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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002933-47.2011.815.0751 – 1ª Vara da Comarca
de Bayeux/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Eduardo de Lima Silva, vulgo “Dú” 
ADVOGADA: Lúcia Helena V. da Silva (OAB/PB 4.611)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. DOS  CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CRIANÇA À ÉPOCA COM
13  (TREZE)  ANOS.  ART.  217-A  DO  CP.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  ACOLHIMENTO.  PROVAS
INSUFICIENTES.  ATENDIMENTO  DO
PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  REU.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Considerando  que  meros  indícios  não  são
suficientes para embasar decreto condenatório, haja
vista que, em se tratando de Processo Penal, exige-
se  prova  extreme  de  dúvidas  acerca  da
materialidade e autoria do fato imputado a outrem,
a absolvição é medida que se impõe.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento aos recursos. 

RELATÓRIO

Perante a 1ª Vara da Comarca de Bayeux/PB, Eduardo de Lima
Silva,  vulgo  “Dú”  e  Fagner  Barbosa  Santos,  devidamente  qualificados,  foram
denunciados  como  incursos  nas  sanções  do  art.  217-A  do  Estatuto  Pátrio
Repressivo, em razão dos fatos a seguir narrados:

“No dia 09 de abril do corrente ano, Eduardo de Lima Silva
agarrou e beijou a força a adolescente Samara Barbosa, de apenas 13 anos de
idade, e ainda, disse que se ela contasse para alguém mataria os pais dela, mas
antes iria “chupá-la todinha”.

A adolescente contou o fato ao seu primo Fagner Barbosa dos
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Santos,  o  segundo  denunciado,  que  foi  até  o  local  de  trabalho  do  primeiro
denunciado, uma oficina mecânica do tio da vítima, e lhe deu uns murros, além de ter
contado o fato a família da adolescente.

(…)

Depois,  a  própria  adolescente  confessou  que  também  teve
conjunção carnal com o primeiro denunciado, mas somente em duas oportunidades”.

Em  audiência  realizada  no  dia  04/06/2014  (fls.  140-141)  a
magistrada chamou o feito a ordem e determinou a suspensão do processo e do lapso
prescricional com relação ao acusado  Fagner Barbosa Santos, considerando que ele
não foi encontrado para ser citado.  

Ultimada a instrução criminal, o juiz singular julgou procedente a
pretensão punitiva  exposta na peça inaugural,  condenando  Eduardo de Lima Silva,
vulgo “Dú”, nas penas do art. 217-A, caput, do Código Penal, fixando a reprimenda da
seguinte forma:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 09
(nove) anos e 03 (três) meses de reclusão, que tornou definitiva diante da ausência de
causas modificativas, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Irresignado, o réu Eduardo de Lima Silva recorreu requerendo sua
absolvição,  alegando  que  não  há  provas  concretas  que  embasem a  condenação  e,
alternativamente, redução da pena (fls. 172; 183-195).

Contrarrazoando  as  irresignações  defensivas,  manifestou-se  o
Ministério Público pelo não provimento dos recursos (fls. 197-201).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer,  opinou  pelo  provimento  da  irresignação,  absolvendo  o  recorrente  das
imputações que lhe são atribuídas (fls. 209-214).

Lançado  o  relatório,  foram  os  autos  ao  Revisor  que,  com  ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Nas  razões  apelatórias  o  recorrente  pleiteia  por  sua  absolvição
alegando  que  não  há  no  caderno  processual  elementos  probatórios  robustos  e
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suficientes para amparar um decreto condenatório.

Argumenta, ainda, que resta ausente a prova da materialidade do
crime, já que o Laudo Sexológico não define o dia em que houve a conjunção carnal.

O pedido deve ser acolhido.

O recorrente foi condenado nas penas do art. 217-A, caput, do CP,
acusado de haver agarrado e beijado a força a adolescente Samara Barbosa, na época
com 13 (treze) anos de idade, ameaçando-a de que se contasse a alguém mataria os
pais dela.

A adolescente  contou  ainda  que,  por  02  (duas)  vezes,  manteve
relação sexual com o acusado Eduardo de Lima Silva.

Ocorre que, compulsando atentamente o caderno processual, vejo
que há muitas dúvidas acerca do que realmente aconteceu e se realmente aconteceu.

Primeiro  porque  há  imputações  atribuídas  ao  outro  denunciado,
Fagner Barbosa Santos, que não foi encontrado para ser citado e,  por essa razão o
processo se encontra suspenso. 

Os  fatos  narrados  na  exordial  eclodiram  quando  a  adolescente,
Samara Barbosa, contou a Fagner sobre as supostas ações de Eduardo e, aquele, foi até
o local de trabalho de Eduardo, uma oficina mecânica do tio da vítima, e lhe deu uns
murros, além de ter contado o fato a família da adolescente.

Ao saber do ocorrido, a mãe da vítima compareceu a Delegacia e
noticiou os fatos, momento em que foi descoberto que a adolescente mantinha relações
sexuais com Fagner desde os 12 anos, sob ameaça de que se ela contasse mataria os
pais dela.

Apesar  de  merecer  credibilidade  as  declarações  das  vítimas  nos
crimes  praticados  às  escondidas,  como o  em tela,  referida  prova  deve  estar  coesa
quando em cotejo com as demais e, no caso dos autos, não está.

Como bem posto no Parecer da douta Procuradoria de Justiça (fls.
211), a vítima não conseguiu formar um convencimento de como tudo aconteceu.

“(...)  Observa-se,  que  a  vítima  não  conseguiu,  em
nenhuma  das  oportunidades  em  que  prestou  suas
declarações (fls. 11/12 e CD audiovisual, às fls. 125),
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formar  um  convencimento  claro  acerca  de  como
realmente aconteceram os fatos, já que existe também,
um  segundo  acusado,  Fagner  Barbosa  dos  Santos,
primo da vítima, no qual encontra-se foragido (...)”. 

Quando foi ouvida na esfera policial no dia 10/04/2011 (fls. 09) a
vítima não falou que havia mantido relações sexuais  com Eduardo,  apenas quando
prestou novas declarações, dia 11/04/2011 (fls. 22), foi que falou em estupro.

Importante registrar que o Laudo Sexológico (fls.  43-44) conclui
que a vítima havia tido relação sexual há mais de 20 (vinte) dias, no entanto não diz
com quem, já que não foi possível a coleta de secreção vaginal para exame de PSA e
posterior confronto genético.   

Observa-se que o réu sempre negou a prática delitiva. 

Não há elementos de prova suficientes, portanto, à condenação do
réu por crime tão grave. As demais testemunhas arroladas não presenciaram os fatos.

Conclui-se  que  as  provas  coligidas  não  esclareceram
suficientemente a prática do delito de estupro contra vulnerável atribuídos a ele, não
exsurgindo  a  segurança  necessária  para  que  o  julgador  profira  um  decreto
condenatório.

Assim, diante da fragilidade do acervo probatório e da dúvida que
permeia a sucessão dos acontecimentos, é prudente a prevalência do princípio do  in
dubio pro reo, não restando outra solução senão a absolvição do apelante.

Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

“É outra consagração do princípio da prevalência do
interesse  do  réu  –  in  dubio  pro  reo.  Se  o  juiz  não
possui  provas  sólidas  para  a  formação  do  seu
convencimento,  sem  poder  indicá-las  na
fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a
absolvição”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de
processo pena comentado.  8.  ed.  São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. p. 689)

Sobre o assunto, vejamos a jurisprudência:

“ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  CONFISSÃO
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EXTRAJUDICIAL.  AGRESSÃO  FÍSICA.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO.  CERTIDÃO  DE  NASCIMENTO.  CÓPIA
AUTENTICADA  POR  ESCRIVÃO  DE  POLÍCIA.
VALIDADE.  AUTORIA.  DÚVIDA.  IN  DUBIO  PRO  REO.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE  UM  POUCO  ACIMA  DO
MÍNIMO  LEGAL.  DIMINUIÇÃO.  IRRELEVÂNCIA.
APLICAÇÃO  DE  ATENUANTE  DA  CONFISSÃO.
MENORIDADE  RELATIVA.  RECONHECIMENTO.
ENVOLVIMENTO  DE  ADOLESCENTE  NA MERCANCIA.
NÃO COMPROVAÇÃO. (…) Havendo dúvidas a respeito da
prática do delito de estupro de vulnerável, a absolvição do
agente é medida que se impõe. É irrelevante a redução da pena-
base  para  o  mínimo  legal,  quando  aplicada  atenuante  da
confissão com o retorno da pena ao seu patamar mínimo, uma
vez que a atenuante não poderia ser incidida, em razão de, na
segunda fase da dosimetria a pena, não poder ser estabelecida
abaixo de seu mínimo. Comprovada a menoridade relativa do
agente, na data dos fatos, é imprescindível o reconhecimento da
aludida atenuante, porém, sua aplicação não poderá levar a pena
aquém no mínimo legal previsto para o tipo. Afasta-se a causa de
aumento de pena quando não ficar devidamente comprovado o
envolvimento de adolescente  na mercancia.  (…) (TJRO; APL
0010512-83.2015.8.22.0501;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª
Desª  Ivanira  Feitosa  Borges;  Julg.  20/04/2016;  DJERO
03/05/2016; Pág. 46) – grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ABSOLVIÇÃO.  RECURSO  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PLEITO  CONDENATÓRIO.
INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO
DO  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  REO.  SENTENÇA
MANTIDA. I. A palavra da vítima possui especial relevância
em delitos  contra  a  dignidade  sexual.  Pois  bem,  nas  duas
fases em que prestou declarações, policial e judicial, a menor
apresentou  relatos  contraditórios.  II.  Inexistindo  provas
suficientes  nos  autos  para  autorizar  a  condenação  do
denunciado,  deve-se  manter  a  absolvição  do  acusado,  em
observância ao princípio do in dubio pro reo. III.  Recurso
conhecido  e  desprovido.  (TJSE;  ACr  201600301028;  Ac.
5612/2016; Câmara Criminal; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos;
Julg. 12/04/2016; DJSE 25/04/2016) - grifei

Assim, considerando que meros indícios não são suficientes para
embasar decreto condenatório, haja vista que, em se tratando de Processo Penal, exige-
se prova extreme de dúvidas acerca da materialidade e autoria do fato imputado a
outrem, o que não é o caso dos autos.

Do contrário, a absolvição é medida impositiva, em observância ao
corolário in dubio pro reo. E não se pode ignorar que eventual condenação teria por
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consequência a imposição de pena altíssima.

Assim, considerando a inexistência de prova suficientemente segura
quanto a autoria e, em observância ao princípio in dubio pro reo, corolário lógico é a
improcedência da denúncia e a absolvição do réu.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, absolvendo o acusado
Eduardo de Lima Silva.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador Márcio Murilo
da  Cunha  Ramos,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  o  Dr.  José  Guedes
Cavalcanti Neto (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador  Joás de
Brito Pereira Filho). 

Presente  à  sessão 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, aos 9
(nove) dias do mês de junho do ano de 2016.

João Pessoa, 13 de junho de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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