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PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. PRECEDENTES DO 
STF. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA 
VÍTIMA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA 
CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PENAL APLICADA NO 
MÍNIMO LEGAL. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL 
BENÉFICA. APLICAÇÃO DO ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. 
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
I – Independentemente da discussão acerca do caráter absoluto ou 
relativo da presunção de violência nas relações sexuais com menor de 
14 anos, verifica-se que a vítima do caso concreto afirma não ter 
consentido com a relação sexual, exarando a suspeita de ter sido 
drogada pelo acusado.
II - As evidências dos autos – técnicas e testemunhais – conduzem à 
inafastável conclusão de que o Apelante, conscientemente, praticou 
conjunção carnal com a vítima, menor de 14 anos, quando ela estava 
com a capacidade de resistência diminuída, incidindo na hipótese 
típica do art. 217-A, do Código Penal.
III - Em compasso com o postulado da retroatividade da norma mais 
benéfica, para os crimes cometidos antes da vigência da Lei nº 
12.015/09, é possível a exclusão da majorante ventilada no art. 9º da 
Lei nº 8.072/90, com a imposição única  da reprimenda veiculada no 
art. 217-A do Código Penal, pois tal dispositivo traz, no ponto, 
reprimenda menos severa. Precedentes do STJ.
IV – Considerando a aplicação escorreita, pelo Magistrado a quo, do 
art. 217-A, do Código Penal, vê-se que a pena foi aplicada no mínimo 
legal (08 anos de reclusão), não havendo qualquer reparo a ser feito 
nesse ponto.
V – Apelação conhecida e improvida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, tombados 

sob o nº 0000012-97.2009.8.02.0056, em que figura como apelante Alexandre Ferreira 

de Souza e, como apelado, o Ministério Público.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, à unanimidade de votos, em tomar 

conhecimento do recurso, uma vez que preenchidos seus pressupostos de 

admissibilidade, para, nos termos do voto do relator, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Participaram deste julgamento os Excelentíssimos Senhores 

Desembargadores constantes na certidão de julgamento.

Maceió, 17 de abril de 2013

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO

Desembargador Relator
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Apelação n.º 0000012-97.2009.8.02.0056
Estupro
Câmara Criminal
Relator:Des. Sebastião Costa Filho
Apelante : Alexandre Ferreira de Souza 
Advogado : Gerivan Lúcio dos Santos (OAB: 4306/AL) 
Apelado : Ministério Público 
Apelado : Assistente de Acusação 
Advogado : Paulo Roberto Alves Cavalcanti (OAB: 1588/AL) 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Alexandre Ferreira de 

Souza, em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara 

Criminal de União dos Palmares, que lhe imputou a prática do crime de Estupro de 

Vulnerável.

Narra a exordial acusatória (fl. 02/04) que, no mês de dezembro de 2008, o 

Apelante manteve relações sexuais com a menor G. I. M., de 13 anos de idade à época, a 

qual afirmou que acordou desnorteada na casa do denunciado, entorpecida, com a região 

pelviana e coxas ensanguentadas.

Em seu interrogatório, o Apelante confessou ter mantido relações sexuais 

com a vítima, alegando, contudo, não saber que ela era virgem.

Após encerrada a instrução criminal, o Magistrado prolatou sentença 

condenatória (fls. 166/174) julgando procedentes os termos da denúncia, condenando o 

Apelante pelo crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, CP), cominando-lhe a pena 

de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Irresignado, o condenado interpôs recurso de Apelação Criminal (fls. 

193/216), suscitando a inconstitucionalidade do art. 217-A, do Código Penal, pugnando 

pela absolvição por ter a vítima, supostamente, concordado com as relações sexuais, 

tecendo diversas considerações acerca da natureza da presunção de violência nos crimes 
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desta natureza.

Assim, pugna por sua absolvição, ou, subsidiariamente, pela redução da 

pena ao patamar mínimo de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente 

semiaberto.

A promotoria de primeira instância apresentou suas contrarrazões às fls. 

222/225, pugnando pelo improvimento integral do recurso.

Instada a opinar, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer às fls. 

233/234, opinando pela redução da reprimenda penal, nos moldes requeridos no recurso.

É, em apertada síntese, o relatório.
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VOTO

Feito o juízo de prelibação do presente recurso, verificam-se presentes seus 

requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Ab initio, cabe assentar que o instituto da prescrição da pretensão punitiva, 

regulado pelos arts. 109 a 111 do Código Penal, não incide no caso em exame, 

porquanto o lapso prescricional previsto não se consumou nem é iminente.

Inicialmente, a defesa do Apelante tenta fundamentar uma relativização da 

presunção de violência insculpida no hoje revogado art. 224, a, do Código Penal, e 

transmudada no art. 217-A, que, embora tenha retirado do texto legal a expressão 

"presunção", reafirmou a intenção legislativa de criminalizar a conduta de manter 

relações sexuais com menores de 14 anos:

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§1o  Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas 
no caput com alguém que, 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

O Apelante tenta afirmar a inconstitucionalidade deste artigo ao argumento 

de que o Estatuto da Criança e do Adolescente cataloga como adolescente (e não 

criança) os maiores de 12 (doze) anos, trazendo em si diversos dispositivos que buscam 

resguardar o adolescente como sujeito de direitos, opiniões e desejos. 

Dessa forma, segundo ele, não estaria condizente com o espírito 

constitucional e infraconstitucional reprimir o poder de consentimento desses 

adolescentes e criminalizar todo e qualquer caso de relações sexuais envolvendo 

menores de 14 (quatorze) anos, quando existem casos em que as circunstâncias 

específicas do caso podem demonstrar não haver ofensa à liberdade sexual do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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adolescente.

Inicialmente, há de se destacar que a tese sustentada pela defesa não está 

consonante com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tampouco da Suprema 

Corte, que, guardiã máxima da interpretação das normas constitucionais, concluiu, em 

sucessivas oportunidades, pela validade da presunção absoluta de violência do Código 

Penal.

Observa-se, dos julgados abaixo transcritos, que esta criminalização não se 

baseia unicamente na presunção de inexperiência sexual dos menores de 14 anos, o que 

poderia ser elidido mediante a comprovação de relacionamentos prévios da criança ou 

adolescente.

Ocorre que, mesmo nos casos em que há consentimento da menor, ou em 

que ela possui experiência sexual prévia, parte-se do pressuposto de que ela não tem 

maturidade suficiente, ou desenvolvimento psicológico, cultural e social, para 

compreender todas as consequências advindas daquela conduta, cabendo ao agente – 

pessoa maior e com personalidade formada, ciente da natureza, riscos e efeitos da 

atividade sexual – resguardar sua integridade física e psíquica.

O art. 4º, do ECA, e o art. 227, da Constituição Federal, estabelecem como 

dever da comunidade e da sociedade em geral preservar, com absoluta prioridade, a 

dignidade das crianças e adolescentes.

Dessa forma, por imposição da Constituição Federal, do ECA e do Código 

Penal, incumbe a todo homem – ou mulher – quando colocado em face da oportunidade 

de manter relações com um(a) menor de 14 anos de idade, respeitar o desenvolvimento 

biopsicológico de crianças e adolescentes, compreendendo o seu papel como 

instrumento de educação, formação de personalidade e proteção de direitos 

fundamentais, e não procurar subjugá-las apenas para saciar a sua pervertida libido e 

apetite sexual.

Com isso em mente, obedecendo a mandamento constitucional, o legislador 
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decidiu por elevar a um patamar de proteção absoluta a liberdade sexual e o 

desenvolvimento sexual sadio dos menores de 14 anos, optando por criminalizar todo e 

qualquer ato libidinoso que venha a atentar contra este bem jurídico, estando essa 

escolha legislativa plenamente ratificada pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido, 

seguem recentes julgados:

EMENTA HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO 
PROBATÓRIO. VÍTIMA MENOR DE CATORZE ANOS. 
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CRIME COMETIDO 
ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONTINUIDADE 
DELITIVA. MAJORAÇÃO MÁXIMA DA PENA. 
COMPATIBILIDADE COM O NÚMERO DE CRIMES 
COMETIDOS. PRECEDENTES. 1. O habeas corpus não se presta ao 
exame e à valoração aprofundada das provas, não sendo viável 
reavaliar o conjunto probatório que levou à condenação criminal do 
paciente por crimes de estupro e atentado violento ao pudor. 2. O 
entendimento desta Corte pacificou-se quanto a ser absoluta a 
presunção de violência nos casos de estupro contra menor de 
catorze anos nos crimes cometidos antes da vigência da Lei 
12.015/09, a obstar a pretensa relativização da violência 
presumida. 3. Não é possível qualificar a manutenção de relação 
sexual com criança de dez anos de idade como algo diferente de 
estupro ou entender que não seria inerente a ato da espécie a violência 
ou a ameaça por parte do algoz. 4. O aumento da pena devido à 
continuidade delitiva varia conforme o número de delitos. Na espécie, 
consignado nas instâncias ordinárias terem os crimes sido cometidos 
diariamente ao longo de quase dois anos, autorizada a majoração 
máxima. 
(HC 105558, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 
julgado em 22/05/2012, PUBLIC 12-06-2012)

PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS 
(CP, ART. 213, C/C ART. 224, “A”). PRESUNÇÃO ABSOLUTA 
DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE 
EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR 
APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU 
LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO 
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PREJUDICADO. 1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro 
contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, 
por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser 
elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior 
experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. 
NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. 
Eros Grau, DJe de 30/04/10). 2. A alegação de erro de tipo, fundada 
em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era 
experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas 
corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que 
o levaram a acreditar em tais afirmações. 3. In casu, o paciente 
manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) 
anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em 
primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial 
do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e 
determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com 
o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 
7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. 4. A premissa 
de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em 
acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que 
serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi 
extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e 
obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida 
decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal 
conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a 
tese do erro de tipo. 5. De qualquer sorte, e em consonância com a 
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de 
estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para 
o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima 
dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter. 6. Ordem 
denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos 
da decisão que indeferiu a liminar. 
(HC 109206, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado 
em 18/10/2011, PUBLIC 16-11-2011)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
ESTUPRO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. 
Ambas as Turmas desta Corte pacificaram o entendimento de que 
a presunção de violência de que trata o artigo 224, alínea "a" do 
Código Penal é absoluta. 2. A violência presumida foi eliminada 
pela Lei n. 12.015/2009. A simples conjunção carnal com menor de 
quatorze anos consubstancia crime de estupro. Não se há mais de 
perquirir se houve ou não violência. A lei consolidou de vez a 
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem indeferida. 
(HC 101456, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Segunda Turma, 
julgado em 09/03/2010, PUBLIC 30-04-2010)

HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. 
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO 
DA VÍTIMA E PRÉVIA EXPERIÊNCIA SEXUAL. 
IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE 
REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO 
WRIT.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que a anterior experiência sexual ou o 
consentimento da vítima menor de 14 (quatorze) anos são 
irrelevantes para a configuração do delito de estupro, devendo a 
presunção de violência, antes disciplinada no artigo 224, alínea 
"a", do Código Penal, ser considerada de natureza absoluta.
2. Ressalva do posicionamento deste Relator, no sentido de que a 
aludida presunção é de caráter relativo.
3. A alegada inocência do paciente, a ensejar a pretendida absolvição, 
é questão que demanda aprofundada análise de provas, o que é vedado 
na via estreita do remédio constitucional, que possui rito célere e 
desprovido de dilação probatória.
(HC 224.174/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 
julgado em 18/10/2012, DJe 05/11/2012)

Essa digressão fora feita com o intuito único de rebater as teses defensivas 

expostas nas razões da Apelação. Todavia, mostra-se irrelevante discutir acerca do 

caráter absoluto ou relativo da presunção, já que as provas dos autos – em especial o 

depoimento da vítima – demonstram não ter havido seu consentimento para a relação 

sexual.

Suas declarações perante a polícia – integralmente ratificadas perante a 

autoridade judicial – dão conta de que ela não se recorda do ato sexual, relatando a 

suspeita de ter sido drogada pelo autor, já que afirma ter sido encontrada "fora de si" e 

suja de sangue na região vaginal:

"QUE a declarante afirma que somente pouco antes das 06h00min, do 
dia 25 (vinte e cinco), após tomar um banho foi que tomou 
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conhecimento através de VANIA que o autor saiu com a declarante de 
moto e foram até a residência do autor onde permaneceram por tempo 
indeterminado; QUE afirma a declarante que sua prima Vania foi até 
a residência de ALEXANDRE juntamente com a irmã da declarante 
(Girlene) e no caminho encontraram o autor retornando com a 
declarante para a casa da Vânia, então a declarante foi deixada com 
Vânia e Girlene, as quais conduziram a declarante, a qual estava toda 
suja e fora de si (aérea); QUE a declarante tomou um ganho e foi 
recobrando os sentidos, momento em que Vania mostrou para a 
declarante que a calcinha que estava usando estava melada de sangue, 
o que fez a declarante suspeitar que foi drogada e estuprada pelo 
autor. [...] QUE acrescente a declarante que até sair com o autor, a 
mesma nunca havia mantido relações sexuais [...] (G. I. M., fls. 06/07)

Decerto que determinadas circunstâncias do caso e da vítima, em 

determinados acontecimentos, poderiam levar à teses defensivas de atipicidade material 

ou erro de tipo, o que não é o caso já que o acusado confessa expressamente que 

"manteve relações sexuais com a vítima" e "que sabia que a vítima tinha treze anos" 

(interrogatório fls. 125/127).

Assim, as evidências dos autos – técnicas e testemunhais – conduzem à 

inafastável conclusão de que o Apelante, conscientemente, praticou conjunção carnal 

com a vítima, menor de 14 anos, quando ela estava em um estado, provocado por ele ou 

não, que lhe diminuiu a capacidade de resistência, incidindo na hipótese típica do art. 

217-A, do Código Penal.

Superado o mérito da condenação, há de se ingressar na dosimetria da pena, 

uma vez que a defesa questiona o seu quantum, afirmando-o desproporcional e 

desarrazoado, pugnando por sua redução para 06 (seis) anos de reclusão.

Ocorre que a pena foi aplicada no mínimo legal para o crime de Estupro de 

Vulnerável (art. 217-A), qual seja, 08 (oito) anos de reclusão, não havendo nada a 

reformar neste mister sob pena de se incorrer em reformatio in pejus.

Poder-se-ia questionar, como o fez a Procuradoria Geral de Justiça, se a 

aplicação do art. 217-A aos crimes praticados antes de sua vigência poderia ser 
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considerada retroatividade maléfica da lei penal, já que a pena aplicável antes da 

alteração legislativa era menor.

Ocorre que, como bem destacou o Magistrado a quo, à pena do art. 213 c/c 

224, a, seria necessariamente agregada a causa especial de aumento do art. 9º da Lei de 

Crimes Hediondos, referente aos crimes praticados contra criança, aumentando-se a 

pena pela metade.

Assim, fosse aplicada a legislação antiga, a pena mínima seria fixada em 09 

anos de reclusão (06 anos aumentado pela metade), razão pela qual lhe é mais benéfica a 

aplicação do art. 217-A (incluído pela Lei n. 12.015/09) que prevê a pena mínima de 08 

anos de reclusão.

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência das Cortes Superiores:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. 
VÍTIMA COM MENOS DE 14 ANOS DE IDADE. CRIME 
PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA REAL. INCIDÊNCIA DA 
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9.º DA LEI N.º 8.072/90. 
CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 12.015/2009. 
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI POSTERIOR MAIS 
BENÉFICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS. 
APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA EM SUA 
INTEGRALIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E 
PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA 
DETERMINAR A APLICAÇÃO DA LEI N.º 12.015/2009.
1. É pacífico o entendimento desta Corte que o crime de estupro 
praticado mediante violência real deve sofrer a incidência da causa de 
aumento prevista no art. 9.º da Lei n.º 8.072/90, independentemente 
de ocorrência de lesão corporal de natureza grave ou morte.
2. Em atendimento ao princípio retroatividade da lei penal mais 
benéfica, para os crimes de estupro e atentado violento ao pudor 
cometidos contra menores de 14 anos antes da vigência da Lei nº 
12.015/09, fica afastada a majorante do art. 9º da Lei nº 8.072/90, 
em face da revogação do art. 224 do Código Penal promovida pela 
novel legislação; devendo ser aplicada a reprimenda do crime de 
"estupro de vulnerável" veiculada no art. 217-A do Código Penal.
[...]
4. De acordo com a novel disciplina, a aplicação do art. 217-A do 
Código Penal mostra-se mais benéfica ao Réu, razão pela qual deve 
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ser realizado o redimensionamento da reprimenda.  Mantido o 
mínimo legal, deve a pena-base ser fixada em 8 (oito) anos de 
reclusão, sem a incidência da majorante do art. 9.º da Lei n.º 8.072/90. 
Diante da ausência de agravantes e atenuantes, bem como de outras 
causas de aumento ou diminuição, aplico a causa geral de diminuição 
de pena prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal, na proporção 
de 1/2 (um meio), mesmo patamar estatuído pelo Tribunal a quo, 
restando a pena definitivamente fixada em 4 (quatro) anos de 
reclusão.
5. Recurso especial do Parquet conhecido e provido. Habeas corpus 
concedido de ofício para determinar a aplicação da novel legislação 
mais benéfica - Lei n.º 12.015/2009.
(REsp 1198477/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 26/11/2012)

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA 
PRESUMIDA. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESENÇA DE 
ELEMENTOS QUE APONTAM VIOLÊNCIA REAL. 
SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 12.015/09. CONDUTA DO 
AGENTE QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL PREVISTO NO 
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. DISPOSITIVO QUE IMPÕE SANÇÃO 
MENOS SEVERA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO 
RETROATIVA. REVOGAÇÃO DO ART. 224 DA LEI PENAL E 
AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 9º DA 
LEI Nº 8.072/90.
[...]
3. Em consequência, deveria a majorante ser mantida. Entretanto, a 
questão há de ser analisada sob o prisma da Lei nº 12.015/09, que deu 
novo tratamento aos agora denominados Crimes contra a Dignidade 
Sexual.
4. Na atualidade não mais existem os arts. 214 e 224, do CP, que 
previam, respectivamente, os crimes de atentado violento ao pudor e 
as hipóteses nas quais havia a presunção de violência. A conduta 
imputada ao ora paciente seria agora tipificada no art. 217-A, do 
Código Penal.
5. Com a revogação do art. 224 do CP, cai por terra a causa de 
aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90 (doutrina e 
jurisprudência).
6. Em compasso com o postulado da retroatividade da norma 
mais benéfica, para os crimes cometidos antes da vigência da Lei 
nº 12.015/09, é possível a exclusão da majorante ventilada no art. 
9º da Lei nº 8.072/90, com a imposição da reprimenda veiculada 
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no art. 217-A do Código Penal, pois tal dispositivo traz, no ponto, 
reprimenda menos severa.
7. Com efeito, se antes a pena-base do crime de estupro - art. 213 do 
CP - partia de 6 (seis) anos de reclusão, incidindo o acréscimo 
decorrente da aplicação do art. 9º, da Lei nº 8.072/90, chegar-se-ia ao 
patamar mínimo de 9 (nove) anos de reclusão.
8. Na nova sistemática, o crime de estupro de vulnerável traz a 
reprimenda de 8 (oito) anos de reclusão, um pouco menor que a 
encontrada com a conjugação dos dispositivos acima 
mencionados.
[...]
(HC 92.723/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 
julgado em 02/08/2011, DJe 03/10/2011)

Assim, aplicando acertadamente o art. 217-A, do Código Penal, o 

Magistrado a quo fixou a pena no mínimo legal, não havendo qualquer reparo a ser feito 

na dosimetria.

Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer da apelação interposta, 

para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença vergastada.

É como voto.

Maceió, 17 de abril de 2013.

Des. SEBASTIÃO COSTA FILHO
Desembargador Relator
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