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- 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 Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar provimento  ao  apelo,  nos
termos do voto relator. Expeça-se mandado de prisão.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Joseano Silva Cesário,
em face da sentença das fls. 101/110, prolatada pela Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca
de Cuité, Dra.  Anyfrancis  Araújo  da  Silva  nos autos da ação penal acima numerada,
promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que o  condenou à pena de 04
(quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime
de estupro (art. 213, §1º, do CP). 

Inconformado o réu interpôs recurso de apelação (fls. 131). Em suas
razões recursais (fls. 132/139), alega o apelante, em síntese, que o crime de estupro é atípico,
porquanto  não  restou  consumado,  além  de  a  condenação  ser  baseada  no  depoimento
controvertido e isolado da vítima, que possuía motivos para querer prejudicá-lo. Pleiteia a
absolvição, ou, não sendo o caso, a revisão da dosimetria, com redução da pena-base, tendo
em vistar ser primário, além da majoração do quociente da causa de diminuição referente à
tentativa para 2/3.



 Nas contrarrazões das fls. 143/155, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento do recurso apelatório e, consequente, manutenção da sentença recorrida. 

Nesta instância, o Procurador de Justiça, Dr. José Roseno Neto, no seu
parecer das fls. 160/163, opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
VOTO:

Prima facie, cumpre ressaltar que os requisitos essenciais de
admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos, motivo pelo qual o
conheço e passo ao exame de seu mérito.

Narra a denúncia que, no dia 31/08/2010, por volta das 23 horas e 40
minutos, o  acusado, ora apelante, tentou, mediante violência, manter conjunção carnal com
Maria Monalisa Duarte de Oliveira, não consumando o ato por circunstâncias alheias a sua
vontade.

Segundo a peça pórtica:

“(...)  a  vítima encontrava-se  em sua residência,  localizada na rua
Sebastião F. Dos Santos, nº 25, Conjunto Francisco Estevão, Nova
Floresta-PB, quando foi surpreendida pelo acusado, que adentrou no
recinto pelo telhado da casa.
Narram os autos que,  após ingressar na residência da ofendida, o
imputado pegou-a pelo braço e disse: “eu quero ficar com você”. Em
ato contínuo, começou a tirar suas roupas e, mediante violência, as
vestimentas  de  Maria  Monalisa  Duarte  de  Oliveira,  chegando,
inclusive, a fazer “carícias” na vítima.
Por  conseguinte,  refletem  os  fólios  que  a  ofendida  conseguiu  se
desvencilhar do acusado ao aplicar-lhe uma “mordida” no ombro e
se  evadir  do  local,  correndo  em  direção  à  residência  de  Samara
Fernandes Santos.”

Segundo o recorrente, os fatos não passam de estória mal contada pela
vítima, que, em seu depoimento, apresentou várias contradições. A primeira delas diz respeito
à narrativa do destelhamento da casa, pois a ofendida afirma que após retornar da casa de
Samara encontrou o réu retelhando o teto, mas a referida testemunha afirmou que as telhas
ainda encontravam-se fora do lugar. A testemunha Iranildo igualmente afirmara que ao voltar
à casa da vítima no dia seguinte o teto ainda estava destelhado. A segunda contradição diz
respeito ao fato de a vítima afirmar que o réu tirou a própria roupa mas não a tocou, o que já
configuraria a atipicidade da conduta. Por fim, aduz que era a ofendida que alimentava algo
pelo apelante e de má-fé quis prejudicá-lo.

Pois bem.

Primeiramente, não vislumbro as ditas contradições. Os depoimentos
prestados  pelas  testemunhas  corroboram a  versão  dada  pela  vítima  desde  a  Delegacia  e
revelam  detalhes  dos  fatos  que  de  outro  modo  não  se  poderiam  ter  ciência,  já  que
vislumbraram a casa da ofendida destelhada, tal como narrado por aquela.

Ademais, em nenhum momento foi possível constatar que quaisquer
declarantes possuíam intuito de prejudicar o réu, que também não contraditou as testemunhas



no tempo oportuno, nem produziu prova da parcialidade daquelas que pudessem desmerecer a
força das declarações prestadas.

Antes disso, 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, a qual, corroborada pelos depoimentos testemunhais, tem
preponderância nestes delitos que atentam contra a dignidade sexual.

Apesar  do  brioso  esforço  da  defesa  em  inocentar  o  acusado  das
alegações,  as  teses  e  argumentações  desenvolvidas  no  apelo  são  tíbias  e  facilmente
desmontáveis, quando em confronto com a simples lógica factual.

Como dito, não há contradições nas declarações da vítima, nem nestas
com os depoimentos prestados pelas testemunhas. 

Das vezes em que foi ouvida (na fase inquisitória e em juízo), a vítima
Maria  Monalisa  Duarte  de  Oliveira revelou que o acusado  invadiu  sua  residência  pelo
telhado e tentou manter relações sexuais com a mesma, chegando a despir-se para o ato, que
só não ocorreu porque ela o mordeu no ombro e fugiu para casa de Samara, a quem pediu
abrigo para passar aquela noite. 

Por sua vez, Samara relatou que sua amiga chegou em sua casa com
nítidos  sinais  de  aflição,  nervosismo e choro  e  que,  ao retornar  à  casa  da  vítima no dia
seguinte constatou que as portas estavam abertas e o teto ainda destelhado, tal como narrado
pela ofendida. Semelhante declaração prestou Iranildo Carlos, que ainda afirmou que pelo
buraco aberto no teto passaria uma pessoa e que o próprio réu lhe falara que havia ido à casa
da vítima, mas atendendo a um convite dela.

Não obstante,  os detalhes da cena do crime demonstram ser pouco
crível a alegação da defesa de que o acusado fora convidado por Maria Monalisa a estar com
ela naquela noite. Ora, só o fato de ter adentrado à casa pelo telhado demonstra o contrário, ou
então teria entrado e saído pela porta. Ademais, se fosse verdade ainda a alegação de que era a
ofendida quem nutria algo pelo réu e procurava um encontro amoroso com o mesmo seu
intento seria atingido naquela mesma oportunidade,  ainda que o acusado não tivesse sido
convidado pela mesma.

Ademais,  embora  as  testemunhas  não relatem ter  ouvido  gritos  da
vítima, descreveram com detalhes o seu estado de ânimo, compatível com o de alguém que é
surpreendido e se sente inseguro e ameaçado.

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.

Com efeito, não se pode olvidar que não basta, por si só, a defesa
alegar que o caso configuraria atipicidade, é necessário que apresente elementos  sobre tal
argumento, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade do acusado a simples
argumentação de tal ocorrência. 

Lado outro, considerando o núcleo do tipo penal previsto no art. 213
do Código Penal, que, após a Lei nº 12.015/09, independe da prática da conjunção  formal
para caracterização, verifica-se a presença de elementos probatórios sólidos, os quais



demonstram que a vítima sofreu uma tentativa de  violência de ordem sexual, porquanto a
ação só não se consumou em decorrência da fuga tempestiva da ofendida. Motivo pelo qual a
decisão, nesse ponto, não merece retoques.

No tocante à dosimetria da pena, ao fixar a pena do réu, a magistrada
proferiu decisão fundamentada da seguinte forma:

“A) CULPABILIDADE:  desfavorável,  pois  a  conduta  tem alta  reprovação
social e o acusado agiu com total controle da ação;
B)ANTECEDENTES: favorável, uma vez que o réu é tecnicamente primário;
C)CONDUTA  SOCIAL:  favorável,  haja  vista  que  os  depoimentos  das
testemunhas revelam que o acusado tinha boa conduta social;
D)PERSONALIDADE: favorável, não há relatos ou dados que atestem desvio
de personalidade do réu;
E) MOTIVOS DO CRIME: favorável, nenhum motivo especial foi verificado;
F)  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME:  desfavorável,  pois  o  crime  foi
praticado  na  residência  da  vítima,  durante  o  repouso  noturno  e  mediante
escalada,  quando  a  vítima  estava  sozinha  com seu  filho  menor  e  indefesa,
dificultando a fuga da vítima ou a ajuda de terceiros;
G) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: favorável, pois não há nada a valorar;
H) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: favorável, pois nada há a valorar.
Desta forma, em conformidade com a análise das circunstâncias judiciais suso
mencionadas, que são apenas em parte desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base
em 07 anos de reclusão.
(…)
3ª fase
Tendo em vista que reconheço a causa de diminuição da pena, em razão do
crime ser tentado, aplico a fração redutora de 1/3, pois o acusado chegou muito
próximo da consumação do  delito,  eis  que  retirou  suas  roupas  e  da  vítima,
abraçou  e  beijou  a  mesma,  inclusive  já  tinha  ereção  no  pênis,  tornando-a
DEFINITIVA em 04 anos e 08 meses de reclusão.
 (...)”

Vê-se,  portanto,  que  a  magistrada  sentenciante  fixou  a  pena-base
acima  do  mínimo  legal  de  forma  fundamentada,  sopesando  as  circunstâncias  judiciais
previstas  no  art.  59  do  Código  Penal,  o  que  se  mostra  suficiente  para  a  reprovação  e
prevenção do crime praticado, haja vista que das oito circunstâncias analisadas, apenas duas
foram desfavoráveis ao réu, a saber culpabilidade e circunstâncias do crime, em que pese
haver elementos nos autos suficientes para a consideração de outras, mas que por ser recurso
exclusivo da defesa, descabe falar.

Nesse diapasão, a penalidade básica restou fixada em patamar justo e
proporcional  à  conduta  delituosa  praticada,  em  estrita  obediência  ao  critério  trifásico,
apresentando-se ajustada à reprovação e prevenção delituosa.

No caso sub judice, para o delito de estupro, a lei prevê a sanção de 06
(seis) a 10 (dez) anos de reclusão (art. 213, CP). Correto, portanto, o aumento da pena-base
para  07 (sete)  anos  de reclusão,  uma vez que,  para se chegar  a uma reprimenda justa,  o
sentenciante deve observar o intervalo correspondido entre o mínimo e o máximo e variar a
gradação de acordo com as circunstâncias presentes, sendo o patamar utilizado adequado ao
caso concreto.

Vale ressaltar, por oportuno, que, habitualmente, alguns magistrados
aplicam demasiadamente a pena-base no mínimo legal,  o que não é tecnicamente correto,
pois, desprezam-se os critérios impostos pela lei para escolher, entre o mínimo e o máximo
cominados para a infração penal, a sanção justa para cada réu.



Assim, dada a existência de relevantes critérios para a exasperação da
pena-base e por entender que pena-base não é sinônimo de pena mínima, bem como não é
direito  subjetivo  do  réu  ter  sua  pena-base  sempre  aplicada  no  mínimo  legal,  ainda  que
primário, abalizado em firme e coerente corrente doutrinária e jurisprudencial, entendo correta
a pena-base fixada em primeira instância, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis
analisadas.

A propósito:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  NÃO
CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL FUNDAMENTADA. QUANTUM
PROPORCIONAL. DUAS  QUALIFICADORAS,  SENDO  UMA UTILIZADA
COMO  CIRCUNSTÂNCIA  AGRAVANTE  NA  SEGUNDA  FASE  DE
DOSIMETRIA.  FUNDAMENTO  IDÔNEO.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, não admite a impetração de habeas corpus em
substituição  ao  recurso  próprio  previsto  no  ordenamento  jurídico.  Contudo,  nos
casos de flagrante ilegalidade, a ordem poderá ser concedida de ofício.
2. É válida a majoração da pena-base, tendo em vista a presença de elementos
que  extrapolam  consideravelmente  os  normais  à  espécie,  consistentes  na
culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.
3.  Apontaram  as  instâncias  ordinárias  que  a  morte  se  deu  mediante  verdadeira
execução, sendo desferidos diversos disparos contra o ofendido, cuja residência foi
arrombada pela manhã,  demonstrando ousadia na presença de seu filho e de seu
enteado,  ambos  em  tenra  idade,  além  da  companheira  grávida,  os  quais  foram
privados da figura paterna e do provedor de sua subsistência, acarretando traumas
psicológicos indeléveis.
4. A fixação da pena-base em 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, para
o  homicídio  qualificado,  revela-se  proporcional  e  fundamentada,
principalmente  considerando  as  penas  mínima  e  máxima  cominadas  a  esse
crime.
5. Além disso, presentes 2 (duas) qualificadoras no delito de homicídio, é possível
que o Magistrado utilize uma para qualificar o delito e a outra como agravante, para
majorar a reprimenda na segunda fase de dosimetria.
6. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC 292.108/RS, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), QUINTA TURMA, julgado
em 03/02/2015, DJe 09/02/2015) - grifo nosso.

“PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  HABEAS  CORPUS SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  ESPECIAL.  NÃO  CONHECIMENTO  DO  WRIT.  CRIME  DE
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  DOSIMETRIA.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
CULPABILIDADE  E  CONSEQUÊNCIAS  DO  DELITO.  VALORAÇÃO
DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E CONCRETA. QUANTUM.
DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REFLEXO NAS DEMAIS
FASES  DA  APLICAÇÃO  DA  PENA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ADOÇÃO  DE
CRITÉRIO DIVERSO DO FRACIONÁRIO. LEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
1.  Ressalvada  pessoal  compreensão  diversa,  uniformizou o  Superior  Tribunal  de
Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de
revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação
de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2. Mostra-se legítimo o aumento da pena-base, pelas circunstâncias judiciais da
culpabilidade e das consequências do delito, na medida em que fundamentadas
em  elementos  que  extrapolam  os  inerentes  ao  tipo  penal  imputado,
demonstrando,  assim,  especial  reprovabilidade  da  conduta  e  justificando
validamente o aumento da pena-base.



3. Apenas majorações claramente desproporcionais ou não fundamentadas permitem
revisão de legalidade na via do habeas corpus.
4. O aumento adotado pelas instâncias ordinárias, equivalente a 6 (seis) anos de
reclusão,  não  se  revela  manifestamente  desproporcional  ou  ilegal,  pela
justificação  casuística,  sobretudo  considerando-se  a  variação  legalmente
cominada para o art.  121, § 2.º,  I  e IV, do Código Penal,  de 12 (doze) a 30
(trinta) anos.
5. O cálculo do aumento ou redução por circunstância  legalmente estabelecida em
patamar variável, em qualquer das etapas da dosimetria da pena, pode dar-se pela
fixação de período certo de tempo (em anos, meses ou dias), ou por critério de fração
proporcional (em fração ou percentagem).
6. Habeas corpus não conhecido.
(STJ -  HC 244.243/MT, Rel.  Ministro  NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em 27/06/2014, DJe 05/08/2014) - grifo nosso.

Assinale-se que a presença de apenas uma das circunstâncias judiciais
elencadas no art. 59 do Código Penal já é motivo suficiente para que a pena-base não seja
fixada no mínimo legal.

Igual  sorte  destina-se  à  majoração  do  quociente  de  dedução  da
tentativa, que deve se lastrear pela proximidade ou não da consumação e não da ocorrência de
violência, esta elementar do tipo penal em análise.

Desta  forma,  andou bem a magistrada e  justificou primorosamente
desconto do mínimo legal cominado, vez que, como bem ressaltou a sentenciante, os atos
muito se aproximaram do seu exaurimento.

Por tais razões, mantém-se a sentença atacada em seus exatos termos,
tal como foi lançada.

Isto  posto,  CONHEÇO  e NEGO  PROVIMENTO  AO APELO,
mantendo incólume os fundamentos da r. sentença vergastada.

Havendo  trânsito  em  julgado  para  a  acusação,  expeça-se  guia  de
execução provisória, conforme determinado na sentença de fls. 101/110.

É como voto.

Presidiu o  julgamento,  com  voto,  o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando
ainda  os Excelentíssimos Senhores  Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos,
relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado com jurisdição limitada, para
substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio), revisor, e João Benedito da Silva.

Presente à sessão o(a)  Excelentíssimo(a) Senhor(a) Francisco Sagres
Macedo Vieira, Procurador(a) 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, 08 de agosto de 2017.

 Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


