
CRIME HEDIONDO - ESTUPRO - PADRASTO DE MENOR - VIOLÊNCIA 

PRESUMIDA - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - REGIME 

FECHADO.  

  

 Estupro. Violência presumida. Ilegitimidade do Ministério Público. 

Modificação do regime para cumprimento da pena. No delito de estupro, sendo o 

agente padastro da ofendida, a ação penal é pública incondicionada. O atraso na 

apresentação das razões do apelo é mera irregularidade, que não impede o 

conhecimento do apelo. A prova produzida durante a instrução demonstra a 

autoria e materialidade e a idade da ofendida caracteriza a violência. O crime de 

estrupo é hediondo, sendo o regime para o cumprimento da reprimenda o 

integralmente fechado, nos termos do artigo 2º, parágrafo primeiro da Lei nº 

8.072/90. 

  

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, nº 4.092/99, em 

que é Apelante Antônio Ivan Batista da Silva, e Apelado o Ministério Público. 

 

 Acordam os Desembargadores que integram esta Sexta Câmara Criminal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade, em dar parcial 

provimento para reduzir as penas para oito anos e nove meses de reclusão, mantidos os 

demais dispositivos da sentença, de acordo com o voto do relator, e, rejeitar as 

preliminares argüidas pelo Ministério Público e defesa. 

  

VOTO  

  

 Trata o presente feito criminal de ação penal pública, onde é imputado ao 

apelante Antonio Ivan Batista da Silva o delito de estupro, previsto no artigo 213, c/c o 

224, letra “a” e 226, nº II, todos do Código Penal. 

  

 Antes de analisarmos o mérito da questão, duas preliminares têm de ser 

resolvidas.  

  

 Sustenta a defesa, a ilegitimidade do Ministério Público para a propositura da 

ação penal.  

  

 Sendo o crime contra os costumes praticado pelo companheiro da mãe da vítima, 

a ação penal é pública incondicionada, razão por que o Ministério Público tem 

legitimidade ativa para instaurar a ação penal. Além do mais, a mãe da ofendida que 

tomou conhecimento do fato descrito na denúncia no dia 04 de março de 1998, no dia 

09 de junho de 1998 representou à autoridade policial no sentido de que fosse 

instaurada ação penal contra o apelante, conforme se vê de f. 16 e verso. 

  

 Assim sendo, rejeito a preliminar argüida. 

  

 Sustenta o Ministério Público a intempestividade das razões de apelação por 

parte da defesa.  

  

 O atraso na apresentação das razões do apelo constitui mera irregularidade o que 

não impede o seu conhecimento quando apresentado dentro do prazo legal. Preliminar 

rejeitada. 



  

 É sabido que nos crimes contra os costumes a fala da ofendida merece especial 

relevo no conjunto probatório, quando for a mesma recatada e de bom comportamento, 

já que os fatos são praticados normalmente na clandestinidade.  

  

 A materialidade delitiva restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de 

delito (conjunção carnal), onde os senhores peritos informam a existência de rotura 

himenal antiga, proveniente do tempo decorrido entre a primeira penetração e a 

realização do exame. A autoria está caracterizada pelas declarações da ofendida, sua 

mãe e seu irmão, os quais tanto na polícia como em juízo prestaram declarações firmes, 

seguras e coerentes, senão vejamos.  

  

 A ofendida Elizabete dos Santos Silva, a f. 42, declarou: 

  

 “que a depoente era enteada do acusado, já que este morava maritalmente com a 

mãe da depoente; que a depoente se recorda que, a partir dos seus sete anos, o acusado 

passou a mostrar-lhe inicialmente revistas de mulheres peladas; que, face ao tempo 

decorrido, a depoente não se recorda quando iniciaram as carícias íntimas; que a 

depoente não sabe precisar quando perdeu a virgindade; que a depoente esclarece que a 

penetração do pênis na vagina da depoente ocorreu quando a depoente ainda tinha 

pouca idade; que o acusado aproveitava-se das ausências da mãe da depoente da 

residência; que o acusado, por vezes, praticou felação na depoente; que a depoente 

somente levou os fatos ao conhecimento de sua mãe quando indagada pela mesma se a 

depoente era virgem; que inicialmente a depoente não quis relatar para sua mãe com 

quem havia tido relação sexual; que a depoente acabou por comunicar a sua mãe os atos 

que o acusado vinha praticando; que a depoente tem ciência da gravidade dos fatos 

relatados; que a depoente não faz contra o acusado o relato como vingança; que a 

depoente nunca teve namorado antes de relatar os fatos a sua mãe, até porque o acusado 

vivia instigando que a mãe da depoente mantivesse a depoente em casa; que a última 

relação que o acusado manteve com a depoente foi no final de março de 98; que em 

março de 98 o acusado ainda residia com a mãe da depoente; que a depoente desde 

pequena sempre presenciou brigas violentas entre o acusado e sua mãe, chegando 

inclusive à agressão física, o que levou a depoente a temer o acusado; que por 

intermédio da mãe, o acusado controlava a vida da depoente e da mãe, o acusado 

controlava a vida da depoente e de seu irmão, recomendando que a mãe não a deixasse 

sair; que tal fato não aborrecia a depoente, que não tinha amigos e só saía com a sua 

mãe”. 

  

  

 A mãe da ofendida Maria de Jesus Pereira dos Santos, a f. 40, afirmou: 

  

 “que a depoente é mãe da vítima; que a depoente viveu maritalmente com o 

acusado por mais de onze anos, separando-se do mesmo em março de 98, quando a 

depoente tomou conhecimento dos fatos; que a depoente no dia 05/03/98, indagou sua 

filha se a mesma ainda era virgem, recebendo a resposta não; que a depoente procurou 

saber de sua filha com quem a mesma havia mantido relação sexual; que a vítima 

acabou dizendo que havia mantido relação sexual com o acusado; que a depoente 

colocou a vítima e o acusado frente a frente, tendo a vítima sustentado contra o acusado, 

que ficou quieto, saindo depois da residência; que a depoente se recorda que, quando a 

vítima possuía aproximadamente 10 anos, surpreendeu o acusado com a mão nas 



nádegas da vítima, quando esta dormia na sala; que o acusado negou que estivesse 

acariciando a menor; que a menor, por medo, confirmou a negativa do acusado; que 

Eloy, filho da depoente, relatou que presenciou o acusado levar Elizabete para o quarto, 

mandando que ele, Eloy, saísse do quarto; que Elizabete nunca teve namorado, sendo 

ela muito presa em casa; que o acusado controlava muito a vida da vítima, sendo que 

esta não se revoltava com a situação; que a vítima nunca manifestou desejo de ver a 

depoente separada do acusado.” 

  

 O irmão da ofendida Eloy dos Santos Silva depondo a f. 43, disse: 

  

 “que o depoente é irmão da vítima; que o acusado foi padrasto do depoente; que 

o depoente acha o acusado chato, por ser mandão; que o depoente, já na residência 

situada na Rua São Francisco Xavier teve oportunidade de ver o acusado ocupando a 

mesma cama que Elizabete, sendo que o depoente percebeu que por baixo da coberta o 

acusado acariciava Elizabete, embora tentasse disfarçar; que algumas vezes o acusado 

levou Elizabete para o quarto, pedindo que o depoente saísse, fato este que o depoente 

chegou a comentar com sua mãe; que a mãe do depoente se separou do acusado em 

razão da descoberta dos fatos; que a irmã do depoente nunca namorou. 

  

 A certidão de nascimento acostada a f. 15 demonstra que a ofendida nasceu em 

26 de outubro de 1981, o que prova que quando do início dos fatos, 1989, tinha a 

mesma de sete para oito anos de idade.  

  

 Dúvidas não restam, portanto, que o primeiro estupro ocorreu antes que a vítima 

completasse quatorze anos de idade, razão por que não há que se discutir a respeito da 

existência da violência, por ser a mesma presumida, nos termos do artigo 224, letra “a “, 

do Código Penal.  

  

 Restou definitivamente demonstrado que o apelante viveu maritalmente com a 

mãe da ofendida por onze anos, o que não deixa dúvida quanto a sua condição de 

padrasto da ofendida, já que a união foi duradoura e estável.  

  

 A prova dos autos é no sentido de que a ofendida desde pequena passou a temer 

o apelante, já que este brigava com sua mãe de forma violenta, chegando inclusive à 

agressão física. 

  

 A atitude do apelante está traduzida na vontade livre e consciente em praticar 

sexo com a menor, mediante introdução de seu pênis na vagina da ofendida. 

  

 A tese defensiva no sentido da absolvição não merece acolhimento, eis que 

ausentes todos os requisitos básicos necessários à sua caracterização. 

  

 A sustentação no que diz respeito ao benefício de progressão de regime para 

cumprimento da reprimenda não merece prosperar, eis que o delito em exame é 

daqueles revestidos de hediondez que determina que o regime deve ser o integralmente 

fechado.  

  

 O apelante é primário e de bons antecedentes, razão por que a pena-base deve 

ficar no mínimo legal. 

  



 A continuidade delitiva restou provada, já que os estupros descritos na peça 

acusatória foram praticados contra a mesma ofendida, e em idênticas condições de 

tempo, lugar e maneira de execução, como tem entendido a Jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. 

  

 Assim sendo e atento a tudo mais que dos autos consta, dou parcial provimento 

ao apelo defensivo para o fim de fixar a pena base no seu mínimo legal, 06 (seis) anos 

de reclusão. Aumento, ainda, a pena de um sexto, em razão da continuidade delitiva, 

ficando em definitivo a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ante a 

ausência de atenuantes ou agravantes, bem como outras causas de aumento ou 

diminuição de pena, ficando mantidos os demais termos da douta sentença atacada. 

  

 Rio de Janeiro, 20 de junho de 2000. 

  

 Des. ESTENIO CANTARINO CARDOZO - Presidente 

  

 J.D.S. Des. VALMIR DOS SANTOS RIBEIRO - Relator 
 


