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A C Ó R D Ã O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0126054-11.2012.815.2002 –  7ª Vara
Criminal da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
EMBARGANTE: Iovani Ribeiro Neto
ADVOGADO: Andressa Virginia De Brito Cordeiro 
EMBARGADO: Ministério Público Estadual

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS.  ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU
SUBSTITUIÇÃO  POR  PENAS  RESTRITIVAS  DE
DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. MEDIDA
PARCIALMENTE ACOLHIDA.

Se  nas  razões  apelatórias,  o  julgador  deixar  de
tratar de parte, mesmo que mínima, do pedido do
recorrente,  impõe-se  acolher  dos  presentes
embargos  declaratórios,  para  sanar  a  omissão
apontada.

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, a unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos
declaratórios, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Embargos  Declaratórios  opostos  em  face  do
Acórdão  de  fls.  160/162,  de  minha  lavra,  julgado  em  Sessão  realizada  pela
Câmara  Criminal  deste  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  em 11/12/2014  conforme
consta da certidão de fl. 159, o qual manteve a sentença condenatória, em todos
os seus termos.

Salienta  o  embargante,  que a  decisão  atacada encontra-se
eivada de omissão, sobretudo no tocante ao pedido de redução da pena base
aplicada, reivindicado nas razões recursais de fls. 129/135, mas não discutido
perante esta Corte.

Argumenta,  também, que a pena base foi  fixada acima do
mínimo legal, sem qualquer motivação justificável, devendo esta ser reduzida e,
consequentemente, substituída por penas restritivas de direitos, com base no art.
44 do CP, caso o pedido de absolvição não fosse acolhido.

Concedida  vista  à  douta  Procuradoria  de  Justiça  para  se
reportar  acerca  dos  presentes  embargos  esta,  em  parecer  encartado  as  fls.
170/172,  opinou por  acolher  parcialmente  os  declaratórios,  “apenas  para
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demonstrar a possibilidade de redução da pena-base aplicada ou não”(fl. 172).

É o que se tem a relatar.

VOTO:

Conheço do presente recurso, por tempestivo.

Aduz o  embargante, em sua petição de fls. 164/165, que o
Acórdão  de  fls.  160/162  contém  omissão  que  necessita  ser  sanada,  ante  a
ausência de discussão da matéria trazida a baila em seu apelo de fls. 129/135.

Narram os autos que o ora embargante praticou atos
libidinosos em face da vítima Bárbara Héllen, sua prima, que contava com apenas
treze anos de idade à época dos fatos.

No curso da ação, o acusado confessou parte do crime, sendo
que em seu recurso apelatório,  ele negou a pratica delitiva e,  ainda,  afirmou
inexistirem provas que demonstrem sua autoria, razão pela qual pugnou por sua
absolvição  ou  a  redução  da  pena  base  e  consequente  substituição  da  pena
corporal por restritivas de direitos.

Argumenta  que  esta  última  parte  de  seu  pedido  não  foi
trazido a baila pela Egrégia Câmara Criminal, de modo a tornar omisso o Acórdão
ora atacado, devendo este ser sanado, nos termos do Código de Processo Penal.

Pois bem!

É importante destacar que o Laudo Sexológico de fls. 32/40,
realizado no dia 01/11/2012 obteve resultado positivo para ato libidinoso, do tipo
penetração anal, confirmada por exame laboratorial (PSA) e exame físico (fl. 32),
além do exame de DNA, comprovando que a secreção coletada pertencia ao ora
embargante (fls. 37/40).

E  como  há  confissão  dele,  somado  ao  fato  da  vítima  ser
menor de quatorze anos de idade, a lei estabelece presunção de violência contra
vulnerável, ainda que o  acusado  afirme  ter  praticado  com  o  consentimento
daquela.

Na verdade, a primariedade e os bons antecedentes não são
elementos suficientes para fixar a pena base no mínimo legal, como pretende o
ora embargante.

Ademais,  se  observarmos  a  sentença  guerreada,  o  douto
magistrado fixou a pena base em 9 (nove) anos, reduzindo em 06 (seis) meses
pela atenuante da confissão, perfazendo um total de 08 (oito) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, isso para cada crime, individualizado. Percebe-se que foi um
pouco acima do mínimo legal.

Depois,  reconheceu a  continuidade  delitiva  dos três  crimes
praticados, nos termos do disposto no art. 71 do Código Penal, e estabeleceu
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apenas  uma  pena,  por  serem  iguais,  aumentando-a  em  1/5  (um  quinto),
conforme  entendimento  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  nos
termos das decisões abaixo colacionadas.

(…) 4. É pacífica a jurisprudência deste sodalício, em
se  tratando  de  aumento  de  pena  referente  à
continuidade  delitiva,  aplicando-se  a  fração  de
aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para
3  infrações;  1/4,  para  4  infrações;  1/3,  para  5
infrações;  1/2,  para  6  infrações;  e  2/3,  para  7  ou
mais infrações. Na espécie, observando o universo de
infrações  cometidas  pela  ré  (apesar  de  não  se  ter
apurado o número de condutas, restou evidente das
provas que foram muitas, ocorridas durante o espaço
de mais de um ano, sendo utilizadas várias dezenas
de cheques falsificados ou adulterados,  como eficaz
meio  fraudulento  para  os  crimes),  por  lógica  da
operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento
de 1/2 (metade) viável. 5. Nos termos dos artigos 33
e 59 do Código Penal, estabelecida a reprimenda em
patamar  inferior  a  4  (quatro)  anos  de  reclusão,  é
adequada a estipulação do regime inicial semiaberto,
eis que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
diante  de  circunstância  judicial  desfavorável.  6.
Presente  circunstância  judicial  desfavorável,  não  há
eiva na vedação da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, conforme estatui o
art.  44,  III,  do  Código  Penal.  7.  Não  há  falar  em
nulidade pela falta de renovação do interrogatório, se
ao final  da instrução, quando veio a lume a Lei  nº
11.719/2008,  o  ato  já  tinha  sido  regularmente
realizado  (tempus  regit  actum).  (precedentes).  8.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício,  a  fim de reduzir  a  pena da paciente  para  3
(três)  anos,  7  (sete)  meses  e  15 (quinze)  dias  de
reclusão,  mais  120  (cento  e  vinte)  dias-multa,
mantidos  os  demais  termos  da  sentença  e  do
acórdão. (STJ; HC 283.720; Proc. 2013/0396878-0;
RN;  Sexta  Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis
Moura; DJE 26/08/2014).
(…) 4. O aumento da pena pela continuidade delitiva
faz-se,  basicamente,  quanto  ao  art.  71,  caput,  do
Código  Penal,  por  força  do  número  de  infrações
praticadas. 5. A prática de dois crimes nas mesmas
condições de tempo, lugar e maneira de execução não
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acarreta  a  exasperação  da  pena  pela  continuidade
delitiva,  no  patamar  de  1/2  (metade).  Flagrante  a
ilegalidade na fixação do quantum, no caso concreto,
a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício, já
que substitutivo de Recurso Especial, para reduzir o
percentual ao mínimo de 1/6 (um sexto). 6. Agravo
regimental  provido,  para  reconsiderar  a  decisão
agravada,  concedendo,  assim,  ordem  de  habeas
corpus,  de ofício,  a fim de, mantida a condenação,
reduzir  a  pena privativa  de  liberdade  do  agravante
para 07 (sete) anos  e 07 (sete) meses de reclusão,
em regime inicial fechado. (STJ; AgRg-HC 272.107;
Proc. 2013/0188935-6; PR; Quinta Turma; Relª Minª
Laurita Vaz; DJE 02/09/2014).

Não há o que se reparar na dosimetria, que a meu ver foi
corretamente aplicada, mesmo que um pouco acima do mínimo legal, seguindo,
inclusive, entendimento jurisprudencial da Corte Superior de  Justiça.

Da mesma forma, não faz jus a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, ante ao tempo da pena ser superior ao
previsto no art. 44 do Código Penal, que dispõe o seguinte:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a
quatro anos e o crime não for cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena
aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso; 

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e
a personalidade do condenado, bem como os motivos e
as  circunstâncias  indicarem que essa substituição  seja
suficiente. (…) 

Portanto, sendo a hipótese de crime cuja pena ultrapasse os
quatro anos estabelecidos por lei, não faz jus o embargante a tal benefício.

Desse modo, o Juiz singular, ao proferir seu decreto
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
217-A c/c 71, todos do CP, o fez em consonância com os demais elementos de
convicção encartados aos autos, mormente quando não carreado ao álbum
processual nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade atribuída ao
ora embargante, que venha a justificar a absolvição pretendida,  bem como a
redução da pena, que não pode ser inferior ao mínimo legal.

Como não se pode admitir a hipótese de absolvição, ante a
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confissão  espontânea  do  réu,  sobretudo,  quando  coerente  com os  elementos
trazidos  a  baila,  bem como  impossível  a  redução  do  quantum  condenatório,
devido as circunstâncias judiciais já justificadas na sentença, impõe-se manter a
decisão em todos os seus termos, como dito no Acórdão ora atacado, porém,
reconhecendo parcialmente a omissão apontada, de modo a acolher parcial os
embargos opostos.

E  foi  nesse  sentido  que a  douta Procuradoria de Justiça  se
posicionou, em seu parecer encartado as fls. 170/172, ao afirmar que “verifica-se
que há omissão a ser sanada, uma vez que houve pedido expresso de apreciação da
matéria por  ocasião do apelo interposto pelo réu,  que deixou de ser  analisada
quando do julgamento do recurso” (fl. 171).

Por tudo isso, em consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, ACOLHO  PARCIALMENTE  os  presentes  embargos
declaratórios.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de Julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João  Benedito  da  Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores CARLOS MARTINS
BELTRÃO FILHO (Relator) e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado
para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), e  Joás de Brito
Pereira Filho.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor
Francisco Sagres Macedo Vieira, 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
24 de Fevereiro de 2015.

João Pessoa, 26 de Fevereiro de 2015.

Carlos Martins Beltrão Filho
Desembargador – Relator
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