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PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000226-35.2014.815.0191 – Vara Única da Comarca de
Soledade
RELATOR: Tércio Chaves de Moura, Juiz de Direito convocado em substituição ao
Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Ely Souza Lima
ADVOGADO(A): José Beckenbaner Gouveia da Silva, OAB/PB 12.260
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CRIMINAL  —  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO
—  PLEITO  DE  INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE
INSANIDADE MENTAL — REJEIÇÃO — AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS  CONTUNDENTES  DA INCAPACIDADE  DO
RÉU  —  ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA DE  PROVAS
PARA LASTREAR  O  DECRETO  CONDENATÓRIO  —
NÃO ACATAMENTO — MATERIALIDADE E AUTORIA
DO  DELITO  COMPROVADAS  —  EXAME
SEXOLÓGICO QUE NÃO AFASTA AS DECLARAÇÕES
DA  VÍTIMA  COERENTES  E  HARMONIOSAS  COM
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA TESTEMUNHAL —
PENA  FIXADA  NO  MÍNIMO  LEGAL  —
DESNECESSIDADE  DE  RETOQUES  —  REGIME
PRISIONAL  INICIAL  EM  CONSONÂNCIA  COM  AS
DISPOSIÇÕES  LEGAIS  —  MANUTENÇÃO  —
DESPROVIMENTO.

—  Inexistindo indícios  de que o acusado sofra  de  problemas
psíquicos  que  comprometesse  seu  discernimento  e
autodeterminação quando da prática delitiva,  não há falar  em
necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.

— A conclusão do laudo sexológico de não ter havido conjunção
carnal  entre  acusado  e  vítima,  não  se  contrapõe  a  prova
testemunhal,  sobretudo  porque  ao  tempo  em  que  ressalta  a
impossibilidade  de  atestar  carícias  e  tentativas  de  penetração
peniana,  não  afasta  a  possibilidade  de  outros  atos  libidinosos
diversos da conjunção carnal, uma vez que estes podem ocorrer
sem  a  produção  de  vestígios,  tampouco  possui  o  condão  de
exonerar o acusado pela prática do tipo penal do art. 217-A, §
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1º,  do CP, que prescinde para sua configuração da prática de
conjunção carnal com a vítima. 

— Não há de se acolher a tese de negativa de autoria, quando o
conjunto probatório dos autos é contundente em reconhecer a
existência  do  delito  e  o  réu  como seu autor.  Na hipótese,  as
provas produzidas no presente feito, declarações da ofendida em
harmonia  com  depoimentos  testemunhais  evidenciam  o
recorrido como praticante do crime previsto no art. 217-A, § 1º,
do CP.

— A reprimenda foi fixada no mínimo legal, razão por que resta
irretocável. 

— A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, far-se-á
com  base  no  art.  33  do  Código  Penal,  levando-se  em
consideração os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma
legal. 

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, nos
termos do voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por Ely Souza Lima,
alcunha “Zé Lezin”, em face da sentença das fls. 70/71v, prolatada pelo Juiz de Direito
da Comarca de Soledade, Falkandre de Sousa Queiroz, nos autos da ação penal acima
numerada,  promovida  pelo  Ministério  Público  do  Estado  da  Paraíba,  que  julgou
procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime previsto no art.
217-A do  CP,  aplicando  uma  pena  privativa  de  liberdade  de  8  (oito)  anos  de
reclusão no regime inicial fechado. 

Narra  a  denúncia  que,  no  mês  de  outubro  de  2013,  na  Rua
Projetada, Alto da Bela Vista, Soledade-PB, especificamente no interior da residência do
denunciado, este praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a menor K. M.
O.  de  L.,  de  apenas  4  (quatro)  anos  de  idade.  Depreende-se  dos  elementos  de
informação que o acusado trancou a vítima em sua casa, retirou-lhe a calcinha e colocou
o pênis na vagina dela. 

Relata, ainda, a peça acusatória que, aproximadamente um mês e
meio após o ato criminoso, o réu estava na residência de Maria das Dores Ramos de
Lima, avó da ofendida, quando ofereceu à filha dela, de apenas 8 (oito) anos de idade, a
quantia de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos) para que lhe trouxesse um café. Depois de
servido o café, a criança foi convidada pelo indigitado a ir a sua casa buscar o dinheiro.
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Oportunidade, na qual a menor K. M. O. de L. advertiu a outra criança que não deveria
ir, porque o réu lhe tiraria a calcinha como procedeu com ela. 

Razões recursais apresentadas às fls. 73 e 77/88, nas quais se
suscita, inicialmente, instauração de incidente de insanidade mental, sob a alegação de
que o réu possui distúrbios da mente,  sendo plenamente cabível o exame nesta fase
processual,  com base  no  princípio  da  ampla  defesa,  devendo,  pois,  ser  suspenso  o
processo até julgamento do referido incidente. No mérito, alega ausência de provas para
lastrear  uma  sentença  condenatória,  vez  que  sua  responsabilidade  penal  foi  aferida
apenas em depoimentos testemunhais, uma vez que o laudo pericial não detectou sinais
de violência sexual contra a vítima.

Nas contrarrazões das fls. 89/93, o Promotor de Justiça pugnou
pelo provimento do recurso apelatório e, consequente, absolvição do réu, com base no
princípio in dubio pro reo. 

Nesta  instância,  o  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, no seu parecer das fls. 98/110, opinou pelo desprovimento do apelo.  

É o relatório.
VOTO.

A  presente  insurreição  versa  sobre  os  seguintes  pontos:  a)
necessidade  de instauração de  incidente de  insanidade  mental;  e  b)  insuficiência  de
provas para condenação, tendo em vista a fragilidade do arcabouço probatório, baseada,
exclusividade, em depoimentos testemunhais que não restaram ratificados pela prova
pericial. 

No que toca ao argumento de que o réu apresenta problemas
mentais e, portanto, é necessário a instauração de incidente de insanidade mental, não
merece prosperar. Pois, embora tal procedimento possa ser deflagrado em qualquer fase
processual,  nos  autos  não  restam  contundentes  indícios  sobre  eventual  perturbação
mental do apelante a justificar tal pleito, sendo que a mera alegação defensiva de que o
acusado não possui a mínima percepção dos fatos, divorciada dos demais elementos
colhidos no processo, é insuficiente para inaugurar-se o procedimento em questão.  

Registre-se que, no caso concreto, há apenas a simples menção
no relatório de ordem de missão policial,  de aparentemente o réu sofrer de alguma
enfermidade  mental  e  fazer  uso  de  medicamentos,  consoante  consignado  no
interrogatório em juízo, não fazendo incidir  dúvida relevante sobre a sua integridade
mental, que necessite de aferição por exame pericial.  

  Destarte,  inexistindo  indícios  de  que  o  acusado  sofra  de
problemas  psíquicos que comprometesse seu discernimento e autodeterminação quando
da  prática  delitiva,  não  há  falar  em  necessidade  de  instauração  de  incidente  de
insanidade mental.

Sobre o assunto:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
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CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO   INDEVIDA   DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  VIOLAÇÃO  AO  SISTEMA  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como  coator,  pois  o  ordenamento jurídico prevê recurso específico  para
tal  fim,  circunstância  que  impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2.   O   alegado   constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a verificação
da  eventual  possibilidade  de atuação ex officio, nos termos   do   artigo
654,  §  2º,  do  Código  de  Processo  Penal.
ESTUPRO   DE   VULNERÁVEL.  INEXISTÊNCIA  DE  DECISÃO
ACERCA  DO  PEDIDO  DE  INSTAURAÇÃO   DE  INCIDENTE  DE
INSANIDADE MENTAL FORMULADO PELA DEFESA NA  RESPOSTA
À  ACUSAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  NO  MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO.
1.  Nos termos do artigo 571,  inciso II,  do Código  de  Processo  Penal,  as
nulidades  ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas em alegações
finais.
2.  No  caso  em  exame, observa-se que em momento algum no curso do
processo  a  defesa  se  insurgiu  contra  o fato de  a  magistrada  singular  não
haver  examinado  o  pedido  de  instauração  de  incidente  de insanidade
mental  formulado  na  resposta  à  acusação,  tendo  a  aludida  mácula  sido
suscitada apenas nas razões de apelação, o que evidencia preclusão da análise
do tema.
INEXISTÊNCIA  DE  DÚVIDAS ACERCA DA SAÚDE MENTAL DO
RÉU.  ILEGALIDADE  NÃO  EVIDENCIADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECLAMO.
1.   Da   leitura  do  artigo  149  do  Código  de  Processo  Penal, depreende-
se  que  a  implementação do incidente não é automática ou obrigatória,
dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do
acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
2.  Na hipótese em apreço, tendo a autoridade impetrada, a partir da
análise  do  conjunto  fático-probatório, consignado inexistirem nos autos
quaisquer   dúvidas   acerca   da  sanidade  do  recorrente, asseverando
que  a documentação apresentada pela defesa refere-se a fatos ocorridos
após o crime em análise, inexistindo indícios de que o acusado sofresse de
problemas   psíquicos  que  comprometesse  seu  discernimento   e
autodeterminação  quando  da  prática  delitiva,  não  há  falar   em
necessidade  de  instauração  de  incidente de insanidade mental.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

AGRAVO   REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO  PENAL DE VIAS DE FATO.
INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.  DÚVIDA  RAZOÁVEL.
INEXISTÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
I  -  A  jurisprudência recente desta Corte é pacífica no sentido de que,
"para  a  instauração  do  incidente  de  insanidade mental do acusado  é
imprescindível   a   existência   de   dúvida  razoável,  pelo  magistrado,
acerca da sua higidez" (precedentes).
II   -   O   eg.   Supremo  Tribunal   Federal   passou   a   entender  que  o
cumprimento  provisório de pena não contraria o disposto no art. 5º, inciso
LVII,   da   Constituição  Federal,  uma  vez  que,  com  o pronunciamento  de
Tribunal  de  hierarquia imediatamente superior, fica  exaurido  o  exame
sobre   os  fatos  e  provas,  concretizando-se  assim,   o   duplo   grau   de
jurisdição,  cujo  acesso  em liberdade, respeitadas    as    hipóteses    de
segregação    cautelar,    é constitucionalmente assegurado.
III   -   Na   mesma   esteira,   o   Superior   Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento no sentido de que "[...] pendente o trânsito em julgado apenas
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pela  interposição de recurso de natureza extraordinária - o qual,  em  regra,
não  é  dotado de efeito suspensivo -, é possível iniciar-se  o cumprimento da
pena, sem ofensa ao direito fundamental inserto  no  art.  5º,  LVII,  CF/88"
(QO  na  APn n. 675/GO, Corte Especial, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe de
26/4/2016).
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 985.502/SC,  Rel.  Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

Por sua vez, o tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor
de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015,
de 2009)

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput
com  alguém  que,  por  enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tem  o
necessário discernimento para a prática do ato,  ou que, por qualquer
outra causa, não pode oferecer resistência.(Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima, uma
criança de apenas 4 (quatro) anos de idade à época do fato; e a redação do artigo acima,
não  restam  dúvidas  acerca  da  compatibilidade  da  conduta  do  réu  com  a  referida
prescrição legal. 

Conforme  é  cediço,  nos  crimes  de  estupro,  geralmente,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, no
caso  dos  autos,  as  declarações  da  ofendida,  estão  em consonância  com os  demais
elementos probatórios, a saber, depoimentos testemunhais, tanto na esfera policial, fls.
06/07, 12 e 18/21, quanto em juízo, fls. 49/52 e mídia das fls. 59 e 63.  

Vejamos:
 
A vítima, K. M. O. de L., ouvida apenas em juízo, através do

auxílio da Equipe do Serviço de Atendimento “Justiça pra te ouvir”, deste Tribunal de
justiça, mídia das fls. 59, apesar da sua tenra idade, em consonância com as declarações
dadas por sua avó e demais testemunhas, deixa claro que o acusado a atraiu para a casa
dele, lá chegando, retirou-lhe a calcinha e colocou o órgão genital na sua vagina. Aduz a
ofendida que depois do ocorrido sentiu fortes dores para urinar.  

A  avó  da  vítima,  Maria  das  Dores  Ramos  de  Lima,  no
depoimento perante a autoridade judicial, fls. 06/07, afirma que:

“Que é avó da criança K. M. O. de L., de apenas 04 anos de idade; que a
referida criança reside com a declarante; que no dia 28/11/2013, foi até o
Conselho Tutelar da cidade,  no Centro,  para denunciar  um caso de abuso
sexual sofrido por sua neta, há cerca de um mês; que sua neta K. havia sido
abusada por um homem conhecido por "Zé Lezin"; que sua neta havia certo
dia,  chegado  em  casa  com  dores  na  região  da  vagina;  que  a  declarante

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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perguntou o que havia acontecido, mas a criança disse que não havia nada;
que depois de um mês e meio, "Zé Lezin" estava na sua casa e estava pedindo
para que sua filha de nome C. R., de 08 anos, fosse pegar um café para ele,
pois lhe daria 0,25 centavos; que logo em seguida, "Zé Lezin" chamou C.
para ir a sua casa para pegar os 0,25 centavos; que K. disse a C. que não
fosse, porque "Zé Lezin" iria tirar sua calcinha, assim como ele fez com a sua
(de K.); que após esses fatos, a declarante associou os fatos acontecido há
cerca de um mês e meio e indagou sua neta K. sobre o que realmente havia
acontecido, aí ela respondeu que "Zé Lezin" havia retirado sua
calcinha e feito um negócio com ela; que o tal negócio foi botar o pênis em
sua vagina; que K. disse ficou sozinha na casa com "Zé Lezin"; que ela ficou
trancada dentro da casa dele; que ficou horrorizada com o caso e por isso
decidiu denunciar "Zé Lezin" ao Conselho Tutelar da cidade; que "Zé Lezin"
mora na rua vizinha; que deseja justiça para esse caso.”

Em juízo, fls. 49, reitera suas afirmações:

“Que é avó paterna da menor; que na época dos fatos a vítima tinha 04 anos;
que tudo foi descoberto por acaso; que é quem cria a menina; que tinha pouco
tempo que conhecia o acusado; que mora bem próximo ao réu; que o acusado
não frequentava a casa da depoente; que a vítima pediu para brincar na casa
da vizinha e retornou dizendo que estava sentido dores nas partes íntimas;
que não suspeitou de nada; que dois meses após o fato o acusado foi até a
casa  da  depoente  fazer  um serviço;  que  em determinado momento  o  réu
chamou uma outra menor de nome C. para ir até a sua casa buscar um pincel;
que  C.  disse  que  não  iria  tendo o  acusado prometido  dá  R$ 0,50  caso  a
mesma fosse, ocasião em que a vítima disse para C. não ir porque o réu iria
tirar a calcinha de C. "que nem tirou a minha";  que de imediato associou
aquilo ao que tinha acontecido dois meses antes; que comunicou o fato aos
conselheiros  tutelares;  que  a  menor  contou  tudo  aos  conselheiros;  que  a
vítima disse que na ocasião, no interior da casa do acusado, o réu levantou o
vestido da vítima e retirou a calcinha da mesma; que a vítima disse ainda que
o acusado colocou o pênis para fora; que disse que o réu ficou catucando suas
partes íntimas com os dedos; (...) que quando a menor disse para C. não ir, o
acusado fugiu do local de imediato; que depois disso só teve contato com os
Conselheiros e com o Delegado; que não teve mais contato com o acusado.
(…) que a menor informou que quando estava voltando da casa da vizinha foi
abordada pelo réu que a chamou para ir até a residência do mesmo; que a
vítima não conhecia o acusado; que a vítima informou que o réu prometeu
dinheiro caso ela fosse até a residência do mesmo; que o réu vem fazendo
ameaças dizendo que não estuprou a menor porque a mesma gritou, mas se
fosse hoje a estupraria; que o réu disse que não tinha medo de cadeia.” 

As testemunhas Mailson Palmeira de Lima e Arady Clementino
de Sales  Junior,  Conselheiros  Tutelares  do Município  de  Soledade,  às  fls.  51 e  52,
ratificam  os  depoimentos  prestados  na  esfera  policial  (fls.  18/21),  afirmando  que
souberam  do  fato,  através  da  avó  da  menor;  realizaram  relatório  do  caso  e
encaminharam à autoridade policial. Por fim, afirmam que a vítima não foi ouvida pelo
Conselho  Tutelar  e  que  as  declarações  da  avó  da  criança  são  conforme  o  teor  da
denúncia, que inaugura o presente feito. 

Sobre o assunto, junto aresto do STJ: 

PENAL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ELEMENTOS  DO  TIPO  PENAL.  ATO  LIBIDINOSO.
MENOR DE 14 ANOS. REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS.
POSSIBILIDADE,  IN  CASU.  DEPOIMENTOS  E  LAUDO
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PSICOSSOCIAL  QUE  DEMONSTRAM  A  PRÁTICA  DO  DELITO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A definição da correta adequação típica das ações delituosas não representa
reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para
a tipificação penal do delito, quando - como no caso concreto - é possível
claramente vislumbrar a moldura fática sem a necessidade de revolvimento
probatório.
2. A aplicação da Súmula 7 em situações assim só cabe quando os fatos são
realmente controvertidos e seria preciso fazer revisão de provas (AgRg no
AREsp  397.594/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1511314/PB, Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
04/08/2015,  DJe 20/08/2015;  AgRg no AREsp 734.116/RO, Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 02/02/2016; AgRg no AREsp 284.830/MG, Rel. Ministro
NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  03/12/2015,  DJe
15/12/2015).
3. Na hipótese, em que pese a orientação firmada pelo Tribunal de origem, no
sentido da inexistência de provas suficientes para manutenção da sentença
condenatória,  constam  do  próprio  acórdão  impugnado  transcrições  de
depoimentos  e  de  laudo psicossocial  que  demonstram a  prática  do  delito
tipificado no art. 217-A do CP.
4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de
natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado.
5. Recurso especial provido para, reformando o acórdão recorrido e afastando
a absolvição por falta de provas, restabelecer a sentença condenatória pelo
crime do art. 217-A do Código Penal.
(REsp 1571008/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
OMISSÃO  APONTADA.  INEXISTÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS  DELITOS  SEXUAIS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente
a  controvérsia  e  apontou  as  razões do entendimento  ali  esposado,  não  se
vislumbrando, na espécie, violação ao art. 619 do CPP.
2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente
são  praticados  na  clandestinidade,  a  palavra  da  vítima  assume
relevantíssimo valor probatório,  mormente se corroborada por outros
elementos de prova contidos nos autos.
3. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria
necessariamente  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte:  "A  pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  recurso
especial." 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO.  CARTA  PRECATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  NULIDADE  NÃO
CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF.  ABSOLVIÇÃO. REEXAME
DE PROVAS.  SÚMULA N.  7  DO STJ.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
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1. Este Tribunal Superior acompanha o entendimento do Supremo Tribunal
Federal,  de  que  a  falta  de  intimação  da  defesa  da  expedição  de  carta
precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que
impõe a sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo
prejuízo. Incidência da Súmula n. 155 do STF.
2.  Nos  delitos  sexuais,  comumente  praticados  às  ocultas,  como  bem
salientou  o  acórdão  impugnado,  a  palavra  da  vítima  possui  especial
relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que
instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias que entenderam que o conjunto
probatório é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do agravante no
crime  de  estupro  importaria  na  incursão  do  acervo  fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Doutro turno, a testemunha arrolada pela defesa, Amaires de
Lima Silva, mídia das fls. 63, restringe-se a dizer que o acusado é uma pessoa boa e
calma, que o conhece desde criança e por vários anos residiu na mesma rua que ele,
período no qual nunca soube de nada que desabonasse a conduta dele. Sobre o crime em
tela,  assevera que não tem conhecimento do que ocorreu, desconhecendo a vítima e
seus familiares. 

E o acusado, em seu interrogatório, mídia das fls. 63, limita-se a
negar a acusação e até mesmo que conhece a vítima e a família desta, sem tecer maiores
esclarecimentos  sobre  o  delito.  Por  fim,  declara  que  toma  alguns  remédios  para
controlar nervosismo. 

Por sua vez,  quanto à conclusão do laudo sexológico das fls.
10, de não ter havido conjunção carnal entre acusado e vítima, não se contrapõe a prova
testemunhal, sobretudo porque ao tempo em que ressalta a impossibilidade de atestar
carícias e tentativas de penetração peniana, não afasta a possibilidade de outros atos
libidinosos  diversos  da  conjunção  carnal,  uma vez  que  estes  podem ocorrer  sem a
produção de vestígios, tampouco possui o condão de exonerar o acusado pela prática do
tipo penal do art. 217-A, § 1º, do CP, que prescinde para sua configuração da prática de
conjunção carnal com a vítima. 

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento.

No que pertine à dosimetria da pena, o juiz a quo, apesar de
reconhecer duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP como desfavoráveis ao réu, a
saber, culpabilidade e consequências do crime, fixou a pena-base no mínimo legal,  8
(oito)  anos  de  reclusão. Na sequência,  o  magistrado primevo  tornou  a  reprimenda
definitiva, diante da ausência de circunstâncias a considerar, na segunda e terceira fase
da dosimetria penal. 

Destarte, prescinde de retoque o quantum firmado. 

Com relação ao regime prisional inicial, foi fixado o fechado,
encontrando-se harmonioso com as disposições do art. 33, § 3º, do CP.  In verbis:
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Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção,  em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.  (Redação dada pela Lei nº
7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)  regime  fechado  a  execução  da  pena  em estabelecimento  de  segurança
máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar;

c)  regime  aberto  a  execução  da  pena  em  casa  de  albergado  ou
estabelecimento adequado.

§ 2º  -  As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la
em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-
aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á
com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.(  Redação
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(...)

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele
participando os Excelentíssimos Senhores  Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Exmo.  Sr.  Des.  Márcio
Murilo da Cunha Ramos),  relator,  e  Marcos William de Oliveira  (Juiz  de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto,
Procurador de Justiça. 

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, 10 de agosto de 2017.

Juiz de Direito convocado Tércio Chaves de Moura
Relator
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