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APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART.
213,  §  1º  DO  CÓDIGO  PENAL.  CRIANÇA  DE
QUINZE ANOS DE IDADE. SUPOSTO COITO ANAL.
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.  IRRESIGNAÇÃO.
ALEGAÇÃO  DE  PROVAS  SUFICIENTES  PARA
CONDENAÇÃO. ACERVO PROBANTE INSUFICIENTE.
LAUDO  PERICIAL  NEGATIVO.  MEIOS
PROBATÓRIOS  CONFUSOS  E  INCONSISTENTES.
DÚVIDA  NA  ANÁLISE  DOS AUTOS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  COMO  ÚNICA  PROVA  INCRIMINADORA.
EXISTÊNCIA  DE  CONTRADIÇÕES.  AUSÊNCIA  DE
CREDIBILIDADE.  VERSÃO  DO  ACUSADO  EM
HARMONIA COM OS ACONTECIMENTOS FÁTICOS.
INCIDÊNCIA  DO  PRINCÍPIO  DO  IN  DUBIO  PRO
REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 386, IV, DO CPP. APELO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Se a palavra da vítima, em crime de estupro de
vulnerável, foi a única voltada a incriminar o acusado
e, não tendo, amparo em laudo pericial, além de as
testemunhas  não  confirmarem  os  fatos,  é  de  se
absolver o apelante, por ausência de provas, a teor
do art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

2. Havendo insuficiência de provas nos autos, bem
como, contradições em alguns elementos probantes,
em que resultam dúvidas sobre os fatos narrados na
denúncia, impõe-se aplicar, ao caso, o princípio do in
dubio  pro  reo,  com  a  consequente  absolvição  do
acusado.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal acima identificados;

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, em negar provimento ao apelo, em desarmonia com o
parecer da Procuradoria de Justiça.
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RELATÓRIO

Perante  a  Comarca  de  Juazeirinho/PB,  Joaci  Adelino  de
Lima foi denunciado como incurso nas sanções do art. 213, § 1º do Código
Penal,  porque,  numa noite do mês de março de 2010, por volta  de 21h,
mediante violência, o acusado praticou ato libidinoso diverso de conjunção
carnal com a vítima Erivanilda Batista Ramos, que à época dos fatos contava
com 15 anos de idade.(fls. 2-4).

Segundo  a  denúncia,  a  vítima  se  dirigiu  ao  cajueiro
existente há alguns metros de sua residência, ocasião em que encontrou o
acusado e, nesse momento, tapou a boca da vítima com um pano e manteve
relação anal com a vítima.

Ao  ser  agarrada  a  vítima  ainda  gritou,  porém  mesmo
sendo  ouvidos  por  uma  irmã  e  pela  sua  genitora,  não  diligenciaram  o
suficiente para saber de quem era o clamor.

Após  o  ato,  a  vítima  dormiu  no  chão  de  um banheiro
abandonado  próximo a sua residência.

Denúncia recebida em 07 de novembro de 2012 (fls. 63).

Citado regularmente, o acusado apresentou sua resposta
escrita à acusação às fls. 65/68.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas a vítima e 03
testemunhas. Interrogatório do réu às fls. 85.

Concluída a instrução e oferecidas as alegações finais pelo
Ministério Público (fls. 95/99) e pela defesa (fls. 101/103), o MM Juiz singular
julgou improcedente a denúncia. (fls. 105/110).

Inconformado, recorreu o Ministério Público (fls. 113/119),
alegando, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, pois
há provas suficientes a ensejar uma condenação, e que, embora conste o
depoimento  da  vítima  em  juízo  às  fls.  79/80,  o  magistrado  afirma  na
sentença  que  a  ofendida  não  foi  ouvida,  razão  pela  qual  foi  um  dos
fundamentos da absolvição.

Por  outro  bordo,  o  parquet  informa  que  o  crime  foi
praticado de forma premeditada, contra uma ofendida que sofre de retardo
mental moderado, fato esse que era do conhecimento do denunciado.



Nas contrarrazões (fls.  121/122),  a defesa pugnou pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença atacada.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria-Geral  de
Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do apelo (fls. 127/130).

É o relatório.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL:

O  recurso  é  tempestivo  e  adequado.  Independe  de
preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública  (TJPB  –  Súmula  n°  24).
Portanto, conheço do recurso.

DO MÉRITO:

Conforme relatado, a defesa alega que não há provas de
que o réu praticou o delito de estupro, não podendo, assim, ensejar uma
condenação, de modo que requer a sua absolvição, com base no in dubio pro
reo.

Ao  perlustrar  os  autos,  vislumbro  que  os  elementos
probantes angariados não são suficientes o bastante para firmar a convicção
necessária ao juízo condenatório, o que impõe, por conta disso, a absolvição
do réu, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal. E dou as
minhas razões:

Para início de debates, saliento que o presente caso, à luz
do contido no bojo dos autos, se apresenta de fácil deslinde.

Na  peça  inicial  o  Parquet  afirma  que  a  vítima  foi
Erivaneide Batista Ramos  e, que o fato delituoso aconteceu no mês de
março de 2010, por volta das 21h.

Como  se  vê,  a  descrição  dos  fatos  tem  início  com  a
imprecisão do dia em que ocorreu o delito. E se não bastasse tudo isso, a
pessoa apontada como vítima se chama Erivanilda Batista dos Santos.

Ao meu sentir, as provas colhidas se apresentam confusas
e inconsistentes, diante da forma como o cenário delitivo foi montado, já que
toda a composição dos fatos adveio, tão-somente, intervenção do conselho
tutelar. 



As testemunhas ouvidas, apenas, repetiram o que foi dito
pela ofendida.

Assim,  a testemunha Aline Alves de Souza,  Conselheira
tutelar (fl. 83), afirma:

“(...)  Que a vítima possui um retardo mental, mas
mesmo  assim  narrou  o  ocorrido;  Que  a  vítima
disse  que  foi  amarrada  pelo  acusado  e  este
colocou  o  dedo  com  muita  força  em  sua
vagina. Que a vítima informou que não conseguiu
gritar  pois  sua  boca  estava  tampada,  tendo
afirmado que chorou; (…) Que tem conhecimento
que a vítima estava convivendo maritalmente com
um  rapaz;  Que  inclusive,  no  ano  passado,  o
Conselho  Tutelar  foi  acionado  pela  família  da
vítima  para  resgatar  a  vítima  da  casa  do
companheiro,  sob  a  alegação  que  este  estava
maltratando;(...)”.(grifei)

Em  se  tratando  de  delito  contra  a  liberdade  sexual,
observa-se  que  não  foram  realizados  importantes  e  necessários
procedimentos na vítima, ante o seu comprometimento cognitivo, pois, como
visto,  ela  não  foi  ouvida  perante  a  autoridade  judicial  com  o
acompanhamento  de  técnicos  que  pudessem  aquilatar,  pelos  meios
pertinentes, à situação existencial dela em relação aos fatos ocorridos.

Quanto ao exame pericial realizado na vítima, o respectivo
Laudo  Sexológico  teve  o  resultado  negativo  (fls.  59).  Inclusive,  é  bem
taxativo ao afirmar que a vítima era virgem em 25 de março de 2010 e o “
exame de região anal também não apresenta sinais de violência”.

Ora,  a  presente  hipótese  trata-se  de  uma acusação  de
“estupro”, em que o acusado teria imobilizado vítima, de 14 (quatorze) anos
à época dos fatos, e mantido sexo anal.

Desde o início, o acusado nega ter praticado o delito.

Outro  fato  intrigante  diz  respeito  a  outras  contradições
fáticas ditadas pela vítima, para tanto, basta observar seu depoimento em
juízo, vejamos alguns trechos das declarações prestadas às fls. 79, em 03 de
setembro de 2013:

“(...)Que o acusado chegou a bater na vítima” (…)
que  tais  fatos  já  haviam ocorrido  anteriormente
com o acusado” (…)  Que nunca manteve relações



sexuais  com outra  pessoa”  (…)  Que  nunca  teve
namorado”(...).(Grifei)

Na mesma data, ao depor em juízo o genitor da ofendida
afirmou às fls. 81: 

“Que o acusado continua convivendo com suas irmãs; Que a
vítima chegou a engravidar e perdeu o bebê, recentemente;
Que não sabe quem era o pai da criança;(...)  Que há uns
dois  anos  atrás  a  vítima  conviveu  maritalmente  com
Bastinho, tendo se separado do mesmo há uns três meses;
(...).”

Ao afirmar perante a conselheira que existiu violência na
introdução do dedo na vagina com violência, e, posteriormente, relatar que a
relação foi apenas anal, vislumbro contradições que foram esclarecidas pelo
laudo sexológico de fls. 59. O laudo desmente a vítima em relação a violência
empregada.

Tais  situações,  além das  outras  acima  frisadas,  trazem
certo  desconforto  na  apreciação  da  prova  oral,  quanto  à  veracidade  dos
fatos, ante a incongruência das palavras da vítima, já que, de um lado, alega
que o acusado introduziu o dedo na vagina com violência, de outro, sustenta
que  ele  manteve  apenas  sexo  anal,  bem  assim,  afirma  que  nunca  teve
namorado, ao tempo em que, ouvido o genitor e a conselheira, eles afirmam
que a vítima convivia com outra pessoa.

Desse modo, levanto a clava da dúvida,  em respeito  ao
vetusto  direcionamento  jurisprudencial,  de que,  em se tratando de  crimes
contra os costumes, geralmente, praticados clandestinamente, a palavra da
vítima  assume  maior  relevância.  Contudo,  tal  posição  pretoriana  não  se
encaixa  ao  presente  caso,  por  ausência  de  coerência  e  presença  de
contradições nas palavras da ofendida.

A  jurisprudência,  como  não  tem  outra  solução,  está
fazendo  uma  adaptação  para  não  cometer  injustiça.  Ora,  in  casu,
examinaram a criança após o suposto ato, não encontraram nada, há laudo
pericial nesse sentido.

Nesse diapasão a jurisprudência orienta:

“APELAÇÃO.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  PROVA
INSUFICIENTE  PARA  CONDENAÇÃO.  PRESUNÇÃO
DE  INOCÊNCIA  E  IN  DUBIO  PRO  REO.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  Caso  em que  o  réu  foi



acusado de abuso sexual contra criança de 09 anos
de  idade.  Dúvida  insanável  a  respeito  dos  fatos
descritos  na  denúncia  que  conduz  à  absolvição,
com base nos princípios da inocência e in dubio pro
reo.  Apelação  desprovida.  (TJRS;  ACr  0286050-
50.2014.8.21.7000;  Nova  Petrópolis;  Sétima
Câmara  Criminal;  Relª  Desª  Jucelana  Lurdes
Pereira  dos  Santos;  Julg.  20/11/2014;  DJERS
03/12/2014)”

Por conseguinte, não havendo provas contundentes de que
o recorrido tenha praticado do delito apontado na denúncia, não vejo outro
caminho a seguir, senão, manter o julgado, a teor do art. 386, IV, do Código
de Processo Penal.

Ante o exposto, em desarmonia com o Parecer da douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu a  Sessão  de  julgamento, com voto, o
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando também os  Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos
Martins Beltrão Filho (Relator) e Joás de Brito Pereira Filho (Revisor).

Presente aos  trabalhos  como  representante  da
Procuradoria de Justiça, o Excelentíssimo Senhor Doutor José Marcos Navarro
Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 10 de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 13 de Fevereiro de 2015.

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
RELATOR


