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Estupradores usam nova lei para
reduzir tempo na prisão
Lei uniu crimes de atentado violento ao pudor e estupro,
permitindo responder por apenas um deles 

Já há vários casos de redução de pena pelo país; é
tragédia jurídica, dizem promotores e membros do
Judiciário

ROGÉRIO PAGNAN
DE SÃO PAULO 

O objetivo inicial era tornar a lei mais rígida. Unificar dois
artigos do Código Penal para acabar com a expressão
"atentado violento ao pudor" e classificar todo o crime
sexual como estupro.
Na prática, porém, a nova lei sobre crimes sexuais tornou
mais brandas as penas contra os estupradores e já é
considerada por membros da Promotoria e do Judiciário
"uma tragédia jurídica".
Em quase todo o país, criminosos estão reduzindo suas
penas por conta da nova lei, já há casos nesse sentido em
SC, RS, MG e SP. No DF, por exemplo, levantamento da
Promotoria aponta para pelo menos 25 casos.
Isso ocorre porque no Brasil, até a publicação da lei, em
agosto de 2009, o crime de estupro era o ato de um homem
introduzir o pênis na vagina da vítima, mediante violência
ou grave ameaça.
Os outros "atos libidinosos", como sexo oral e anal, eram
tidos como um crime diferente: atentado violento ao pudor
(artigo 214).
Era possível, assim, o criminoso ser condenado pelos dois
crimes simultaneamente. As penas eram as mesmas: de 6 a
10 anos de prisão. Caso fosse condenado pelos dois crimes,
sem eventual agravante, pegaria, no mínimo, 12 anos e, no
máximo, 20 anos de prisão.
Na nova lei, porém, há só o crime de estupro (artigo 213)
que prevê os atos de "conjunção carnal" e "atos
libidinosos". Pena de 6 a 10 anos.
Dessa forma, os juízes passaram a entender que quem foi
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condenado, por exemplo, a 12 anos pelos dois crimes deve,
agora, ter essa pena reduzida para 6 anos.
Como toda nova lei pode retroagir em benefício do réu,
muitos advogados foram à Justiça pedir redução ou extinção
da pena do atentado.

ENTENDIMENTO ERRADO
A deputada Maria do Rosário (PT-RS), relatora da lei, diz
que a interpretação dos juízes está errada. Ela diz, inclusive,
que a lei pode até ser alterada caso haja necessidade. "A
intenção da legislação é proteger meninos e meninas de
estupros. E estabelecer, para a sociedade, que existem várias
formas pelas quais o estupro ocorre."
"A intenção do legislador pode ter sido muito boa, mas
essas imperfeições redacionais levaram a discussões como
essa. Não deram conta de que isso poderia ocorrer. [...] Se o
objetivo era agravar, nesse caso gerou uma controvérsia que
pode redundar num abrandamento", disse o juiz Ulysses de
Oliveira Gonçalves Júnior, professor do Mackenzie e da
Escola Paulista de Magistratura.
Para a promotora Maria José Miranda Pereira, de Brasília, a
nova lei é uma "tragédia". Ela e o juiz Gonçalves Júnior
acreditam que a nova lei pode provocar crimes mais graves.
"Se a pessoa pratica só conjunção carnal, ela vai ter pena de
reclusão de seis anos. Se ela pratica coito anal, relação
sexual oral, vários coitos, várias conjunções, a pena é a
mesma. Isso acaba servindo de estímulo", disse o juiz
paulista.
Para o advogado Alberto Zacharias Toron, os juízes estão
fazendo uma interpretação correta. Para ele, "os atos
preparatórios" de um estupro não podem ser considerados
como um outro crime. "Essa não só é uma interpretação
correta, como justa."
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Frase 

Se a pessoa pratica só conjunção carnal, vai ter pena de
reclusão de seis anos. Se pratica coito anal, relação sexual
oral, vários coitos, várias conjunções, a pena é a mesma.
Isso acaba servindo de estímulo
ULYSSES GONÇALVES JÚNIOR 
juiz

Texto Anterior: Estupradores usam nova lei para reduzir
tempo na prisão
Próximo Texto: Condenado por molestar enteada de 11 anos
reduziu pena à metade
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Condenado por molestar enteada de
11 anos reduziu pena à metade
DE SÃO PAULO

Lourival Alves dos Santos foi condenado, em abril de 2009,
a 16 anos e oito meses por atentado violento ao pudor e
mais 16 anos e oito meses por estupro, totalizando 33 anos
e quatro meses de prisão. Em março deste ano, conseguiu
na Justiça do DF reduzir sua pena à metade com base na
nova lei.
Por mais de um ano, Santos abusou da enteada, uma menina
de 11 anos. Quando a mãe dela saía para trabalhar, ele
iniciava os ataques.
Sob ameaça, Santos beijava a boca da menina, passava a
mão em seus seios, pegava em sua vagina e se masturbava
na frente (e sobre) a menina. Esse crime, pela lei anterior,
não era estupro porque não havia "conjunção carnal" (pênis
e vagina).
Os abusos ocorreram entre "data não especificada" de 2005
até o final de 2006.
A partir daí, quando a menina tinha 12 anos, Santos passou
a estuprá-la -os crimes só cessaram em setembro de 2007,
quando Santos foi descoberto. A Justiça calcula que a
menina foi estuprada por mais de cem vezes.
Preso desde setembro de 2007, Santos recorreu e obteve o
benefício.

TRAUMA
Em depoimento à Justiça, uma pastora evangélica que agora
cuida da menina contou como ela está: "Atualmente faz
tratamento psicológico; chora do nada, tem mentalidade de
uma criança de seis anos, tem medo da casa da mãe e do
futuro." (RP)
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ANÁLISE MUDANÇA NA LEI

Legislador respondeu à demanda
punitiva
Mudança quis elevar grau de proteção simbólica com a
junção do crime de estupro e atentado violento ao pudor 

O MUNDO ESTÁ COMEÇANDO
A FICAR FARTO DAS
INTERVENÇÕES
ESPETACULARES DAQUELES
QUE NIETZSCHE CHAMOU DE
MELHORADORES DA
HUMANIDADE

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
ESPECIAL PARA A FOLHA 

Os crimes sexuais são horríveis. Causam náusea e repulsa.
Nestes tempos em que a consciência republicana ignora o
domínio das relações privadas e que o Estado laico se impõe
face à autoridade eclesiástica, é esperada a revelação de um
mundo ignorado e subestimado de violações e violências
sexuais de toda ordem na esfera doméstica e no espaço
religioso. 
A consequência é a expectativa social por maior rigor penal.
O legislador, essencialmente movido pelas ações midiáticas,
não tardou em responder à demanda punitiva. Fez modificar
o Código Penal para aumentar penas e elevar o grau de
proteção simbólica com a junção dos antigos crimes de
estupro e atentado violento ao pudor num mesmo artigo da
lei chamado de estupro, e outro de estupro de vulnerável. 
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A mensagem é de que agora é pra valer: tudo é estupro,
tudo é punido com rigor. Poucos meses depois vemos que
não é bem assim. O direito é um sistema que se governa por
regras próprias. O direito penal é constituído de garantias
duramente conquistadas na evolução da humanidade. Disso
não podemos abrir mão. Os povos que o fizeram
conheceram os horrores dos regimes totalitários. 

CRIME ÚNICO
As mais variadas tendências ideológicas da jurisprudência
passam a afirmar que cometer o antigo estupro juntamente
com o antigo atentado violento ao pudor é um único crime
nos termos da lei nova, e isso deve beneficiar a todos,
inclusive aqueles já condenados por força do princípio da
retroatividade da lei mais benéfica. 
O rigor, quando cabe, deve ocorrer na fixação da pena, que
é uma só e já é elevada em seu grau mínimo: seis ou oito
anos, conforme o caso. Esta interpretação é rigorosamente
técnica. Mas técnicos apolíticos não existem, e é preciso
identificar a mensagem política subjacente às decisões. 
Haverá quem veja o mais puro laxismo. Leniência com a
persistente cultura do abuso e da violência sexual. Uma
jurisprudência libidinosa. É um erro. O mundo está
começando a ficar inconscientemente farto das intervenções
espetaculares daqueles que Nietzsche chamou de
melhoradores da humanidade. E a jurisprudência dá sinais
disso. Os fracassos de nosso processo civilizatório são
nossos, e não do outro a quem imputamos o mal e estamos
sempre dispostos a linchar, com lei ou sem lei. 

LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL é presidente da
Associação Juízes para a Democracia

Texto Anterior: Condenado por molestar enteada de 11 anos
reduziu pena à metade
Próximo Texto: Rubem Alves: Cemitério de árvores
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