
 

 

Superior Tribunal de Justiça

HABEAS CORPUS Nº 104.724 - MS (2008/0085502-3)
  
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
ADVOGADO : IRAN PEREIRA DA COSTA NEVES - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DO SUL 
PACIENTE  : WANDERSON SALOMÃO JANUÁRIO DA SILVA 

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Trata-se de habeas 

corpus  com pedido liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso do Sul, em favor de WANDERSON SALOMÃO JANUÁRIO SILVA, contra 

acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça daquele Estado 

que, ao apreciar a Apelação Criminal nº 2007.035430-6, apenas excluiu a majorante 

disposta no artigo 9º da Lei n. 8.072/90, mantendo a sentença repressiva prolatada 

nos autos da Ação Penal n. 042.07.001749-4, da comarca de Rio Verde de Mato 

Grosso/MS, na qual o paciente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos, 1 (um) 

mês e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, imposta pela 

prática das condutas descritas no artigo 213, combinado com o artigo 224, alínea a, 

e artigo 214, combinado com os artigos 224, alínea a, e 71 (três vezes), ambos 

combinados com o artigo 69, todos do Código Penal. 

Sustenta o impetrante a inexistência de prova com relação ao crime de 

estupro, bem como a atipicidade da conduta do paciente ante a experiência sexual 

das vítimas.

Assevera que no caso deve ser reconhecido em favor do paciente o 

princípio da consunção entre os ilícitos de atentado violento e estupro ou, no 

máximo, a figura da continuidade delitiva.

Defende, ainda, a inexistência do caráter hediondo concernente aos 

fatos denunciados, requerendo, assim, o deferimento da liminar, para que o 

paciente seja absolvido, e a concessão definitiva da ordem, com a confirmação da 

medida sumária.

Postula, por fim, que sejam observadas as prerrogativas inerentes à 

Defensoria Pública.
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Juntou os documentos de fls. 13 usque  115, sendo indeferida a tutela 

de urgência (fls. 118 e 119) e prestadas as informações pela autoridade impetrada 

(fls. 124), oportunidade em que acostou cópia da decisão vergastada (fls. 126 a 

141).

A douta Subprocuradoria-Geral da República opinou pela denegação 

da ordem.

É o relatório.
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HABEAS CORPUS Nº 104.724 - MS (2008/0085502-3)
  

VOTO

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI (Relator): Não obstante a 

impetração traga a assertiva de que inexiste respaldo probatório para a condenação 

do paciente, padecendo, portanto, de fundamentação concreta, constata-se que 

para se acolher o pleiteado no writ, por meio do qual se busca a absolvição do 

paciente por insuficiência de provas, seria necessário o revolvimento aprofundado 

do conjunto de elementos contidos no processado, para o qual não é o mandamus o 

instrumento adequado, sendo inviável proceder-se conforme requerido no remédio 

constitucional.

Observa-se que o aresto impugnado, entre outros fundamentos, 

consignou que "as contradições apontadas pelo apelante nos depoimentos das 

vítimas dizem respeito a questões periféricas dos fatos. O tema principal, qual seja 

autoria e materialidade, foi dado na fase policial sendo sua versão coerente e 

harmônica com os demais elementos de provas trazidos aos autos e devidamente 

confirmado pelas vítimas em juízo, como se pode notar nos depoimentos de Kelly 

Cristina Maciel Casais f.13/14 e f.106 (...)" ressaltando, por fim, que "as 

contradições aventadas pelo apelante não têm o condão de macular os 

depoimentos prestados, pois os fatos relevantes que se relacionam diretamente 

com a prática dos crimes foram devidamente confirmados em juízo. Assim, não 

prospera a alegação de insuficiência de provas já que a decisão do magistrado 

como visto alhures, fundou-se não só nos depoimentos das vítimas, mas também 

em todo o conjunto probatório reunido nos autos" (fls. 105 a 108). 

Ademais, consoante, inclusive, asseverado pelo Tribunal a quo, da 

análise do édito repressivo exarado pelo Togado Singular, vislumbra-se que a 

materialidade delitiva também encontra fundamento no laudo de exame de corpo de 

delito acostado às fls. 20 a 24 dos autos principais, ainda que nos crimes contra os 

costumes as palavras das vítimas assumam preponderante importância, como na 

hipótese vertente, que se mostraram coerentes, expondo os fatos com riqueza de 

detalhes.
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Nesses termos, o acórdão vergastado afastou as teses defensivas, 

fazendo, na sequência, cotejo das provas carreadas aos autos, mantendo a 

condenação do paciente pela prática dos delitos de estupro e atentado violento ao 

pudor, inclusive, dando parcial provimento ao recurso da defesa, exclusivamente no 

que tange à exclusão da majorante prevista no artigo 9º da Lei n. 8.072/1990.

Portanto, verifica-se que para se desconstituir a condenação do 

paciente, é necessário sim o exame aprofundado de provas, que, repita-se, é 

inadmissível na via estreita do habeas corpus .

Nesse sentido colaciona-se:

"HABEAS CORPUS . CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO 
CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN 
DUBIO PRO REO . PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
POR MEIO DO WRIT . ORDEM DENEGADA.
"1. Fica afastada a hipótese de dúvida dos julgadores quando a 
decisão está baseada em provas aparentemente seguras e a 
decisão colegiada foi unânime.
"2. O habeas corpus  não permite exame de pedido de absolvição, 
posto que não comporta dilação probatória.
"3. Ordem denegada" (HC nº 83.581/DF, relª JANE SILVA, 
Desembargadora convocada do TJMG, Quinta Turma, julgado em 
13-9-2007, publicado no DJ de 1º-10-2007, p. 345).

Na mesma direção:

"PENAL. HABEAS CORPUS.  RECEPTAÇÃO. PRETENSÃO DE 
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS A 
EMBASAR A CONDENAÇÃO. EXAME DO CONTEXTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. 
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
"I - Percebe-se que o reprochado acórdão analisou de forma 
cuidadosa o material probatório existente nos autos e concluiu pela 
condenação do paciente, uma vez que a autoria do delito que lhe 
fora imputado na exordial restou incontroversa.
"II - Assim, no caso em tela, infirmar a condenação do paciente ao 
argumento de insuficiência das provas coligidas demandaria, 
necessariamente, o amplo revolvimento da matéria fático-probatória, 
o que é vedado em sede de habeas corpus  (Precedentes desta 
Corte e do Pretório Excelso).
"[...].
"Habeas corpus  denegado." (HC nº 109.651/SP, rel. Min. FELIX 
FISCHER, Quinta Turma, julgado em 24-11-2008, publicado no DJ 
de 9-2-2009).
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Não fosse isso, o writ não permite nova análise das razões e motivos 

pelos quais os Juízos das instâncias ordinárias formaram o seu convencimento no 

sentido da condenação do paciente, já que o acórdão objurgado apresenta 

fundamentação e motivação suficiente à manutenção do édito repressivo exarado 

contra o paciente pela prática dos referidos delitos, sendo indubitável que para se 

concluir de forma diversa seria necessário o revolvimento da prova, inadmissível na 

via restrita do presente remédio constitucional.

No que diz respeito à alegada atipicidade da conduta do paciente em 

razão da experiência sexual das vítimas, filio-me à corrente doutrinária e 

jurisprudencial que sustenta a relatividade da presunção de violência contida na 

antiga redação do artigo 224, alínea "a", do Código Penal, já que a aludida 

suposição legal de inocência de tais pessoas com relação aos atos sexuais cairia 

por terra sempre que a vítima, embora menor de catorze anos, revele ciência e 

experiência da vida sexual.

Todavia, ressalvado o entendimento acima exposto, a jurisprudência 

dominante desta Corte Superior considera como absoluta a presunção de violência 

preconizada no aludido dispositivo, não admitindo, portanto, prova em contrário. 

Logo, a anterior experiência sexual e o consentimento das vítimas não obstam o 

reconhecimento da aventada tipicidade. Confira-se, nesse sentido os seguintes 

precedentes:

CRIME CONTRA LIBERDADE SEXUAL. ATENTANDO VIOLENTO 
AO PUDOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CONSENTIMENTO DA 
OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ELIDE 
A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. EXEGESE DO ART. 224, ALÍNEA 
A, DO CÓDIGO PENAL. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE 
REGIME. FALTA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte e do 
Supremo Tribunal Federal, em se tratando de vítima menor de 
quatorze anos, seu consentimento é irrelevante para a 
caracterização dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, 
uma vez que a presunção de violência prevista no art. 224, "a", do 
Código Penal tem caráter absoluto.
2. Com efeito, consoante entendimento pacificado nos Tribunais 
Superiores, os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, tanto 
na sua forma simples, incluindo a violência presumida, como na 
forma qualificada pelo resultado lesão corporal grave ou morte, são 
considerados hediondos.
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3. Falta interesse de agir dos impetrante no que diz respeito à 
progressão de regime, pois o Tribunal de origem deferiu o benefício, 
determinando que a pena fosse cumprida inicialmente no regime 
fechado.
4. Habeas corpus denegado. (HC 66.846/SP, Rel. Ministro  OG 
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2009, DJe 
01/07/2009)

RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE 
VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E PRÉVIA 
EXPERIÊNCIA SEXUAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
"1. A presunção de violência prevista no art. 224, a, do Código Penal 
tem natureza absoluta, entendendo-se, por conseguinte, que o 
consentimento da vítima, aliado ou não à sua prévia experiência em 
relação ao sexo, não conduz à atipicidade da conduta, tendo em 
conta a incapacidade volitiva da pessoa menor de catorze anos de 
consentir na prática do ato sexual. Precedentes do STJ e do STF.
"2. Recurso especial provido". (REsp nº 969.183/SC, rel. Min. 
ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, julgado em 10-6-2008, 
DJ 1-9-2008).

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assim se posicionou:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS . CRIME DE ESTUPRO. 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. 
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
"1. Interpretação do art. 224, a, do Código Penal, relativamente à 
presunção de violência quando a vítima não for maior de 14 
(quatorze) anos de idade. 
"2. A vítima, com apenas onze anos de idade na época dos fatos, 
não tinha discernimento suficiente para consentir com a prática do 
ato sexual. 
"3. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de 
que o eventual consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para 
a conjunção carnal e mesmo sua experiência anterior, não elidem a 
presunção de violência, para a caracterização do estupro. 
"4. Ordem denegada". 
(HC nº 94818, relª Minª ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado 
em 24-6-2008) .

Sobre o assunto insta destacar o posicionamento doutrinário de 

GUILHERME DE SOUZA NUCCI neste sentido:

"em determinadas situações específicas, prevê a lei penal 
uma presunção de violência, pertinente à pessoas que 
não possuem capacidade de discernir entre a 
conveniência ou não de adotar determinada postura em 
matéria de sexualidade. Por isso, não se leva em conta a 
eventual  concordância delas com o ato sexual mantido 
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com terceiro (...) A pessoa menor de 14 anos, diante da 
flagrante imaturidade, não tem condições de discernir a 
respeito do caminho ideal a seguir, quando decide manter 
uma relação sexual. Ainda que consinta no ato, portanto, 
presume a lei que o fez sem aquiescência válida . Ora, se 
não podia consentir , logo o ato foi violento (contra a 
vontade válida  da vítima)" (Código Penal Comentado . 
São Paulo: RT, 2007, p.838).

Por outro lado, melhor sorte não assiste ao paciente no que concerne 

ao pleito de reconhecimento em seu favor do princípio da consunção entre os ilícitos 

perpetrados, uma vez que, a par de ser também inviável a sua análise nesta via 

estreita, somente haverá a relação de absorção quando uma das condutas típicas 

funcionar como fase normal de preparação ou execução ou como mero exaurimento 

do delito mais amplo, o que não ocorreu na hipótese vertente.

No caso dos autos, consoante depoimento das vítimas, vê-se, que os 

atos libidonosos em relação à vítima Kelly não constituíram preparação à cópula 

vaginal, uma vez que a prática de sexo oral ocorreu em tempo anterior - primeiro 

semestre de 2007 - à ocasião do crime de estupro - 9.7.2007-, isto é, se deram em 

oportunidades distintas. Além disso, verifica-se que o paciente começou a se 

masturbar na presença das vítimas somente após a conjunção carnal, não 

caracterizando, assim, a praeludia coiti, que precede o coito forçado. Destarte, 

sendo distintas as condutas praticadas, realizadas com desígnios autônomos, não 

há como se reconhecer, in casu , a absorção do crime de atentado violento ao pudor 

pelo crime de estupro.

A propósito, cita-se decisão desta Corte Superior:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS . ESTUPRO E 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. NATUREZA HEDIONDA NAS 
FORMAS SIMPLES E QUALIFICADAS.ABSORÇÃO. VALORAÇÃO 
DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. 
DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONCURSO MATERIAL. 
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM 
DENEGADA.
"1. Estupro e atentado violento ao pudor são crimes hediondos nas 
formas simples ou qualificadas (Lei nº 8.072/90, art. 1º, incs. V e VI), 
razão pela qual é vedada a progressão, devendo a pena ser 
cumprida em regime integralmente fechado.
"2. É inadequada a via eleita para a análise da existência de 
absorção do crime de atentado violento ao pudor pelo crime de 
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estupro, pois demanda aprofundado exame do conjunto 
fático-probatório, procedimento incompatível com o habeas corpus , 
por ter rito sumário e não comportar dilação probatória.
"3. Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, "Se o ato 
libidinoso diverso da conjunção carnal não configura elemento 
constitutivo, conduta inicial ou meio para a realização do crime de 
estupro, deve o agente responder por este e pelo crime de atentado 
violento ao pudor. Nesse caso, por se tratar de crimes de espécies 
diferentes, aplica-se a regra do concurso material (art. 69 do CP), 
ainda que cometidos contra a mesma vítima" (EREsp 453.884/DF, 
Rel.Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Terceira Seção, DJ de 
21/2/2005, p. 109).
"4. Constrangimento ilegal inexistente.
"5. Ordem denegada". (HC nº 45.643/SC, rel. Min.  ARNALDO 
ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17-11-2005, DJ 
10-4-2006 p. 242).

Todavia, no que tange ao reconhecimento da continuidade delitiva, o 

referido pleito merece acolhida, tendo em vista as recentes alterações no 

ordenamento jurídico perpetradas com o advento da Lei n. 12.015, de 7 de agosto 

de 2009.

Observa-se que o Juízo Singular, e posteriormente, o Tribunal a quo,  

entendeu pela aplicação da regra do crime continuado entre os três crimes de 

atentado violento ao pudor, e em relação ao crime de estupro, pelo concurso 

material, uma vez que são crimes de espécies diversas, como se depreende da 

leitura do seguinte excerto:

"In casu , não há falar de continuidade delitiva entre o 
crime de estupro e atentado violento ao pudor como 
requer a defesa, pois entendo que são delitos de 
espécies diferentes, sendo, portanto, aplicado ao caso o 
concurso material.
(...)
Por outro lado, a respeito do crime de atentado violento 
ao pudor, embora as vítimas sejam diferentes, nada 
impede o reconhecimento da continuidade delitiva, haja 
vista estes terem sido praticados em condições 
semelhantes de tempo, local e maneira de execução.
Em outras palavras, ainda que não seja possível o 
reconhecimento da continuidade em relação aos delitos 
entre si (pois são de espécies  distintas), entendo que os 
três crimes de atentado violento ocorreram em 
continuidade" (fls. 59 e 60).

Entretanto, com a mencionada alteração legislativa, houve sensível 
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modificação nos dispositivos que disciplinam os crimes contra os costumes no 

Código Penal, sendo uma das principais mudanças a revogação do seu artigo 224 - 

que tratava da violência presumida quando a vítima não é maior de 14 anos -, logo, 

as condutas praticadas pelo paciente se enquadram na tipificação do artigo 217-A 

da nova norma penal, que traz a seguinte redação: 

“Estupro de vulnerável  
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. 
§ 2o (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza 
grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos". 

É certo que este Sodalício mantinha o entendimento de que a regra 

aplicável nos crimes em questão seria a do concurso material. Contudo, de acordo 

com a nova tipificação da conduta atribuída ao paciente introduzida pelo legislador, 

verifica-se a possibilidade do reconhecimento da continuidade delitiva entre os 

ilícitos em questão, pois, em se tratando de crimes de mesmo gênero - crimes 

contra os costumes -, e atualmente, de mesma espécie - estupro de vulnerável - e 

sendo as condutas realizadas nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e 

maneira de execução, não há qualquer óbice à sua aplicação.

Assim, por externarem um panorama mais benéfico ao paciente, é 

evidente que as inovações trazidas pela referida lei são aplicáveis ao caso em 

exame, posto que são normas de caráter preponderantemente penal, razão pela 

qual incidem imediata e retroativamente aos crimes cometidos antes da sua 

vigência, independentemente da fase em que se encontrem, inclusive com sentença 

transitada em julgado, já em sede de execução.

Nesse vértice é a lição de FERNANDO CAPEZ, ao comentar as 

hipóteses de aplicação de lei posterior, consoante o disposto no art. 2º e seu 
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parágrafo único, do Código Penal, e no art. 5º, XL, da Carta Magna:

"b) 'Novatio legis in mellius': é a lei posterior (novatio 
legis) que, de qualquer modo, traz um benefício para o 
agente no caso concreto (in mellius). A lex mitior (lei 
melhor) é a lei mais benéfica, seja anterior ou posterior ao 
fato. Quanto posterior, recebe o nome indicado neste 
item, significando nova lei em benefício do agente. Tanto 
na hipótese da abolitio criminis quanto na da alteração in 
mellius, a norma penal retroage e aplica-se 
imediatamente aos processos em julgamento, aos crimes 
cuja perseguição ainda não se iniciou e, também, aos 
casos já encerrados por decisão transitada em julgado. 
Qualquer direito adquirido do Estado com a satisfação do 
jus puniendi é atingido pela nova lei, por força do 
imperativo constitucional da retroatividade da lex mitior 
(art. 5º, XL)" (Curso de Direito Penal, Parte Geral, 10ª ed., 
v. 1, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 55).

Reconhecida, portanto, a continuidade delitiva nas condutas praticadas 

pelo paciente, faz-se necessária uma nova dosimetria da pena.

Entretanto, depara-se novamente com a questão da aplicação da lei 

penal no tempo no que diz respeito ao preceito secundário do tipo a ser adotado no 

caso, já que a pena atribuída ao ilícito que permite o reconhecimento da 

continuidade delitiva é mais grave do que a anteriormente prevista.

O tema já foi alvo de deliberação por este Órgão Julgador por ocasião 

do advento da Lei n. 11.343/06, a qual traz no § 4º do seu artigo 33 uma causa de 

diminuição de pena para o condenado pela prática do crime de tráfico de 

entorpecentes que seja primário, de bons antecedentes e não se dedique às 

atividades criminosas nem integre organização criminosa. Embora tal dispositivo 

seja mais benéfico ao acusado, devendo retroagir aos fatos praticados antes do 

advento do aludido diploma legal, esta egrégia Turma tem entendido pela 

impossibilidade de aplicá-lo sobre a pena prevista no artigo 12 da Lei n. 6.368/76, 

por tratar-se de combinação de leis.

Na hipótese em apreço, vislumbra-se que a situação seria a mesma, já 

que os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor traziam no seu preceito 

secundário a pena mínima de 6 (seis) anos de reclusão, e o crime de estupro de 

vulnerável, introduzido pela Lei n. 12.015/09, o qual permite o reconhecimento da 
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continuidade delitiva no caso em apreço, tem como reprimenda mínima a reclusão 

de 8 (oito) anos, sendo, neste ponto, mais gravosa.

Continuo refutando a idéia de que o Juiz, ao aplicar princípio 

constitucionalmente previsto, que é o da retroatividade da lei nova mais benigna, 

estaria, no caso, criando uma terceira lei, sob pena de, assim considerando, negar 

vigência à preceito superior, contido na Constituição, e reproduzido no parágrafo 

único do artigo 2º do Código Penal, que dispõe:

"Art. 2.º Ninguém pode ser punido por fato que lei 
posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude 
dela a execução e os efeitos penais da sentença 
condenatória.
Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo 
favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda 
que decididos por sentença condenatória transitada em 
julgado."

Assim, por ser a redação do novo artigo 217-A do Código Penal mais 

favorável, entendo que deva ser aplicada em favor daqueles condenados pela 

prática das condutas descritas na antiga redação dos artigos 213 e 214, quando 

combinados com o também já revogado artigo 224, alínea "a", todos do Estatuto 

Repressor, já que permite o reconhecimento da continuidade delitiva. O preceito 

secundário a  ser aplicado, contudo, deveria ser o previsto na antiga redação dos 

crimes de estupro e atentado violento ao pudor, já que o crime de estupro de 

vulnerável, que agora engloba tanto a conjunção carnal como o ato libidinoso 

praticado em detrimento de menor de catorze anos, prevê uma reprimenda mais 

grave, cuja pena mínima é de oito anos de reclusão.

Esta egrégia Quinta Turma, entretanto, na mencionada hipótese da Lei 

de Drogas, vem decidindo pela impossibilidade de combinação das leis no tempo, 

permitindo a aplicação da nova regra mais benigna, trazida pela Lei n. 11.343/06, ao 

crime de narcotráfico cometido na vigência da Lei n. 6.368/76, somente se o cálculo 

da redução for efetuado sobre a pena-base cominada ao delito do art. 33 da Lei n. 

11.343/06.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADA POR TRÁFICO DE 
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DROGAS. PENA CONCRETIZADA EM 3 ANOS E 6 MESES DE 
RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. CRIME DE 
TRÁFICO COMETIDO NA VIGÊNCIA DA LEI 6.368/76. REDUÇÃO 
DE 1/6 ATÉ 2/3 DA PENA. RETROATIVIDADE DO § 4o. DO ART. 
33 DA LEI 11.343/06 (NOVA LEI DE DROGAS). 
INADMISSIBILIDADE. COMBINAÇÃO DE LEIS. APLICAÇÃO DE 
UMA OU OUTRA LEGISLAÇÃO, EM SUA INTEGRALIDADE, 
CONFORME FOR MELHOR PARA A ACUSADA OU 
SENTENCIADA. [...]. ORDEM CONCEDIDA.
"1.   A redução da pena de 1/6 até 2/3, prevista no art. 33, § 4o. 
da Lei 11.343/06, objetivou suavizar a situação do acusado 
primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividades 
criminosas nem integra organização criminosa, proibida, de 
qualquer forma, a conversão em restritiva de direito.
"2.   Embora o referido parágrafo tenha a natureza de direito 
material, porquanto cuida de regra de aplicação da pena, tema 
regulado no Código Penal Brasileiro, mostra-se indevida e 
inadequada a sua aplicação retroativa à aquelas situações 
consumadas ainda na vigência da Lei 6.368/76, pois o 
Magistrado que assim procede está, em verdade, cindindo leis 
para criar uma terceira norma – uma lei de drogas que prevê 
pena mínima para o crime de tráfico de 3 anos, passível de 
redução de 1/6 até 2/3, para agentes primários e de bons 
antecedentes, possibilitando, em tese, a fixação da sanção em 
apenas 1 ano de reclusão; contudo, essa norma jamais existiu 
no ordenamento jurídico brasileiro, não podendo ser instituída 
por via de interpretação.
"3.   Na hipótese, o § 4o. faz referência expressa ao caput do art. 
33 da nova Lei de Drogas, sendo parte integrante deste, que 
aumentou a pena mínima para o crime de tráfico de 3 para 5 
anos. Sua razão de ser está nesse aumento, para afastar 
qualquer possível ofensa ao princípio da proporcionalidade, 
permitindo ao Magistrado que, diante da situação concreta, 
mitigue a sanção penal do traficante ocasional ou do réu 
primário, de bons antecedentes e não integrante de organização 
criminosa; assim, não há como interpretá-lo isoladamente do 
contexto da novel legislação.
"4.   A solução que atende ao princípio da retroatividade da lei 
mais benéfica (art. 2o. do CPB e 5o., XL da CF/88), sem todavia, 
quebrar a unidade lógica do sistema jurídico, vedando que o 
intérprete da Lei possa extrair apenas os conteúdos das normas 
que julgue conveniente, é aquela que permite a aplicação, em 
sua integralidade, de uma ou de outra Lei, competindo ao 
Magistrado singular, ao Juiz da VEC ou ao Tribunal Estadual 
decidir, diante do caso concreto, aquilo que for melhor à 
acusada ou sentenciada.
"[...].
"9.   Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial, 
para que o Juiz da VEC analise a possibilidade de redução da pena 
com fulcro no art. 33, § 4o. da Lei 11.343/06, aplicando, se for o 
caso, em sua integralidade, a legislação que melhor favorecer a 
paciente, [...]" (HC n. 96.242/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES 
MAIA FILHO, j. em 20-5-2008 - o grifo é nosso).
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"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE 
ENTORPECENTES. [...]. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 
4.º, DA NOVA LEI DE TÓXICOS. PRINCÍPIO DA 
RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. 
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CASO O APENADO SATISFAÇA 
OS REQUISITOS LEGAIS. CISÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DA PENA DE MULTA. 
OPÇÃO PELO APENADO.
"[...].
"2. Diante de conflito aparente de normas, não é dado ao juiz 
aplicar os aspectos benéficos de uma e outra lei, sob pena de 
transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova.
"3. Encaixando-se a hipótese no disposto no § 4.º do art. 33 da 
Lei n.º 11.343/06 – tratando-se de réu primário, de bons 
antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas, nem 
integre organização criminosa –, a pena reclusiva de 05 anos 
reduz-se para menos de 03 anos, passando, assim, a ser a mais 
benéfica do que a antiga. Já a pena de multa sofre um 
significativo aumento: passa de 50 para 166 dias-multa.
"4. Nesse contexto, não se pode dizer, a priori, se a aplicação da 
lei nova é ou não mais gravosa, tendo em vista a discrepância 
quanto ao valor dos bens jurídicos protegidos: liberdade e 
patrimônio, restando, desse modo, como ultima ratio, a 
possibilidade de escolha pelo condenado, que deverá optar 
entre o regramento antigo e o atual.
"5. Ordem parcialmente concedida para determinar ao Tribunal de 
origem examine a possibilidade de aplicação da causa de diminuição 
de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, fixando, se 
for o caso, o percentual de redução (de 1/6 a 2/3), o qual deverá 
incidir sobre o caput do mesmo artigo, facultando-se, contudo, a 
opção entre o regramento antigo e o atual" (HC n. 83.146/DF, rel. 
Ministra LAURITA VAZ, j. em 27-3-2008 - negritamos).

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME DE 
CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE 
DIREITOS. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. ART. 33, § 4º, 
DA LEI 11.343/06. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
"1. Considerações abstratas – como a busca do lucro sem esforço, a 
plena consciência da ilicitude, a prática de um crime que representa, 
hoje, um dos males da humanidade – não são suficientes para 
estipular a pena-base acima do mínimo legal.
"2. Praticado o delito em 5/11/04 – portanto, antes do advento das 
Leis 11.343/06 e 11.464/07 – e sendo a pena-base fixada no mínimo 
legal, o regime de cumprimento de pena deve ser o inicial aberto, 
nos termos do art. 33, § 2º, c, do Código Penal, possibilitando ao 
paciente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos.
"3. Pela interpretação sistemática do art. 33 da Lei 11.343/06, 
verifica-se que a nova tipificação das condutas, anteriormente 
definida no art. 12 da Lei 6.368/76, tem como preceito 
secundário um espectro de pena que varia de 20 (vinte) meses a 
15 (quinze) anos de reclusão.
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"4. Sendo mais benéfica ao réu, a norma penal deve retroagir à 
luz do art. 5º, XL, da Constituição Federal (novatio legis in 
mellius).
"5. Ordem concedida para reduzir a pena aplicada a 3 (três) anos de 
reclusão, estipular o regime aberto para o início do cumprimento da 
pena aplicada e possibilitar a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, competindo ao Juízo das 
Execuções Criminais determinar as condições para a sua efetivação.
"Habeas corpus concedido, de ofício, para determinar que o 
Juízo das Execuções Criminais analise se presentes os 
requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e, em caso afirmativo, 
defina o montante da redução (de 1/6 a 2/3) até o limite da pena 
em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão " (HC n. 87.464/RS, 
rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j. em 13-12-2007 - 
grifamos).

Em razão do entendimento exposto nos paradigmas colacionados, 

deve ser utilizado o preceito secundário do artigo 217-A do Código Penal, cuja 

superveniência no ordenamento jurídico tornou possível o reconhecimento da 

continuidade delitiva aos condenados pela prática do crime de atentado violento ao 

pudor e estupro com violência presumida, passando-se, então, à nova dosimetria da 

pena.

Ao avaliar as circunstâncias judiciais do paciente, o Juízo singular 

assentou:

"o réu registra ANTECEDENTES, conforme certidão de 
fls. 69 e 136. Contudo, para que não haja bis in idem, 
será apreciada como reincidência, razão pela qual, neste 
tópico, deixo de considerar como prejuízo ao réu. Quanto 
a CULPABILIDADE é normal à espécie. Sua CONDUTA 
SOCIAL é desfavorável, pois mesmo casado, levou por 
mais de uma vez menores para sua casa a fim de 
satisfazer sua lasciva. PERSONALIDADE não foi aferida 
nos autos, portanto, não prejudica o réu. Os MOTIVOS 
são comuns à espécie, qual seja, a satisfação sexual. As 
CIRCUNSTÂNCIAS são as relatadas nos autos. As 
CONSEQUENCIAS não emprestam maior gravidade ao 
delito. A CONDUTA DAS VÍTIMAS  concorreram para o 
delito. Assim, analisadas em conjunto essas operadoras 
do art. 59 do Código Penal, concluo que a 
reprovabilidade (culpabilidade) da ação é de envergadura 
normal elevada" (fls. 63).

Diante da análise colacionada, fixa-se a pena-base em 9 (nove) anos 

de reclusão, em razão das apontadas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Em 
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decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, considerando que são três 

atentados violentos ao pudor e um estupro, isto é, quatro infrações cometidas, 

aumenta-se a pena em 1/4 (um quarto), fixando-a em definitivo em 11 (onze) anos e 

3 (três) meses de reclusão.

No restante, o aresto hostilizado não merece reparos.

Cumpre ressaltar que atualmente não há mais dúvidas acerca da 

hediondez dos delitos capitulados no caput  dos artigos 213 e 214 do Estatuto 

Repressivo, consoante orientação pacificada no Excelso Pretório e nesta Corte 

Superior.

Passou-se, portanto, a admitir que os crimes contra os costumes 

(atentado violento ao pudor e estupro), quando cometidos na forma simples, ou 

seja, sem lesão corporal de natureza grave ou morte (art. 223 e seu parágrafo 

único), fazem também parte daquele rol. A Suprema Corte assim decidiu:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.  CRIME 
HEDIONDO. ESTUPRO SIMPLES COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO: CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. 
POSSIBILIDADE.
"I - Não há falar em falta de fundamentação do acórdão impugnado 
quanto ao regime de cumprimento da pena, se há referência 
expressa à Lei 8.072/90.
"II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de 
que 'os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor, tanto nas 
suas formas simples (Código Penal, arts. 213 e 214) como nas 
qualificadas (Código Penal, art. 223, 'caput' e parágrafo único), são 
crimes hediondos. Leis 8.072/90, redação da Lei 8.930/94, art. 1º, V
 e VI'. HC 81.288/SC, Plenário, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso,
 DJU 25.4.2003.
"III - Após o julgamento do HC 82.929/SP pelo Plenário do STF, não 
mais é vedada a progressão de regime prisional aos condenados 
pela prática de crimes hediondos.
"IV - Ordem parcialmente concedida" (HC 87.281/MG, Min. rel. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, p. no DJU de  
04-08-2006, p. 56).

Deste Superior Tribunal, transcreve-se:

"EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS . ART. 213 C/C ART. 224, 
ALÍNEA A, ART. 225, § 1º, INCISO II, E ART. 226, INCISO II, NA 
FORMA DO ART. 71, POR DUAS VEZES, TODOS DO CÓDIGO 
PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE 
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REGIME. REQUISITOS. TESE NÃO APRESENTADA AO JUÍZO DA 
EXECUÇÃO, TAMPOUCO AO E. TRIBUNAL A QUO . SUPRESSÃO 
DE INSTÂNCIA.
"I - Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, ainda que 
perpetrados em sua forma simples ou com violência presumida, 
caracterizam-se como crimes hediondos. (Precedentes).
"II - Não havendo manifestação do Juízo da Execução, nem do e. 
Tribunal a quo , a respeito da possibilidade de progressão do ora 
paciente para o regime aberto, é vedado a esta Corte examinar tal 
alegação, sob pena de indevida supressão de instância. 
(Precedentes).  Writ  parcialmente conhecido e, nesta parte, 
denegado" (HC 94.140/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, 
p. no DJU de 05-05-2008, p. 1).

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE REGIME. 
POSSIBILIDADE. LEI N.º 11.464/2007.
"1. Os crimes de estupro e atentado violento ao pudor, quando de 
sua prática não resulte lesão corporal de natureza grave ou morte, 
ainda que na forma simples, ou mesmo com violência presumida, 
estão inseridos no rol dos crimes considerados hediondos, 
consoante estabelece o art. 1.º, incisos V e VI, da Lei n.º 8.072/90.
"2. Com a publicação da Lei n.º 11.464/07, restou, de vez, afastado 
do ordenamento jurídico, pelo legislador ordinário, o regime 
integralmente fechado antes imposto aos condenados por crimes 
hediondos, assegurando-lhes a progressividade do regime prisional 
de cumprimento de pena.
"3. Recurso parcialmente provido, tão-somente para reconhecer a 
hediondez do crime de atentado violento ao pudor" (REsp 
935.533/RS, rel. Min. LAURITA VAZ, Quinta Turma, p. no DJU de 
08-10-2007, p. 364).

Assim, em virtude das decisões do Supremo Tribunal Federal e da 

orientação desta Egrégia Corte, que consideram aludidos crimes como hediondos, 

tanto na forma simples quanto na qualificada, deve ser mantido o aresto recorrido 

na maneira em que se encontra.

Dessa forma, tendo a decisão impugnada asseverado que, in casu , há 

provas da ocorrência do delito e da autoria assestada aos pacientes, não há o que 

se falar em absolvição, pois, de uma superficial análise do contexto fático-probatório 

contido no mandamus , não se evidencia o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, concede-se parcialmente a ordem para reconhecer 
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a continuidade delitiva entre os crimes em questão, modificando a pena em 

definitivo para 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, mantidos, no mais, a 

sentença e o aresto combatidos.

É o voto.
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