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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. AUTORIA INCONTESTE. AUSÊNCIA
DE  PROVA  DA  VIOLÊNCIA  FÍSICA.  ARGUMENTO
INFUNDADO.  MATERIALIDADE COMPROVADA.
PALAVRA  DA  VÍTIMA  ABSOLUTAMENTE
CORROBORADA  PELO  CONJUNTO  PROBATÓRIO.
CRIME  COMETIDO  ANTES  DO  ADVENTO  DA  LEI
11.106/2005.  INDEVIDA  APLICAÇÃO  DA  CAUSA
ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO
CP.  REGIME  FECHADO.  AUSÊNCIA  DE
JUSTIFICATIVA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
REFORMA PARCIAL DO JULGADO EX OFICIO.

- É cediço, que nos crimes contra a liberdade sexual -
praticados não raro na clandestinidade, longe dos olhares de
terceiros, - os relatos coerentes da vítima, endossados pela
prova testemunhal, são elementos de convicção de alta
importância, suficientes para comprovar a prática delitiva.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,
todavia de ofício, reduzir a pena para 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime
semiaberto. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ronaldo Adriano
da Silva, em face da sentença das fls. 216/220 prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara
Regional de Mangabeira, dr. Manoel Gonçalves dantas de Abrantes, nos autos da ação



penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que o
condenou à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do
crime de estupro (art. 213, do CP). 

Narra a denúncia que, no dia 30/09/2001, por volta das 22 horas,
o  acusado, ora apelante, após a ingestão de bebida alcóolica, invadiu a residência da
vítima Ivonete Afonso Vitorino, com quem conviveu maritalmente por mais de 06 anos,
e, sob pressão e ameaça de morte,  manteve com ela conjunção carnal na frente dos
filhos do casal. 

A denúncia foi recebida em 23/01/2002.

O réu não foi encontrado para ser citado, não tendo respondido
ao edital de citação expedido, razão pela qual lhe foi decretada a revelia e determinada a
produção antecipada de provas (fls. 34).

O processo foi suspenso em 09/09/2002, na forma do art. 366 do
CPP. (fl. 44). A prisão preventiva do réu foi decretada à fls. 51/53.

O réu foi preso em 26/11/2014 e retomado o curso regular do
processo criminal, conforme noticia o termo de audiência de fls. 137.

Audiência  de  instrução,  fls.  167/168,  191/192  e  198/199.
Alegações finais, fls. 200/202 e 203/213, pelo MP e pela defesa, respectivamente.

A denúncia foi julgada procedente e o réu condenado nas iras do
art. 213 do CP à pena de  09 (nove) anos e 09 (nove)  meses de reclusão,  conforme
sentença de fls. 216/220.

Inconformado o réu interpôs recurso de apelação (fls.221). Em
suas razões recursais (fls. 223/225), alega o apelante, em síntese, que não houve crime
de estupro contra sua companheira  Ivonete Afonso Vitorino,  máxime porque não há
provas de violência física e a própria vítima afirma que o réu não bateu nela. Ademais,
as declarações prestadas pelas testemunhas não são dignas de confiança,  pois foram
prestadas com o intuito de prejudicar o réu. Requer, ao final, sua absolvição.

 Nas contrarrazões das fls. 230/235, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença
recorrida. 

Nesta instância, o insígne Procurador de Justiça Francisco sagres
Macedo vieira, no seu parecer das fls. 241/247, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Narra a denúncia que, no dia 30/09/2001, por volta das 22 horas,
o  acusado, ora apelante, após a ingestão de bebida alcoólica, invadiu a residência da
vítima Ivonete Afonso Vitorino, com quem conviveu maritalmente por mais de 06 anos,
e, sob pressão e ameaça de morte,  manteve com ela conjunção carnal na frente dos
filhos do casal. 



Alega o recorrente que essa versão dada pela vítima de forma
contraditória ao longo da persecução penal, bem como os depoimentos testemunhais
não são dignos de crédito e que não encontram amparo nas demais provas constantes
dos  autos,  como  o  laudo  de  exame  de  corpo  de  delito  (fl.29)  e  a  pesquisa  de
espermatozoide (fl.  28), deles não se podendo aferir  a ocorrência de violência física
capaz de caracterizar o delito. 

Sem razão, todavia.

Na espécie, não há como acolher a tese apresentada pelo
recorrente, cujo argumento é a negativa de autoria e materialidade, pois que, o conjunto
probatório é seguro, harmonioso e suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a
materialidade e a autoria delitivas. A destacar, notadamente, a palavra da vítima e dos
depoimentos testemunhais.

Das vezes em que foi ouvida (na fase inquisitória e em juízo), a
vítima Ivonete Afonso Vitorino revelou que o acusado, usando de violência física e
ameaças, a constrangeu a ter com ele relações sexuais. Veja-se: 

“(...); que ontem, 30.09.01, por volta das 22:00 horas, o notificado a
agrediu  fisicamente  com  ciúme  porque  a  mesma  estava  fazendo  um
trabalho  do  colégio  em  grupo  e  colocou  o  nome  de  colegas,  aonde
constava o nome de um rapaz, em seguida o mesmo a jogou na cama,
espancou-a e com uma faca ficou torturando-a, dizendo que iria matá-la
e também a sua família;  que o notificado estuprou-a com violência e
perguntou 'está bom, é o suficiente pra você, ou quer que ue vá fazer a
mesma coisa  com sua  irmã?',  que  reside  próximo a sua casa,  mas  o
mesmo  continuou  ameaçando  e  disse:  'vou  lhe  matar,  as  crianças
qualquer um cria' (...)” (fl. 07)

“(...) que convivia com o acusado na época do crime, quando ele chegou em
casa de noite bêbado e, de forma agressiva, disse que queria manter relações
sexuais com ela; que como ela se recusou, o acusado passou a lhe agredir,
chegando a lhe feri  na mão com uma faca,  obrigando-a a manter  o ato
sexual sob pena de morte; que o acusado nunca havia lhe agredido antes;
que atribuiu a atitude do réu ao estado de embriaguez, pois o casal vivia em
harmonia; que depois do crime não mais conviveu com o acusado, pois o
mesmo saiu de casa e não mais retornou, só aparecendo muitos anos depois
quando ela voltou a morar no bairro, embora ele ainda mantivesse contato
com os familiares dele(...)”. (fl. 199, mídia audiovisual) 

Maria  de  Lourdes  Ribeiro, ouvida  em  juízo  e  fora  dele
declarou, sob compromisso: 

“Que na manhã do dia 01/10/01 tomou conhecimento através da vítima
de  que  na  noite  do  dia  30/09/01,  por  volta  das  22:00hs,  o  seu
companheiro RONALDO havia chegado em casa drogado e bêbado e lhe
estuprou, e ainda lhe agrediu fisicamente e moralmente com palavras de
baixo  calão,  e  ainda  fez  ameaças  de  morte  a  IVONETE  e  aos  seus
familiares,  caso  ela  procurasse  a  polícia  para  o  denunciar;  que  tem
conhecimento que no momento do estupro ele ficou sempre com uma faca
na mão para amedrontar a vítima, caso ela gritasse (…).” (fl. 10)

“(...) que o acusado chegou bêbado em casa, ameaçou a vítima com uma
faca e que iria colocar fogo no botijão de gás; que as crianças estavam
em outro quarto no momento da prática do estupro; que no dia seguinte
a  vítima  foi  a  sua  casa,  estando  lesionada,  narrando  o  ocorrido,



afirmando que cedeu por causa das ameaças e da agressão; que depois
do fato a vítima se separou do acusado; (...)” (fl. 199, mídia audiovisual)
 
Semelhante  relato  trouxe  a  testemunha  Alcinéia  da  Silva

Bernardo, que afirmou em juízo:

“(...)  que morava perto da vítima e como se passou muito tempo tinha
pouca lembrança do fato narrado na denúncia, contudo lembrava ter
visto a vítima chegar na casa da irmã dela chorando e dizendo que foi
espancada e estuprada pelo acusado na frente dos filhos; que o casal
ainda  convivia  quando  do  acontecimento  do  fato;  que  a  vítima  foi
submetida  a exame corporal  e  apresentava  lesões  pelo  corpo;  que a
vítima  comunicou  o  fato  à  polícia  tendo  o  acusado  fugido  logo  em
seguida; que a vítima não foi acolhida pela família dele, ficando sem
assistência; que somente muito tempo depois é que o acusado apareceu,
tendo ido morar em um quarto na casa da família do mesmo; que a
vítima mudou-se para o bairro do Grotão, sem nunca receber alimentos
para o sustento dos filhos, tendo passado por necessidades (...)” (fl. 199,
mídia audiovisual)

O  acusado,  em  seu  interrogatório,  negou  veementemente  a
prática do fato, dizendo que havia apenas decidido terminar o relacionamento e sair da
casa pertencente a  sua genitora,  onde morava à época com a vítima,  porque tomou
conhecimento de que a mesma a estava traindo enquanto ele trabalhava fora da cidade.
Disse a ainda que a vítima o procurava constantemente pedindo ajuda para comprar
coisas para os filhos, o que atendia, dentro de suas possibilidades, sabendo a mesma
onde encontrá-lo, tanto que ia a seu encontro e chegou a lhe avisar da realização de
audiência anterior, para que o mesmo comparecesse (oportunidade em que foi preso).

Em  seu  recurso,  aliás,  tenta  desmerecer  os  depoimentos  das
testemunhas, afirmando não serem dignos de credibilidade, posto que contaminados de
mentira  na  tentativa  de  incriminá-lo.  Em que  pese  o  momento  para  contradita  das
testemunhas ter sido alcançado pela preclusão, mister é observar que os depoimentos
prestados em juízo e fora dele se coadunam às demais provas colhidas nos altos, quiçá
as próprias declarações da ofendida. Cite-se o laudo de exame de corpo de delito, fl. 29,
em que ficou constatada a violência física para a prática de ato libidinoso, bem como o
laudo para pesquisa de espermatozoide com resultado positivo, fl.28.

Não desmerece a força probante do documento a alegação de
que não há como se provar que o material genético colhido era de fato do acusado,
posto  que  todas  as  demais  provas  convergem  para  tal  assertiva.  Basta  para  tanto
conferir-se a data da coleta do material genético (secreção vaginal), a qual ocorreu no
dia seguinte ao do fato narrado na denúncia.

Desta feita, diante dos elementos fáticos probatórios coligidos
ao caderno processual, resta cabalmente evidenciada a autoria criminosa imputada ao
ora apelante. Aliás, não se pode olvidar que, em crime dessa espécie –  estupro – , longe
dos olhares de terceiros, os relatos coerentes da vítima, endossados pela prova
testemunhal, são elementos de convicção de alta importância, suficientes para
comprovar a prática do delito inserto no artigo 213, §1º, do Código Penal.

Nesse sentido, aponta a jurisprudência do STJ. Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. 1. ALEGADA VIOLAÇÃO A



DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. 2.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. ART. 544, § 4º, II, ALÍNEA "B", DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, C.C. O ART. 3º DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. 3. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. VEDAÇÃO DO ART. 159 DO REGIMENTO
INTERNO DESTA CORTE. 4. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE
OFÍCIO. IMPROPRIEDADE. 5.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. 6. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
(...)
6. Ademais, com relação à palavra da vítima, esta Corte decidiu que, em
se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são
praticados na clandestinidade, ela assume relevantíssimo valor
probatório, mormente se corroborada por outros elementos, como na
hipótese.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA
GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA
TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015) (Grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM 2º GRAU.
NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE ENCONTRA ISOLADA DOS
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA
Nº 7 DO STJ.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é
importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são
cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por
muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar
consonância com as demais provas coligidas nos autos.
2. No caso, a condenação baseou-se em outras provas, que não apenas o
depoimento da vítima.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 01/02/2013)  (Destaquei)

No mesmo tom: 

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a clandestinidade
da infração, assume preponderante importância, por ser a principal se não a
única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do
acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é seguro, coerente e
harmônico com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a
teimosa e isolada inadmissão de responsabilidade do réu”  (TJSP –  RT
671/305-6). 

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES
CORPORAIS. AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE
INCONTROVERSAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM AMPARO NO
RELATO DO RÉU E NA PROVA MATERIAL COLIGIDA AOS AUTOS.
VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. A violência doméstica, como o
próprio tipo já diz, ocorre no ambiente familiar, impossibilitando,
muitas vezes, a presença de qualquer testemunha. Assim, a palavra da
própria vítima acaba sendo o único meio probatório e o que mais se
aproxima da realidade fática do ocorrido, devendo-se tê-la como válida
para amparar a condenação, tanto mais se considerada a inexistência de
motivos que justifiquem seu interesse em incriminar o acusado
gratuitamente. [...] (TJSC, Apelação Criminal n. 2010.064450-4, de
Sombrio, rel. Des. Newton Varella Júnior. Data: 01.08.2012) Grifei.



Relativamente à dosimetria, em que pese não ter sido objeto do
recurso,  verifico,  por  dever  de  ofício,  merecer  reparos  a  sentença  impugnada.  Isto
porque, ao fixar a pena-base m 06 (seis) anos e 06 (seis) meses, aumentou-a da metade,
em razão da causa especial de aumento, disposta no art. 226, II do CP.

Não obstante, é de se atentar que o delito fora consumado no
ano de 2001, quando ainda não vigia a nova redação do supracitado artigo, dada após a
edição  da  lei  nº  11.106/2005  e  que  recrudesceu  a  redação  do  referido  artigo  para
englobar a relação entre cônjuges e companheiros na causa especial de aumento.

Desta  forma,  inviável  a  aplicação  do  referido  dispositivo  ao
caso em comento,  tendo em vista a  impossibilidade de retroação da  lex gravior em
detrimento do réu, devendo o acréscimo decorrente de sua incidência ser extirpado da
pena.

Por fim, também é de se observar que ao fixar o regime para
cumprimento inicial da pena, o sentenciante não se desincumbiu do mister de justificar a
imposição do regime mais gravoso.

Desta feita, e considerando-se a reavaliação da dosimetria, com
a exclusão da  causa de  aumento,  a  pena  de 06  anos e  06  meses,  aliada  às  demais
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, recomendam o regime SEMIABERTO para o
início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante  o  exposto, em  desarmonia  com  o  parecer  ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO  ao recurso interposto, REFORMANDO EX
OFCIO a sentença de primeiro grau, para excluir a causa de aumento do art. 226, II, do
CP,  fixando  a  pena  privativa  de  liberdade  em 06  (seis)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime SEMIABERTO, na forma do art. 33,
§2º, “b” do CP. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, decano no exercício da Presidência, dele
Participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Antônio Sarmento
(juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos)  e  Marcos  William de  Oliveira  (juiz  de  Direito  convocado,  com jurisdição
limitada, para substituir o Exmo. Des. Joás de Brito Pereira Filho), revisor e Luiz Sílvio
Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor  Álvaro
Cristino Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Desembargador Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 06 de dezembro de 2016.

                                                       Carlos Antônio Sarmento
            juiz convocado


