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Apelação n.º 0000133-43.2009.8.02.0051
Estupro de vulnerável
Câmara Criminal
Relator:Des. Sebastião Costa Filho
Revisor: Otávio Leão Praxedes
Apelante : José Marcos Severo 
Advogado : José Lins de Souza Filho (OAB: 3898/AL) 
Apelado : Ministério Público 

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. RELATIVIZAÇÃO DA 
VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.  
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA 
IRRELEVANTE. MANUTENÇÃO DA PENA FIXADA EM 
PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.
I – Acusação de estupro com violência presumida, por ter sido 
praticado contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, conduta 
prevista, anteriormente, pelo art. 213, CP c/c art. 244, CP e art. 9º da 
Lei 8.072/90 e, agora, pelo art. 217-A, CP.
II – Crime cometido na vigência do antigo art. 213, CP, tendo o 
magistrado de origem aplicado retroativamente o art. 217-A ao CP, 
por entendê-la mais benéfica, tendo, contudo, fixado a pena definitiva 
aquém do mínimo abstratamente previsto nessa norma penal, o que 
deve ser conservado, por se tratar de recurso manejado 
exclusivamente pela defesa, em observância ao princípio do non 
reformatio in pejus.
III – Recurso conhecido e não provido.

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

n.º 0000133-43.2009.8.02.0051, em que figuram como apelante José Marcos Severo, e, 

como apelado, o Ministério Público.

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 
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constantes da certidão de julgamento.

Maceió, 23 de outubro de 2013.

Des. Sebastião Costa Filho
Relator
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Advogado : José Lins de Souza Filho (OAB: 3898/AL) 
Apelado : Ministério Público 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o réu 

pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável) à 

pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

De acordo com a denúncia, a vítima e o recorrente mantinham relacionamento 

amoroso e, em novembro de 2008, a menor L.R. dos S., com 13 anos na época dos 

fatos, passou a frequentar a residência do apelante, vindo a ter relações sexuais com ele.

Julgando procedente a pretensão punitiva deduzida em juízo, o magistrado de 

piso condenou o denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável à pena de 06 

(seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Inconformado, o ora recorrente interpôs a presente Apelação Criminal (fls. 

128/147), objetivando a absolvição por meio do argumento da relativização da 

vulnerabilidade prevista pelo art. 217-A, conforme a conscientização da vítima e o 

cotejo probatório presente nos autos, bem como em observância ao princípio da 

adequação social.

Em contrarrazões acostadas às fls. 150/154 dos autos, o Ministério Público 

sustenta a impossibilidade de absolvição do apelante, sendo o consentimento da vítima 

irrelevante para a caracterização do crime ora discutido. No mais, afirma que resta 

comprovada a materialidade e a autoria do crime, pugnando pela confirmação da 

sentença.

Instada à manifestação, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer consultado 

às fls. 160/164, opinou pelo improvimento total do recurso apelatório.

É, em síntese, o relatório.

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

requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Inicialmente, vale ressaltar que são incontestáveis a autoria e a materialidade 

do crime em epígrafe, visto que, além da confissão do condenado, os depoimentos da 

vítima e demais testemunhas são coerentes e totalmente compatíveis, não havendo 

vacilação em nenhum momento quanto à ocorrência ou autoria do fato.

Nesse diapasão, o réu, então com 33 (trinta e três) anos de idade, em sede de 

interrogatório judicial, às fls. 85/87, declarou:

[...] que de fato manteve um relacionamento com a menor; que à 
época a menor tinha 13 anos de idade; que foi a própria menor que 
revelou que estava interessada no declarante; que não era um namoro 
e sim um caso amoroso; que as relações eram mantidas na casa do 
declarante e nos dias de folga seu; que a família da vítima não sabia 
do caso; [...] que não se recorda do número de relações sexuais 
mantidas; [...] que sabia que estava errado por conta da menoridade 
de L., só que pensava que iria colocá-la dentro de casa; que pediu isto 
à mãe da [menor], só que ela não permitiu [...]

É notório que o apelante, em seu depoimento, além de confessar a prática do 

crime, manifesta ainda a consciência da ilicitude do ato praticado, tendo em vista que 

sabia a idade da menor com quem manteve relação sexual, bem como que tal prática é 

repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

A vítima também corrobora os fatos em declaração prestada em audiência, às 

fls. 62/66 dos autos:

[...] em verdade, manteve diversas relações sexuais com o 
acusado, as quais aconteciam sempre no dia de folga semanal do 
acusado; [...] que tinha 13 anos de idade e estudava à tarde; que 
no primeiro encontro mantido com o réu houve apenas o início 
normal de um namoro, ou seja, trocaram apenas beijos e 
abraços, que já ao final daquele primeiro encontro o réu lhe 
convidou para estar com ele na sua próxima folga, na casa dele; 
que o réu naquele momento também lhe orientou para que 
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tomasse cuidado, a fim de que ninguém lhe visse entrando 
ou saindo da casa; que não manteve a primeira relação sexual 
logo que começou a frequentar a casa do réu; [...] que já na 
primeira vez que esteve na casa do réu, este tentou transar, só 
que não aceitou porque disse a ele que era muito nova; que a 
partir de então, o réu começou a dizer que não tivesse medo de 
transar com ele, pois, ele pretendia assumir a declarante e morar 
com ela; que apesar desta promessa, transou com o réu apenas 
porque gostava dele [...].

Observa-se que o relato da vítima é detalhado, sem qualquer incongruência. 

Mais do que isso, frise-se que, muito embora não tenha havido testemunhas do ato 

sexual, os fatos são corroborados pelas demais testemunhas.

Em se tratando de crimes sexuais, em tese praticados "às escuras", longe das 

vistas de terceira pessoa, o depoimento da vítima assume importante papel. Isso porque, 

sendo difícil haver testemunhas presenciais de delitos com esse contorno, suas 

declarações, desde que coerentes e revestidas de verossimilhança, são esclarecedoras na 

reconstituição dos fatos determinantes da instrução processual e, mesmo, de uma 

eventual condenação.

Dessa forma, a declaração da vítima confirma todos os fatos narrados pelo 

recorrente, salientando, também, que ele a orientava para que não fosse vista indo visitá-

lo, com o escopo de que ninguém descobrisse a relação, o que reafirma a consciência do 

réu sobre a ilicitude de sua conduta.

De toda sorte, a farta prova testemunhal continua a delimitar os fatos ocorridos 

em total semelhança aos demais depoimentos do réu e da vítima, não havendo 

contradições quanto à materialidade e à autoria do crime. Nesse sentido, é válido 

destacar a declaração da genitora da vítima, em sede de audiência, às fls. 62/66 dos 

autos:

[...] que somente quando flagrou sua filha deitada na cama do 
réu é que este admitiu que estava com ela [a menor] porque 
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gostava dela e que ninguém a tiraria dele, tanto que, naquela 
oportunidade, chegou a levá-la para casa de parentes, a fim de 
que a declarante não pudesse achá-la; que sua filha, por sua vez, 
disse que havia transado com o réu sempre por vontade própria; 
[...] que L. lhe disse que ia para a casa do réu manter relações 
sexuais [...]

Enfim, o elenco probatório é suficiente para enquadrar a conduta do apelante 

no crime de estupro praticado contra menor de 14 (quatorze) anos. 

Com relação ao seu pedido de absolvição, em virtude de uma possível 

relativização da vulnerabilidade da vítima, avaliando sua conscientização e o cotejo 

probatório, bem como que se trata de prática alegadamente tolerada pela sociedade, 

entendo que o mesmo não deve prosperar.

Conforme estabelece a Constituição Federal, em seus arts. 227, § 4º, in verbis:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 
sexual da criança e do adolescente.

Percebe-se claramente que a carta constitucional visa a assegurar proteção à 

criança e ao adolescente de todas as formas, livrando-os de qualquer violência, inclusive 

sexual – que não é necessariamente física, mas invariavelmente psíquica e moral - dever 

este não só da família e do Estado, como também da sociedade.

Portanto, diferentemente do que alega o recorrido, o crime em questão não se 

trata de uma conduta aceita pela sociedade e, sim, de uma prática repudiada 

constitucional e penalmente.

Nestes casos, em que a conduta delituosa é perpetrada contra menor de 14 
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(quatorze) anos, em que se considera que não há idade para o consentimento, há uma 

presunção absoluta de violência.

Nesta linha de pensamento, o fato de a vítima ter consentido com a 

consumação do ato sexual ou ter experiência anterior pouco importa, visto que o 

elemento subjetivo não se encontra presente como elemento do tipo penal, incorrendo 

nas penas previstas pelo crime de estupro aquele que tiver conjunção carnal com uma 

menor de 14 (quatorze) anos.

É cediço que a vontade da vítima em questão não é elemento suficiente a 

ensejar a absolvição do apelante, ainda mais quando este tinha plena consciência não só 

da idade da menor com quem se relacionava, como também da ilicitude do ato que 

estava praticando, conforme se pode depreender da análise dos autos.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se 

pode verificar por meio da jurisprudência a seguir transcrita, segundo a qual a 

presunção de violência em crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é 

absoluta:

PENAL. ESTUPRO CONTRA MENORES DE 14 (QUATORZE) 
ANOS. CONDUTA ANTERIOR À LEI Nº 10.215/09. VIOLÊNCIA. 
PRESUNÇÃO ABSOLUTA. RELATIVIZAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO E CONSENTIMENTO DA 
VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. RESSALVA DO ENTENDIMENTO 
DO RELATOR. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o 
entendimento de que o consentimento da vítima menor de 14 
(quatorze) anos é irrelevante para a configuração do delito de estupro, 
devendo a presunção de violência, antes disciplinada no art. 224, 'a', 
do Código Penal, ser considerada de natureza absoluta.
2. No caso, a aquiescência da vítima menor de 14 (quatorze) anos 
com o ato sexual, não afasta a ocorrência do crime de estupro.
3. Ressalva do entendimento deste relator, no sentido de que tal 
presunção de violência é de natureza relativa.
4. Recurso provido para reconhecer a natureza absoluta da presunção 
de violência e, assim, determinar que o Tribunal a quo prossiga no 
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julgamento da apelação. (REsp 1184236/TO, Recurso Especial 
2010/0043308-1, Ministro Jorge Mussi, T5 - Quinta Turma STJ, 
Julgamento em 07/12/2010. Fonte: DJe 17/12/2010)

Desta forma, em concordância com o posicionamento do STJ, entende-se que a 

presunção da violência em crime sexual contra menor de 14 (quatorze) anos é de caráter 

absoluto, impassível de relativização, razão pela qual não se reconhece, no presente 

caso, a alegação de inocência do réu.

Por outro lado, verifica-se equívoco na dosagem da pena, pois, embora o 

apelante tenha sido condenado pelo tipo de art. 217-A, CP, a pena foi aplicada de 

acordo com o art. 213.

Conforme a denúncia colacionada às fls. 1/3, o crime ocorreu em novembro de 

2008, ocasião em que ainda não existia o tipo penal especificamente denominado 

estupro de vulnerável, apenas vigente com a Lei 12.015/09, editada em agosto de 2009.

Sabe-se que deve ser aplicada a lei vigente à época em que foi perpetrada a 

conduta criminosa, salvo se a lei posterior for mais vantajosa ao réu. Na hipótese, como 

a vítima era menor de 14 anos, no antigo ordenamento incidiria a causa de aumento do 

art. 9º da Lei nº 8.072, que acresce metade da pena.

Assim, vê-se que, no caso concreto, as penas abstratas constantes no antigo art. 

213 do CP c/c antigo art. 224 do CP e art. 9º da Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/90 

não se mostram mais benéficas ao apelante do que as presentes no novo art. 217-A do 

CP.

Este é entendimento do STJ, que pode ser verificado conforme aresto transcrito 

a seguir:

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 
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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.
[...]
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. Precedentes.
3. É entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça a 
impossibilidade de combinação de leis, não podendo o juiz cindir a 
norma para aplicá-la somente em parte, em combinação com outra, 
criando uma terceira norma, sob pena de se transmudar em legislador.
Precedente.
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 
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.

Acontece que, embora o réu tenha sido condenado às penas do art. 217-A, a 

pena foi dosada com base no antigo art. 213 do CP, cumulado com o antigo art. 224, a, 

do CP e com o art. 9º da Lei de Crimes Hediondos nº 8.072/90. 

É que as balizas do art. 217-A são de 8 a 15 anos, enquanto o art. 213, com a 

redação então vigente, previa pena de 6 a 10 anos de reclusão. A pena-base foi dosada 

em 06 (seis) anos e 11 (onze) meses -  inferior àquela mínima abstratamente prevista 
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para o art. 217-A, mas, ao mesmo tempo, não foi aplicada a causa de aumento do art. 9º 

da Lei de Crimes Hediondos, em combinação com o art. 213, CP. A pena definitiva foi 

estipulada em 06 anos.

Desse modo, a pena definitiva foi inferior àquela mínima abstratamente 

prevista para o art. 217-A, o que, em recurso exclusivo da defesa, não se pode corrigir, 

em homenagem ao princípio non reformatio in pejus.

Porém, analisando o regime inicial de cumprimento da pena arbitrado em 

primeiro grau, com fulcro no que estabelece o art. 33, § 2º, b do CP, entendo que não há 

motivos para que este permaneça como fechado, já que resultou a pena definitiva em 06 

(anos), devendo o regime inicial ser o semiaberto.

Diante do exposto, VOTO pelo conhecimento da presente Apelação Criminal, 

para, NEGAR-LHE PROVIMENTO, modificando de ofício a sentença vergastada 

apenas no tocante ao regime inicial de cumprimento da pena, que passará a ser o 

semiaberto.

Maceió, 23 de outubro de 2013.

Des. Sebastião Costa Filho

Relator
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