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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  E
VIOLAÇÃO  DE  DOMICÍLIO  EM  CONCURSO
MATERIAL.  DECISÃO  ABSOLUTÓRIA.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. MANUTENÇÃO
DA  ABSOLVIÇÃO  QUANTO  AO  DELITO  DE
ESTUPRO.  IN DUBIO PRO REO.  QUANTO AO
CRIME  DE  VIOLAÇÃO  DE  DOMICÍLIO,  O
CONJUNTO  PROBATÓRIO  MOSTRA-SE
ROBUSTO.  PROVA INEQUÍVOCA DE  QUE  O
ACUSADO  ENTROU  NA  RESIDÊNCIA  DA
VÍTIMA CONTRA A SUA VONTADE. REFORMA
PARCIAL  DA  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO
NESTE  DELITO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

Procede o pleito absolutório quando a prova não
evidencia,  indene  de  dúvidas,  que  o  acusado
tenha perpetrado o crime de estupro.

Tendo  a  prova  coligida  aos  autos  comprovado,
inequivocamente, que o réu penetrou no domicílio
da vítima sem o seu consentimento, não há como
ser  mantida  a  sentença  absolutório,  pois  a
conduta  delitiva  se  enquadra  no  tipo  penal
descrito na denúncia.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  A  PRELIMINAR  DE
INTEMPESTIVIDADE  E,  NO  MÉRITO,  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO PARA CONDENAR O RÉU EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLAÇÃO
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A DOMICÍLIO, A PENA DE 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME
ABERTO,  SUBSTITUÍDA  POR  UMA  RESTRITIVA  DE  DIREITOS,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público

Estadual (fl. 116) contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara  da Comarca

de Cuité (fls. 103/113), que absolveu o réu Jozélio da Nóbrega Borges pela

prática delituosa esculpida no art. 150, §1º e art. 213, §1º, c/c art. 69, todos

do Código Penal.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  120/147),  o

apelante  aduz  existir  provas  colhidas  em  juízo  da  autoria  e  materialidade

delitiva quanto ao crime de estupro.  No que tange ao delito  de invasão de

domicílio,  sustenta  que  o  tipo  penal  não  exige  dolo  específico  para  a  sua

configuração, bastando a mera vontade de ingressar ou permanecer em casa

alheia contra a vontade de quem de direito, o que restou consumado no caso

dos autos. Por tais razões, requer que seja dado provimento ao apelo para

condenar Jozélio da Nóbrega Borges, nas penas do art. 150, §1º, e art. 213,

caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Em contrarrazões, fls. 149/162, o recorrido, pugna, em preliminar,

pelo não conhecimento do apelo em razão da intempestividade das razões

recursais. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradora de Justiça, Maria Lurdélia Diniz de A. Melo,

instada a se pronunciar, opinou pelo provimento do apelo às fls. 168/172.

É o relatório.

VOTO

Desembargador João Benedito da Silva
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O Representante do Ministério Público Estadual, com exercício na

Comarca de Cuité/PB,  ofereceu denúncia em face de  Jozélio da Nóbrega

Borges, dando-o como incurso nas sanções dos artigos 150, §1º e 217-A, §1º

c/c art. 69, ambos do Código Penal.

Consta na exordial que, na madrugada do dia 08 de fevereiro de

2015, a primeira vítima, Maria Elizabete da Silva, observou o denunciado, que

havia pulado o muro de sua residência, e, no quintal, batia, insistentemente, na

janela, pretendendo ingressar no interior da casa. Nesse momento, a ofendida,

muito assustada com a ação do imputado, começou a gritar, fato que motivou o

acusado a evadir-se do local.

Narra a inicial acusatória que, ao amanhecer, a vítima acionou a

Polícia  Militar,  que,  ciente das características físicas do acusado,  partiu  em

diligências  para  procurá-lo.  Ocorre  que,  nesta  oportunidade,  receberam

informações da ocorrência de um estupro, na manhã do dia 09 de fevereiro de

2015, tendo como vítima a deficiente mental Eva de Lima Pereira, cujo suspeito

tinha as mesmas características da pessoa que invadiu o domicílio da primeira

vítima.

Aduz, também, que a segunda vítima reconheceu o acusado e

relatou que, em meio aos abusos sexuais, a ofendida dizia que “não queria ter

homem à força”, mas, mesmo assim, o acusado, desatendendo às súplicas da

vítima,  satisfazia  sua  luxúria.  Informou  que  o  denunciado  lhe  disse  que  a

mataria se contasse o ocorrido para alguém.

Em  alegações  finais  (fls.  79/91),  o  Parquet  pugnou  pela

desclassificação para o tipo penal previsto no art. 213, caput, do Código Penal.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou improcedente a

denúncia,  absolvendo o réu Jozélio da Nóbrega Borges pela prática delituosa

esculpida no art. 150, §1º e art. 213, §1º, c/c art. 69, todos do Código Penal

Desembargador João Benedito da Silva
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(fls. 103/113).

Inconformado, o Ministério Público Estadual aduziu existir provas

colhidas em juízo acerca da autoria e materialidade delitivas quanto ao crime

de estupro. No que tange ao delito de invasão de domicílio, sustenta que o tipo

penal  não exige dolo específico para a sua configuração,  bastando a mera

vontade de ingressar ou permanecer em casa alheia contra a vontade de quem

de direito, o que restou consumado no caso dos autos. Por tais razões, requer

que seja dado provimento ao apelo para condenar Jozélio da Nóbrega Borges,

nas penas do art. 150, §1º, e art. 213, caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

O  apelado,  em contrarrazões,  pugna,  em  preliminar,  pelo  não

conhecimento do apelo em razão da intempestividade das razões recursais.

Pois bem. Fixadas tais premissas, passemos à análise das razões

do presente recurso.

I – Da Preliminar:

O apelado suscita, em preliminar, o não conhecimento do apelo

em razão da intempestividade das razões recursais.

A  apresentação  tardia  das  razões  não  acarreta  nenhuma

penalização  de  caráter  processual  ao  Apelante,  vez  que  de  acordo  com a

jurisprudência dos Tribunais Superiores, trata-se de mera irregularidade formal,

não  sendo  capaz  de  inadmitir  o  recurso,  quando  manifestado  o  desejo  de

recorrer em tempo oportuno, o que se verificou nos presentes autos.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada nas contrarrazões.

II – Do  Mérito:

Desembargador João Benedito da Silva
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Conforme relatado, busca o apelante a reforma da sentença para

condenar Jozélio da Nóbrega Borges, nas penas do art. 150, §1º, e art. 213,

caput, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Aduz,  para  tanto,  existir  provas  colhidas  em  juízo  acerca  da

autoria e materialidade delitiva quanto ao crime de estupro e, no que tange ao

delito  de  invasão  de  domicílio,  sustenta  que  o  tipo  penal  não  exige  dolo

específico para a sua configuração, bastando a mera vontade de ingressar ou

permanecer em casa alheia contra a vontade de quem de direito, o que restou

consumado no caso dos autos. 

1. Do delito previsto no art. 213,   caput,   do Código Penal

O tipo penal previsto no art. 213,  caput, do Código Penal impõe

pena àquele que tem conjunção carnal ou prática ato libidinoso com alguém,

mediante violência ou grave ameaça.

Apesar  de  restar  provada  a  ocorrência  de  conjunção  carnal

através do laudo de fl.  18, a certeza quanto à sua realização de forma não

consentida não emerge nos presentes autos. Vejamos:

A vítima (Eva de Lima Pereira),  em juízo, relatou que, no dia

dos fatos, estava esperando o ônibus para o Caps, quando o acusado passou

de moto e ofereceu carona, tendo aceito. Que, incialmente, levou-a para a casa

dele, mas ela não entrou, tendo gritado, recusando-se a entrar. Em seguida,

foram para um sítio, na estrada de Nova Floresta, tendo, neste local, o acusado

obrigado a manter relações sexuais com ele à força. Disse que gritou, mas não

tinha ninguém para socorrê-la e, ainda, que o denunciado falou que parasse de

gritar,  senão  a  mataria.  Relatou  que  enganou  o  réu  dizendo  que  iria  se

reencontrar com ele à noite, caso a libertasse. Afirmou que tem raiva do pai de

seu filho, porque ele a teria estuprado no ânus na residência do casal. Informou

que, na delegacia, tomou conhecimento pela vítima Elizabeth que o acusado

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal nº 0000152-37.2015.815.0161

teria  tentado  pular  o  muro  da  casa  dela.  (01:34/19:40  do  arquivo  152-

37.2015.815.0161.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 66)

A  versão  dos  fatos  acima  descrita  foi  relatada,  também,  por

testemunhas ouvidas em juízo. No entanto, acrescentaram que, dias após, a

vítima modificou a versão, afirmando não ter sido estuprada.

Além disso, o comportamento posterior ao fato não revela que ela

tivesse sido vítima de um crime que fragiliza e constrange quem foi violentada. 

Há notícias, nos autos, de que a vítima teria participado de uma

festa de carnaval no Caps, onde se mostrou muito feliz.

Ademais, o médico, Elton Souza de Lima, que, atendeu a vítima,

logo em seguida ao fato, afirmou, em Juízo, que ela não se encontrava em

quadro psicótico. E, neste estado, o paciente poderia confundir o que é real ou

não. Relatou que o potencial da ofendida é de parcial entendimento e, que em

duas entrevistas com a vítima, esta relatou ter sido estuprada pelo acusado.

Informou, também, que tomou conhecimento, através de funcionários do Caps,

que Eva teria dito, dias depois, não ter sido estuprada (03:55/18:12 do arquivo

152-37.2015 – test. Elton Souza de Lima.wmv da mídia eletrônica acostada à fl.

76).

A testemunha,  Elizabeth Alves Furtado,  foi  o primeiro contato

com que a vítima Eva manteve após o fato. A depoente, em juízo, relatou que

estava em casa quando a  vítima Eva  chegou aflita  dizendo que tinha sido

estuprada num sítio. Em seguida, falou, por telefone com a coordenadora do

Caps, que pediu para que se dirigissem ao Caps e, após conversas, a vítima

descreveu que o acusado tinha pego com forças, derrubado no chão e mantido

relação sexual com ela. Relatou, ainda, que fizeram o percurso de carro com a

vítima que apontou a moto e a casa do acusado, local em que eles passaram

antes de irem ao sítio. Indagando à vítima a razão de não ter pedido socorro,

Desembargador João Benedito da Silva
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ela  respondeu  que  teve  medo.  Informou  que,  dias  depois  dos  fatos,  teve

conversa com a vítima que trouxe outra versão,  dizendo que não manteve

relação  sexual  forçada,  tendo  tirado  a  roupa  sozinha.  Relatou,  ainda,  que

achou o comportamento da vítima estranho, porque, dias após, no carnaval do

Caps,  ela  se  mostrava  muito  feliz.  Aduziu  que,  na  delegacia,  tomou

conhecimento de que o acusado teria  tentado entrar  na casa de Elizabeth.

(01:49/19:40 do arquivo 152-37.2015 TestemunhaElisabeteAlves.wmv da mídia

eletrônica acostada à fl. 66)

A coordenadora do Caps,  Maria do Socorro de Souto Santos,

por sua vez, informou que a vítima Eva é usuária do Caps desde 2012, por ter

transtorno  de  esquizofrenia  indiferenciada,  sendo  considerada  parcialmente

incapaz,  tendo os bens administrados pela  irmã da ofendida.  Relata  que a

vítima faz uso de medicação. Que recebeu telefonema do filho de uma técnica

de enfermagem informando que a vítima teria chegado a casa dela, chorando e

dizendo que tinha sido violentado sexualmente. Que a depoente pediu para

que  a  levasse  para  o  Caps  e  lá  chegando  encontrou  a  vítima  trêmula  e

chorando  muito  e,  em  seguida,  relatou  ter  pego  uma  carona  com  um

desconhecido que, inicialmente, levou-a para uma casa que fica por trás da

Cadeia Pública. Em seguida, eles foram para um outro local onde manteve

relação  sexual  forçada  e  que  não  gritou,  porque  tinha  medo em razão  de

ameaças  de  morte.  Aduziu  que  refizeram o  trajeto  e  chegaram à  casa  do

acusado.  Relatou que, dias após o fato, a vítima estava bem, como se nada

tivesse ocorrido.  Informou,  também, que a  vítima nutre  raiva  do ex-marido.

Informou que tomou conhecimento de que o acusado teria tentado pular o muro

da residência da Sra. Maria Elizabeth. (00:46/21:50 do arquivo 152-37.2015

Testemunha Socorro.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 66)

Há, nos autos, testemunhas que virão o acusado e a vítima juntos

no dia dos fatos, mas não relataram a existência de animosidade entre eles.

Desembargador João Benedito da Silva
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Que viu,  pela manhã, quando o acusado e a vítima
passaram  de  moto  em  frente  a  sua  casa,  sem
demonstrar alguma animosidade entre eles. Informou
que não tem conhecimento acerca de gritos da vítima
em frente a casa do acusado.(Carmelita Ferreira da
Silva  -  00:45/05:58  do  arquivo  152-37.2015  –  test.
Carmelita  Ferreira  da  Silva.wmv  da  mídia  eletrônica
acostada à fl. 76)

Que já sabia que a vítima fazia tratamento mental no
Caps. Informa que viu a vítima sozinha na calçada em
frente a casa do acusado e ouviu quando ela disse ao
réu “vamos que estou apressada”.  (José de Oliveira
Santos -  01:06/09:03 do arquivo 152-37.2015 – test.
José  Oliveira  Santos.wmv  da  mídia  eletrônica
acostada à fl. 76)

Que viu quando o acusado e a réu estavam em frente
a casa dele, conversando juntos. Não ouviu gritos da
ofendida.(Maria  das  Dores  Ferreria  Dantas  -
01:04/07:37 do arquivo 152-37.2015 – test. Maria das
Dores.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 76)

A testemunha  Maria  Aparecido da  Silva,  mantém convivência

diária com quem a vítima e, relatou, em juízo, que esta afirmou não ter sido

estuprada, mas que Elizabeth, que trabalha no Caps, levou-a para a Delegacia.

Revelou, ainda, que o ex-marido teria estuprado e queria que ele tivesse na

cadeia.  Disse  que  era  de  costume  Eva  inventar  estórias  de  estupro.

(01:23/11:21 do arquivo 152-37.2015 – test. Maria Aparecida Trajano.wmv da

mídia eletrônica acostada à fl. 76)

No  interrogatório  judicial,  o  denunciado  afirmou  ter  relações

sexuais com a vítima mediante o consentimento desta. 

O acusado,  Jozelio da Nóbrega Borges, ao ser interrogado, em

juízo, afirmou não ser verdadeira a acusação de que teria mantido relações

sexuais com a vítima Eva sem o seu consentimento. Que, no dia dos fatos,

saiu para beber e,  em seguida, foi  na casa de Elizabeth, mas não pulou o

muro,  tendo  batido  no  basculante  para  que  abrisse  o  portão,  mas  ela  se

recusou,  tendo  o  réu  desistido.  Prosseguiu  e,  adiante,  encontrou  com Eva

Desembargador João Benedito da Silva
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sentada  na  calçada,  tendo  ela  pedido  para  dar  uma  volta  na  cidade  e  se

insinuando para ele. Informou que chamou para ir na casa dele, mas ela se

recusou a entrar. Em seguida, ele sugeriu para fossem para um sítio ficar mais

a vontade. Lá, no sítio, eles mantiveram relação sexual, com consentimento da

vítima. Informou que a vítima já tinha se insinuado outras vezes para o réu

(02:25/27:52  do  arquivo  152-37.2015  –  Interrogatório  Jozélio  da  Nobrega

Borges.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 76)

De  mais  a  mais,  não  restou  evidenciado  na  vítima  algum

hematoma que indicasse resistência à prática da conjunção carnal. 

As circunstâncias fáticas trazidas ao bojo dos autos pelos relatos

da ofendida e das testemunhas deixam dúvidas no espírito do Julgador. 

Com efeito, é de se questionar o fato de a vítima, após sofrer tão

grande  violência,  comprometer-se  a  ir  novamente  ao  encontro  do  réu  na

residência dele.

Ora, a reação natural de quem sofreu estupro seria o temor de

seu agressor e a necessidade de não se aproximar dele em hipótese alguma, o

que não ocorreu no presente caso.

Ressalte-se  que,  a  princípio,  nesses  tipos  de  crime,  a

jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima é de salutar

importância. Todavia, tal palavra deverá encontrar amparo nas circunstâncias

que cercam o fato.

No caso dos autos, ainda que a palavra da vítima levante indícios

de autoria, não vejo como condenar o acusado, uma vez que não vislumbro

prova firme e inequívoca de que ele tenha praticado relação sexual de forma

não consentida com a vítima pelas razões acima expostas.

Desembargador João Benedito da Silva
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De mais a mais, não podemos olvidar que o crime imputado ao

acusado é infração extremamente grave e repugnante, que choca a sociedade

e  estimula  a  sede  de  vingança.  Por  tal  motivo,  crimes  deste  jaez  exigem

prudência e cautela do julgador, a fim de se evitar julgamentos precipitados e,

sobretudo, o cometimento de injustiças. Some-se a isso que, além do estigma

que se impõe a uma pessoa condenada por crimes sexuais, há de se levar

ainda em conta a punição, eis que o preceito secundário do artigo 213, do

Diploma Penal prevê pena de 06 (seis) a 10 (dez) anos de reclusão. 

Lado  outro,  como  já  afirmado,  em  crimes  desta  natureza  -

estupro -, a palavra da vítima apresenta-se demasiadamente importante para

fins de condenação, porém, para tal mister deve a mesma vir corroborada por

outros elementos de prova.

In casu, há circunstâncias fáticas trazidas ao bojo dos autos que

não corroboram o relato da vítima quanto à prática de ato sexual de forma não

consentida, o que deixa dúvidas no espírito do Julgador. 

Em um Estado Democrático de Direito não é tolerável presumir

culpa  para  firmar  juízos  de  culpabilidade,  pois,  se  assim  for,  estar-se-á

condenando com base em ilações, em meras conjecturas, o que é inadmissível

à luz do princípio in dubio pro reo. 

Repita-se, conquanto os atos supostamente praticados pelo ora

apelado  sejam  extremamente  graves  e  embora  existam  indícios  contra  o

mesmo, vejo que as robustas dúvidas acerca da materialidade delitiva, qual

seja,  a  prática  de  ato  sexual  de  forma  não  consentida,  recomendam,  pela

aplicação do princípio in dubio pro reo, sua absolvição. 

O Professor Paulo Rangel ao comentar o princípio do "favor rei",

que vige no processo penal e orienta os operadores do direito a optar pela

interpretação que atenda a jus libertatis do acusado, enfatiza: 

Desembargador João Benedito da Silva
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"(...)  estando  o  juiz  diante  de prova para  condenar,
mas  não  sendo  esta  suficiente,  fazendo  restar  a
dúvida, surgem dois caminhos: condenar o acusado,
correndo  o  risco  de  se  cometer  uma  injustiça,  ou
absolvê-lo, correndo o risco de se colocar nas ruas,
em pleno convívio com a sociedade,  um culpado.  A
melhor  solução  será,  indiscutivelmente,  absolver  o
acusado, mesmo que correndo o risco de se colocar
um culpado nas ruas, pois antes um culpado nas ruas
do  que  um inocente  na cadeia". (Direito  Processual
Penal, 11ª edição, Ed. Lumen Júris, 2006, p.33). 

Nesse  sentido,  ante  a  fragilidade  dos  elementos  de  prova

colacionados  e  diante  da  impossibilidade  de  a  dúvida  ser  analisada  em

desfavor  do  agente,  depois  de  analisar  e  reanalisar  tudo  o  que  foi  acima

transcrito, de se desprover o apelo do Ministério Público.

 

Colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL  (ART.  217-A,  CP).  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.  RECURSO  MINISTERIAL.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA  DE  AUTORIA  PELO  RÉU.  FRÁGEIS
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS.  DINÂMICA DOS
FATOS  QUE  COLOCA EM  DÚVIDA A SUA REAL
OCORRÊNCIA.  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.  RECURSO  IMPROVIDO.
Se  não  há  provas  suficientes  para  embasar  o
Decreto condenatório, age acertadamente o juiz de
instância singela em absolver o acusado frente ao
princípio  do  in  dubio  pro  reo.” (TJMS;  ACr-Recl
2011.025931-5/0000-00;  Corumbá;  Segunda  Câmara
Criminal; Rel. Des. Romero Osme Dias Lopes; DJEMS
08/02/2012)

“APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  -
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  -  ABSOLVIÇÃO
NECESSÁRIA. - A condenação exige a certeza da
ocorrência delituosa, não podendo embasar-se em
meras  conjecturas  sem  o  devido  respaldo
probatório.  -  Como  corolário  da  presunção  de
inocência, o in dubio pro reo é instituto penal que
se  assenta  nas  decisões  que  não  encontram
respaldo  no  arcabouço  probatório  que  reflita  a
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certeza  da  autoria  delituosa.” (TJMG.   Apelação
Criminal 1.0686.08.219832-2/001.  Relator(a): Des.(a)
Cássio Salomé. Data de Julgamento: 19/05/2011)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  DEFENSIVO.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INCONGRUÊNCIA  DAS
PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS.  CONTRADIÇÕES.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  ROBUSTAS.
POSSIBILIDADE.  IN DUBIO PRO REO. RECURSO
PROVIDO. A dúbia palavra das vítimas não restou
confirmada  pelas  demais  provas  carreadas,
mostrando-se insuficiente para elidir a presunção
de  inocência,  devendo  nesse  caso,  aplicar-se  o
princípio  do  in  dubio  pro  reo.  Para  haver  uma
sentença  condenatória,  exige-se  prova  idônea,
segura  e  convergente,  indicando  com  certeza  a
autoria  e  a  materialidade  do  fato  criminoso.  Em
caso  de  dúvidas,  incoerência  ou  inconsistência,
com amparo no art. 386, incisos VII do código de
processo  penal,  a  absolvição  é  medida  que  se
impõe.” (TJMS;  ACr-Recl  2010.036680-6/0000-00;
Sete  Quedas;  Segunda  Turma Criminal;  Rel.  Desig.
Des. Manoel Mendes Carli; DJEMS 30/06/2011)

Mantenho,  pois,  a  absolvição  do  acusado  quanto  delito  de

estupro.

2. Do delito previsto no art. 150, §1º     do Código Penal

Com relação ao crime de invasão de domicílio durante à noite (art.

150, §1º, CP), tenho que merece ser reformada a sentença.

Através  dos  depoimentos  abaixo  transcritos,  verifica-se  que  o

acusado era uma pessoa conhecida da vítima Maria Elizabete da Silva, que,

após ter pulado o muro e chamado pela proprietária para que abrisse a porta,

evadiu-se do local diante de sua recusa.

Em juízo, a testemunha, João Batista Santos Costa afirmou ser

vizinho da vítima Elizabeth. Informou que residência dela é murada e, para ter

acesso a ela, tem que ser pelo portão ou pulando o muro. Informa que escutou,

durante a noite, pancadas na porta dos fundos da casa, pedindo a vítima para
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que abrisse a porta, mas ela se recusava, tendo cessado logo em seguida.

Tomou conhecimento  de que os  vizinhos já  viram o  acusado,  chamando a

vítima  no  portão  durante  o  dia.  (01:42/19:40  do  arquivo  152-37.2015

TestemunhaJoãoBatista.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 66)

O declarante, Sebastião José da Silva, em juízo, disse ser irmão

da vítima Elizabeth. Relatou que, na manhã seguinte, tomou conhecimento por

outra irmã de que o acusado teria pulado o muro da casa de Elizabeth, porque

o portão estava com cadeado. Informou que, em seguida, o réu passou a bater

no basculante, insistindo para entrar na casa, mas a proprietária não permitiu o

acesso, tendo o réu indo embora. (00:34/11:12 do arquivo 152-37.2015 – test.

Sebastião José da Silva.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 76)

Configura-se  o  delito  em epígrafe  com a  entrada  no  domicílio

contra a vontade de quem de direito, tratando-se, portanto, de crime de mera

conduta.

In  casu,  restou  configurado  que  o  acusado,  ao  pular  o  muro,

penetrou da residência da vítima Maria Elizabete da Silva, durante a noite, sem

a sua autorização, restando, portanto, incurso nas sanções do art. 150, §1º do

Código Penal.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

A culpabilidade é inerente ao tipo, não tendo o réu extrapolado a

conduta descrita em lei.

O réu não possui antecedentes criminais.

Não há elementos, nos autos, para aquilatar a conduta social e a

personalidade do réu.
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Os motivos do crime não foram evidenciados.

As  circunstâncias do  crime  não  ultrapassam  as  descritas  na

conduta delitiva.

Não houve  consequências,  tendo em vista que o acusado, ao

receber a recusa da proprietária, evadiu-se do local.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a conduta

do acusado.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais acima referidas, em

1ª fase, estabeleço a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na 2ª fase, não reconheço qualquer atenuante ou agravante.

Em  3ª  fase,  diante  da  ausência  de  causa  de  aumento  ou

diminuição de pena, torno definitiva a pena de 06 (seis) meses de detenção. 

Fixo o regime inicialmente aberto para cumprimento da pena,

nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal. 

Nos  termos  do  art.  44,  do  CP,  substituo  a  pena  privativa  de

liberdade por uma restritiva de direitos consistente na prestação de serviço à

comunidade ou entidade pública, a ser indicada pelo Juízo da Execução Penal.

Inaplicável à espécie o benefício da suspensão da pena prevista

no art. 77 do Código Penal.

Isto posto, rejeito a preliminar de intempestividade e, no mérito,

dou  provimento  parcial  ao  recurso para  manter  a  sentença  absolutória,

quanto  ao  crime  previsto  no  art.  213  do  CP,  do  réu  Jozélio  da  Nóbrega
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Borges, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e reformá-

la,  no que tange ao delito previsto no art.150, §1º, do CP, para condenar o

acusado a pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime

aberto,  desde logo,  substituída por uma restritiva de direitos consistente na

prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, a ser indicada pelo

Juízo da Execução Penal.

Oficie-se ao Juízo de Execuções, comunicando-se a decisão para

execução da pena. 

Após  realização  da  audiência  admonitória,  deve  o  juízo  de

execuções comunicar ao Relator e, em seguida, expedir guia provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da Silva, relator,

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada, para substituir o

Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Carlos Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
        RELATOR
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