dos presentes embargos, próprio, tempestivo e regularmente
processado, e, no mérito, acolho o pedido, para sanar contradição no v.v.
acórdão embargado.

      MÉRITO

      No caso em voga, como bem esclarecido no r. decisum, a aplicação da
pena do art. 217-A do Código Penal (pena mínima de oito anos de reclusão),
em substituição à reprimenda do art. 213, c/c art. 224, a, do Código Penal,
vigente à época do fato, se mostra mais benéfica ao réu, porque, na vigência
da lei anterior, incidiria à conduta (estupro contra menor de 14 anos) a causa
de aumento de pena prevista no art. 9º da Lei 8.072/90 (elevação de
metade), que teria por efeito impor ao fato criminoso a pena mínima de 09
(nove) anos de reclusão.

      Todavia, por um lapso, ao aplicar-se a pena do art. 217-A do Código
Penal manteve-se a apenação pelo crime do art. 213 do Código Penal, sem a
aplicação da causa de aumento de pena do art. 9º da Lei 8.072/90, o
representou uma repudiada combinação de leis.

      Com efeito, não é recomendável combinar leis penais, sendo viável,
apenas, que se faça uma análise da normatividade mais favorável ao réu (se
anterior ou posterior à edição da Lei nº 12.015/09), aplicando-a de forma
global (STF - HC 96430), preponderando o resultado final para a aferição da
retroatividade benéfica (art. 2º, parágrafo único, do CP e art. 5º, XL, da
CF/88).

      Imperioso, pois, o acolhimento dos presentes embargos, para readequar
a pena do réu aos ditames do art. 217-A do Código Penal, que impõe pena
de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos.

      Assim, considerando a análise do art. 59 do Código Penal procedida no
v.v. acórdão embargado, à luz da qual se considerou em desfavor do réu as
consequências do delito, fixo a pena em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, concretizando-a neste patamar à míngua de outros fatores de
alteração nas demais fases de aplicação
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da pena.

      Por fim, excluo a pena de 10 (dez) dias-multa imposta no r. decisum
embargado, haja vista que o tipo penal em voga não prevê pena de natureza
pecuniária em seu preceito secundário.

      CONCLUSÃO

      Por estas razões, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para
readequar a pena do embargado AGUINALDO SOARES NUNES aos
ditames do art. 217-A do Código Penal, elevando a pena privativa de
liberdade e excluindo da condenação a pena de multa.

      É o voto.

DES. DOORGAL ANDRADA - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. CORRÊA CAMARGO - De acordo com o(a) Relator(a).

              SÚMULA: "ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO"
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