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APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLAÇÃO  SEXUAL
MEDIANTE  FRAUDE (ART.  215  DO  CP).
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  SUSCITADA  A
INÉPCIA  DA  PEÇA  ACUSATÓRIA.  ALEGATIVA  DE
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE CONDENAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE É FACILMENTE
EXTRAÍDA  DA  DENÚNCIA.  ALEGAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  PARA  LASTREAR  O
DECRETO  CONDENATÓRIO.  AUSÊNCIA  DE
CORRELAÇÃO  ENTRE  O  FATO  DESCRITO  NA
DENÚNCIA E  A TIPIFICAÇÃO  CRIMINAL QUE  LHE
FOI  ATRIBUÍDA.  ELEMENTO  FRAUDE  NÃO
APRESENTADO  NA  DENÚNCIA,  NEM  DURANTE  A
INSTRUÇÃO.  CONDUTA QUE  MAIS  SE  ASSEMELHA
AO  TIPO  DO  ART.  217-A,  §1º  DO  CP (ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL).  EMENDATIO  LIBELLI  QUE  SE
IMPÕE.  NOVA  CAPITULAÇÃO  CONFERIDA.
MANUTENÇÃO  DA  REPRIMENDA,  TODAVIA,  NOS
MOLDES  ANTERIORMENTE  FIXADOS,  EM
HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO
IN  PEJUS.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  E,  DE
OFÍCIO, REALIZADA A EMENDATIO LIBELLI.

-  Não há falar em inépcia da denúncia, pois percebe-se que o
pedido condenatório encontra-se implícito, inexistindo qualquer
prejuízo  para  a  defesa,  não  havendo  ou  vício  de  ordem
processual.

- Nos casos de crimes sexuais, geralmente cometidos de forma
clandestina, a condenação pode ter fundamento na palavra da
vítima, porém, desde que o seu depoimento esteja corroborado
pelas demais provas coligidas aos autos. 

-  Conjunto probatório que demonstra que o acusado praticou
atos  libidinosos  contra  a  vítima.  Apresentação  de  versões



contraditórias  pelo  réu,  o  que  acaba  por  enfraquecer  a  sua
linha de defesa,  ao passo que o relato da vítima encontra-se
mais coerente com o conjunto fático-probatório colhido durante
a instrução processual.

- Não há de se aplicar o princípio do in dubio pro reo, 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 e declarações da ofendida,
evidenciam o acusado como praticante do crime previsto no art.
215  do  CP.  Apresentação  de  versões  contraditórias  pelo
acusado, que enfraquece a tese defensiva.

-  A  denúncia,  ao  consignar  a  conduta  praticada  pelo  réu,
descreve fato delituoso que se amolda, perfeitamente, ao quadro
típico de estupro de vulnerável e não ao crime de posse sexual
mediante fraude, uma vez que não foi narrado o emprego de
ardil ou outro meio congênere pelo acusado, que resultou em
erro por parte da vítima.

-  A emendatio libelli pode  ser  aplicada  em  segundo  grau  de
jurisdição,  desde  que  observado  o  brocardo  da  ne reformatio
in pejus.  (STJ; HC 345.883; Proc. 2015/0320720-1; SP; Sexta
Turma;  Relª  Minª  Maria  Thereza  Assis  Moura;  DJE
15/04/2016) 

- Considerando que o acusado defende-se dos fatos narrados na
denúncia,  presentes as elementares do crime do art. 217-A do
CP,  deve  ser  realizada a  adequação da capitulação jurídica,
devendo,  contudo,  ser  mantida  a  reprimenda  cominada  pelo
Juiz  de primeiro grau,  em toda a sua extensão,  haja vista  o
princípio do non reformatio pejus. 

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, proceder à emendatio  libelli, sem, contudo, majorar a pena, nos termos
do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação criminal interposta por Saulo dos Santos
Bacalhau,  em face  da  sentença  das  fls.  104/107v, proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara
Comarca de Ingá, Juíza Andréa Caminha da Silva, que julgou procedente a ação penal,
tendo  reconhecido  a  prática  do  crime  previsto  no  art.  215  do  CP (violação  sexual
mediante fraude), tendo condenado o réu a uma pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto. Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de
semana).



Narra a denúncia (fls. 02/03) que, no dia 08.10.2012, por volta
das 03hs00min, na proximidade da Comunidade Chã dos Pereiras, município de Ingá, o
acusado praticou atos libidinosos contra Roberta Milena Moura Rodrigues, enquanto ela
estava alcoolizada, o que impedia a sua livre manifestação de vontade.

Afirma  a  peça  acusatória  que  a  vítima  estava  bebendo  em
companhia de um amigo, quando foi convidada, pelo acusado, para ir a uma festa em
Massaranduba.  Ato contínuo,  partiu  a  ofendida  sozinha  com o acusado,  quando,  no
percurso, ingeriu mais bebida alcoólica, o que a fez perder a consciência. 

Ressalta a exordial que a ofendida, quando recobrou os sentidos,
estava no banco traseiro do carro sendo molestada pelo réu, não tendo forças físicas
para impedir a violência praticada. Por fim, o representante do  parquet estadual, não
obstante o laudo sexológico não ter comprovado a conjunção carnal, destacou que tal
circunstância não afastaria a ocorrência de fatos libidinosos.

Diante desse fato, o réu foi incurso na pena dos art. 215 do
CP (violação sexual mediante fraude).

Recebida a denúncia em 21/novembro/2013 (fl. 33).

Devidamente  notificado,  o  réu  apresentou  defesa  prévia  (fls.
35/46). 

Finda a instrução processual e apresentadas alegações finais, o
juízo  a quo proferiu sentença (fls. 104/107v), condenando o réu pela prática do crime
previsto nos arts. 215 do CP, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto. Em seguida, substituiu a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de
semana).

 
Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fls. 110). Em

suas razões (fls. 111/132), afirmou que a denúncia seria inepta, ante a inexistência de
pedido  expresso  de  condenação.  Alegou  também  que  o  conjunto  probatório  era
insuficiente para justificar a condenação do acusado.

O  Ministério  Público  pugnou pela manutenção do decisum
recorrido (fls. 135/144).

A Procuradoria de Justiça, no parecer  de lavra do Procurador
Francisco  Sagres  Macedo Vieira, manifestou-se pelo desprovimento  do  recurso  (fls.
150/167).

É o relatório.
VOTO.

Da alegação de inépcia da peça acusatória

De início, no que tange à alegação de inépcia da denúncia, pela
ausência  de  pedido  expresso  condenatório,  é  possível  verificar  que  o  pleito  de
condenação pode ser facilmente extraído da narrativa apresentada pelo ilustre promotor
de  justiça  de  primeiro  grau,  no  qual,  após  descrever  a  conduta,  fala  que  o  réu



encontrava-se incurso no tipo penal do art. 215 do CP. 

Desta forma, percebe-se que o pedido condenatório encontra-se
implícito,  não  havendo  que  se  falar  em  qualquer  prejuízo  para  a  defesa  e,  por
conseguinte, vício de ordem processual.

Nessa linha, destaco a posição de jurisprudência:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO.  ART.  157,  §  2º,
INCISO  II,  DO  CÓDIGO  PENAL.  CONDENAÇÃO.  RECURSO.
DENÚNCIA.  INÉPCIA.  INOCORRÊNCIA.  AUSÊNCIA DE PEDIDO
DE  CONDENAÇÃO.  IRRELEVÂNCIA.  OBSERVÂNCIA  DOS
REQUISITOS  DO  ART.  41  DO  CPP.  MATÉRIA  PRECLUSA.
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  OPOSTOS  PELO  MINISTÉRIO
PÚBLICO  PARA  SANAR  ERRO  MATERIAL  COMETIDO  PELO
JUÍZO  A  QUO  NA  DOSIMETRIA  DA  PENA.  POSSIBILIDADE.
TERMO  DE  COMPROMISSO.  AUSÊNCIA.  MERA
IRREGULARIDADE.  PRELIMINARES  REJEITADAS.  MÉRITO.
DELAÇÃO.  PALAVRAS  DA  VÍTIMA  E  TESTEMUNHAS
UNÍSSONAS  EM  APONTAR  O  RÉU  COMO  SENDO  UM  DOS
AUTORES DO CRIME.  RECONHECIMENTO DO AGENTE PELA
VÍTIMA.  PROVAS  SUFICIENTES  A  ENSEJAR  UM  DECRETO
CONDENATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é indispensável
o  pedido  de  condenação,  implícito  em  toda  denúncia  quando
mencionados os dispositivos penais em que está incurso o denunciado,
nem se  exige,  como no processo  civil,  o  pedido de citação do réu ( in
Mirabete, júlio fabbrini. Código de processo penal interpretado.  (TJPR;
ApCr 0558716-0;  Tibagi;  Quarta  Câmara Criminal;  Rel.  Juiz  Conv.  Tito
Campos de Paula; DJPR 15/10/2009; Pág. 322)  

CONSTITUCIONAL.  PENAL.  PROCESSUAL PENAL.  ARTIGO  95,
"D" DA  LEI  Nº  8.212/91.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  POR  FALTA  DE  DEFESA  PRÉVIA.  FACULDADE  DA
DEFESA,  COM  PRAZO  CONCEDIDO  PELO  JUÍZO.  NÃO
APRESENTAÇÃO  PELO  DEFENSOR  CONSTITUÍDO.  NULIDADE
INOCORRENTE.  ALEGAÇÃO  DE  INÉPCIA  DA  DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.  PRELIMINARES  REJEITADAS.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA  PARCIALMENTE  DECLARADA.  PRISÃO  CIVIL
POR  DÍVIDA.  INEXISTÊNCIA.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
DELITIVAS  COMPROVADAS.  DOLO  GENÉRICO.  CRIME
OMISSIVO  E  FORMAL.  INEXIGÊNCIA  DE  ESPECIAL
FINALIDADE  DE  AGIR.  INEXIGIBILIDADE  DE  CONDUTA
DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. CAUSA SUPRALEGAL
DE  EXCLUSÃO  DA  CULPABILIDADE.  ALEGAÇÃO  DE  ERRO
SOBRE  A  ILICITUDE  DO  FATO  REPELIDA.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. I - A defesa prévia é faculdade da defesa, não causando nulidade
sua  não  apresentação  pelo  defensor  constituído  pelo  réu,  quando  foi
concedida à defesa o prazo legal  para sua apresentação. II -  A denúncia
preenche  os  requisitos  legais,  permitindo  pleno  conhecimento  da
imputação e ensejando plena defesa, pelo que não há qualquer nulidade
a ser reconhecida. Não se configura ainda a inépcia da denúncia, pela
"ausência de pedido de condenação", como quer a defesa, tendo em vista
que, além de não se tratar de requisito expresso no  artigo 41 do CPP,
temos que o indispensável é que o representante do ministério público
federal demonstre na denúncia sua convicção de que o acusado praticou
o ilícito penal, sendo implícito o pedido de condenação quando assim se
manifesta o órgão denunciante e pede a instauração da ação penal e o
final julgamento do acusado. (…)
XI  -  Condenação  mantida.  Apelo  improvido  indexação  supressão  de
contribuição social, cerceamento de defesa, defesa prévia, nulidade, revelia,
confissão ficta. Denúncia, inépcia, qualificação, estado civil, erro material,

http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%2041&sid=718e05c5.2e52ec5b.0.0#JD_CPPart41
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%208212&sid=718e05c5.2e52ec5b.0.0#JD_LEI8212
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%208212,%20art.%2095&sid=718e05c5.2e52ec5b.0.0#JD_LEI8212art95
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=LEI%208212,%20art.%2095&sid=718e05c5.2e52ec5b.0.0#JD_LEI8212art95
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%2041&sid=6c4e365b.76f6cd37.0.0#JD_CPPart41
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20157&sid=6c4e365b.76f6cd37.0.0#JD_CPart157
http://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%20157&sid=6c4e365b.76f6cd37.0.0#JD_CPart157


prescrição retroativa, crime continuado, concurso de crimes, dosimetria da
pena,  sentença  definitiva.  Dívida,  prisão  civil,  depositário.  Materialidade,
autoria do crime, responsável tributário, dolo genérico, crime omissivo, crime
formal,  inexigibilidade  de  conduta  diversa,  condição  econômica,  ônus  da
prova, excludente de culpabilidade, erro de proibição. (TRF 3ª R.; ACR 9340;
Proc.  199903990996912;  MS;  Segunda  Turma;  Rel.  Juiz  Souza  Ribeiro;
Julg. 06/08/2002; DJU 09/10/2002; Pág. 394)  

Da materialidade e autoria delitiva

O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém,
mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação
de vontade da vítima: (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Da análise do tipo penal citado, observa-se que o bem jurídico
tutelado é a liberdade sexual de homem e mulher. Observa-se que a conduta pode ser
praticada mediante fraude, quando a conjunção carnal ou o ato libidinoso é praticado a
partir de ardil utilizado pelo agente, ou por outro meio que impeça ou dificulte a livre
manifestação da vontade  da  vítima.  Em ambos  os  casos,  a  vítima tem sua  vontade
viciada em decorrência do emprego de fraude pelo sujeito ativo.

Sobre delito acima, leciona Cezar Roberto Bittencourt:

“É indispensável que a vítima tenha sido ludibriada, iludida, e não que se
tenha entregue à prática libidinosa por rogos, carícias ou na expectativa de
obter alguma vantagem do agente.
(…)
Na  verdade,  a  fraude  constitui  vício  do  consentimento  da  vítima;  seria,
mutatis mutandis,  o “dolo” sob o ângulo dos vícios  de consentimento no
campo do direito civil. O emprego de violência afasta a fraude. Não se pode
falar em violação sexual mediante fraude quando há violência, ainda que
presumida pela idade da(o) ofendida(o).”

Com relação à parte final do art. 215 do CP, mais uma vez vale
destacar o escólio de Cezar Roberto Bittencourt:

“Por outro lado, não se deve descuidar do aspecto de que essa previsão
genérica  ou  analógica  — ou outro  meio  que  impeça ou  dificulte  a  livre
manifestação de vontade da vítima — deve assemelhar-se à fraude, isto é,
deve ser meio que tenha a mesma capacidade de ludibriar a vítima, desde
que  não  chegue  ao  extremo  de  inviabilizar  a  sua  livre  manifestação  de
vontade.” 

Assim, caso a  fraude utilizada na execução do crime anule a
capacidade de consciência da vítima, a hipótese não será do art. 215 do CP, mais sim do
art. 217-A do CP (estupro de vulnerável).

Passando ao exame do caso concreto, para uma melhor deste,
peço vênia para transcrever trecho da denúncia:

“(...) A vítima, apear de já ter bebido, estava consciente e aceitou o convite,
partindo sozinha com Saulo rumo a festa.
No carro havia uma garrafa de bebida alcoólica e, durante todo o percurso,
o réu insistiu para que a vítima bebesse.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art2


Ocorre que não havia nenhuma festa acontecendo em Massaranduba-PB e,
na volta para a casa, por já ter bebido muito, a vítima começou a perder os
sentidos.
Milena  informa  que  quando  recobrou  a  consciência  já  estava  no  banco
traseiro do carro sendo molestada pelo réu. Apesar de pedir insistentemente
para  Saulo parar, não teve forças físicas para impedir a violência sexual.
O  laudo  sexológico  embora  não  tenha  comprovado  a  existência  de
conjunção  carnal,  não  afasta  a  possibilidade  de  ocorrência  de  atos
libidinosos  (fl.  25).  Além  disse,  o  próprio  denunciado  reconheceu  que
praticou atos sexuais com a vítima (fls. 08/09). (...)” (fls. 03)

No caso,  em que  pese  o  laudo  sexológico  de  fls.  29/30  não
comprovar  que  a  vítima  sofreu  conjunção  carnal,  não  afasta,  por  outro  lado,  a
possibilidade  de  prática  de  atos  libidinosos  diversos,  destacando  que  o  próprio
increpado, perante a autoridade policial (fls. 12), admitiu que praticou sexo anal com a
ofendida.

A jurisprudência  já  consolidou o  entendimento  no sentido  de
que,  em  casos  de  crimes  sexuais,  geralmente  cometidos  de  forma  clandestina,  a
condenação  pode  ter  fundamento  na  palavra  da  vítima,  porém,  desde  que  o  seu
depoimento esteja corroborado pelas demais provas coligidas aos autos. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE
RECURSO  PRÓPRIO.  ESTUPROS  DE  INCAPAZ.  ABSOLVIÇÃO.
CARÊNCIA  DE  PROVAS.  IMPROPRIEDADE DA   VIA   ELEITA.
PALAVRA  DAS  VÍTIMAS.  ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS
CONTRA LIBERDADE SEXUAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido
de  que   não   cabe   habeas   corpus   substitutivo  do  recurso  legalmente
previsto  para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da  impetração,
salvo   quando   constatada  a  existência  de  flagrante  ilegalidade   no   ato
judicial   impugnado.   No   caso,  não  se  observa  flagrante   ilegalidade  a
justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2.  Se  as  instâncias  ordinárias,  mediante  valoração  do  acervo probatório
produzido  nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser  o  réu  autor
dos   delitos  descritos  na  exordial  acusatória,  a  análise    das    alegações
concernentes  ao  pleito  de  absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ.
3.  A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra
liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
(...)
7. Habeas corpus não conhecido.
(HC  344.741/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

Nesse  ínterim,  a  vítima,  em  depoimento  prestado  em  juízo,
afirmou:

“(...)  que estava  com Wesley  e outros  amigos comemorando a vitória do
prefeito na praça e depois foram a casa de uma amiga Natali; que ingeriram
bebidas alcoólicas; que quando estava indo para casa, parou na rua, num
monumento e continuou bebendo com Wesley, tendo o acusado chegado num
carro com um amigo; que o réu convidou para irem a uma festa na cidade de
Massaranduba; que tinha confiança no réu, pois costumava sair com ele,
com a  mulher  dele  e,  por  isso,  os  considerava   amigos;   que  apenas  a
declarante aceitou o convite e entrou no carro do réu; que sentou no banco
da frente e o colega do réu ficou atrás; que na ida, o réu ofereceu bebida
alcoólica declarante, tendo ingerido; que já se considerava embriagada, mas
estava consciente;  que ao chegar em Massaranduba não havia festa e aí



decidiram  voltar;  que  o  amigo  do  réu  desceu  do  carro,  num  posto  de
gasolina  na  entrada  da  cidade  de  Serra  Redonda,  ficando  a  declarante
sozinha com o réu; que a partir daí ficou desconfiada do comportamento do
réu, que voltou no carro já dormindo, pois já estava bastante embriagada;
que  pedia  ao  réu  para  deixá-la  em casa,  mas  ele  não  a  levou  de  logo,
insistindo para trazê-la para Ingá;que no carro dormia e acordava; que vez
por outro tinha consciência do que estava havendo dentro do carro; que já
não mais sabia onde se encontrava; que em alguns momentos, quando tinha
consciência,  percebia  que  o  acusado  estava  puxando  a  sua  calça  jeans
tirando-a e, em seguida, tirou a calcinha; que pedia para ele parar; que não
tinha força para se livrar do réu, devido ao estado de embriaguez que se
encontrava; que sentiu muito dor, no momento em que o réu introduzia o seu
pênis no ânus da declarante; que acordava e desacordava e após as dores,
apagou de vez, só retornando quando já estava em frente a sua casa; que em
sua memória, o acusado dizia que tinha interesse na declarante e  queria
marcar um novo encontro; que sempre disse a ele que não queria; que ficou
surpresa  com  o  comportamento  do  acusado,  pois  jamais  esperava  uma
atitude dessa da parte dele; (...)”. (fls. 67)

O  acusado,  por  sua  vez,  conforme  acima  pontuado,  em  seu
depoimento prestado perante a autoridade policial (fls. 12), admitiu que praticou sexo
anal com vítima. Veja-se alguns trechos das suas declarações:

“(...) que o declarante parou o carro e convidou Milena e Uesley para dar
uma volta em Massaranduba/PB, para ver se lá tinha uma festa; que Milena
aceitou o convite,  mas Uesley recusou o convite; (…) que o declarante e
Milena procuravam um local reservado para manter relação sexual e nessa
procura parou o carro na entrada do sítio raspadinha; que os dois foram
para o banco de trás do carro e começaram a se beijar e se acariciar, que
Milena e o declarante resolveram fazer sexo mais íntimo, mas Milena disse
que era virgem e não queria fazer na frente; que no banco de trás do carro,
com o consentimento de Milena tiveram relação sexual; (...) 

Cabe pontuar  que a  primeira  a  versão dos  fatos  apresentadas
pelo  acusado  foi  bastante  modificada,  quando  do  depoimento  prestado  perante  a
autoridade judicial (fls. 72).

Como foi bem alertado pelo ilustre Procurador de Justiça, o réu
entrou em contradição, pois, na nova versão dos fatos, ele salienta que o convite para
sair  foi feito pela vítima e que não ocorreu nenhum ato sexual.  Tal discrepância de
relatos  acaba por enfraquecer  a sua linha e defesa,  ao passo que o relato da vítima
encontra-se mais coerente com o conjunto fático-probatório colhido durante a instrução
processual.

Ademais, é importante destacar que a testemunha Uesley Ayres
da Silva, quando ouvida em juízo (fls. 68), destacou que, no dia do fato, estava bebendo
com Milena, quando se encontraram com o acusado e um amigo e passaram a beber. Em
seguida, alertou que o acusado os teria convidado para ir para uma festa na cidade de
Massaranduba. 

A pretendida  aplicação  do  in  dubio  pro  reo,  portanto,  não
merece subsistir.

Entrementes, no que diz respeito à tipificação do fato descrito
pelo representante do  parquet e  que foi  acolhida pela  sentença vergastada,  impende
dizer, que é manifesta a inadequação existente entre a descrição do fato delituoso e a
tipificação consignada.



É  que,  em  meu  sentir,  a  denúncia,  ao  consignar  a  conduta
acima,  descreve  fato  delituoso  que  se  amolda,  perfeitamente,  ao  quadro  típico  de
estupro de vulnerável. 

Isto,  porque,  a  ofendida,  enquanto  desacordada,  por  conta do
estado  de  embriaguez,  não  possui  consciência,  e,  consequentemente,  capacidade  de
consentir ou dissentir,  e, por conseguinte, de  oferecer resistência. Logo, a conjunção
carnal ou o ato libidinoso diverso praticado contra vítima que se encontra no referido
estado, independentemente de sua idade e saúde mental, configura o crime de estupro de
vulnerável, nos exatos termos do art. 217-A c/c art. 217-A, §1º, parte final, do CP.

Nessa linha, destaco a posição da jurisprudência. Confira-se:

PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  OFENDIDA  DESPROVIDA  DA
CAPACIDADE  DE  RESISTÊNCIA  POR  EMBRIAGUEZ.
CONJUNÇÃO CARNAL E ATOS LIBIDINOSOS RELATADOS PELO
APELANTE. COMPROVAÇÃO VIA DEGRAVAÇÃO DA FILMAGEM
DE  APARELHO  CELULAR.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  POSSE  SEXUAL  MEDIANTE
FRAUDE.  IMPOSSIBILIDADE.  DOSIMETRIA  DA  PENA.
EXCLUSÃO  DA  VALORAÇÃO  DESFAVORÁVEL  DA
PERSONALIDADE DO AGENTE.  FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável,
uma vez  que,  além de  ter  ele  relatado  os  atos  sexuais  praticados  com a
ofendida, em momento em que ela estava desacordada, procedeu à filmagem
de toda sua conduta por meio de aparelho celular, cuja degravação demonstra
estar a ofendida desprovida de capacidade de resistência no momento dos
fatos, inviabilizando, outrossim, sua desclassificação para o crime de posse
sexual  mediante  fraude.  2.  Exclui-se  a  valoração  desfavorável  da
personalidade do agente,  porque a existência de vídeos com gravações de
atos  sexuais  com  mulheres,  não  constitui  fundamentação  idônea  para
fundamentar  sua  personalidade  distorcida,  bem como porque relatado  por
apenas uma testemunha,  sem corroboração  por  outros  meios  de  prova.  3.
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; Rec 2012.07.1.000720-6;
Ac.  887.317;  Terceira  Turma  Criminal;  Rel.  Des.  João  Batista  Teixeira;
DJDFTE 18/08/2015; Pág. 170) 

APELAÇÃO.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES
CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. VALIDADE. IMPOSSIBILIDADE
DE DESCLASSIFICAÇÃO  PARA A CONTRAVENÇÃO  PENAL DA
IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. CRIME CONSUMADO.
REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO.
PARCIAL  PROVIMENTO  DO  RECURSO  DA  DEFESA.  1.
Materialidade e autoria comprovadas com relação aos crimes de estupro de
vulnerável. Circunstâncias do caso concreto comprovam o dolo adequado à
espécie. 2. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu algoz,
assume  fundamental  importância,  eis  que,  em  sede  de  crime  contra  a
liberdade sexual, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima
é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas
presenciais.  Precedentes do STJ. 3.  Impossibilidade de desclassificação do
crime de estupro para  a  contravenção  penal  da  importunação  ofensiva ao
pudor, pois no presente caso, além de não se tratar, apenas, de uma simples
importunação,  julga-se  uma  real  prática  de  um  crime  de  estupro  de
vulnerável, sendo impossível reconhecer como "importunação" a investida de
alguém, que,  se valendo da condição de embriaguez da sua companheira,
tirava a sua roupa e a da vítima, passava as mãos no corpo dela e, inclusive,



encostava o seu pênis na genitália e no "bumbum" dela, além de ameaçá-la,
sob pena  de deturpação  da  inteligência  da supramencionada contravenção
penal e negativa de vigência do art. 217 - A,   caput  , do Código Penal. Assim,
independentemente do ângulo pelo qual se analise a  questão,  descabido o
entendimento da defesa do réu sobre a desclassificação do crime de estupro
de vulnerável para a tal contravenção penal. Precedentes do TJSP. 4. Crimes
de  estupro  de  vulnerável  consumados,  pois,  pese  embora  não  haja  prova
cabal nos autos de ter havido penetração, ao menos levando em consideração
o laudo pericial, que nada importa, os atos praticados pelo réu, vale dizer, o
de passar as mãos no corpo da vítima e encostar o seu pênis na genitália e no
"bumbum" dela,  de fato,  caracterizaram, sem qualquer sombra de dúvida,
atos libidinosos diversos da conjunção carnal, sendo desnecessário que haja a
penetração para fins de tipificação do presente crime. Precedentes do STJ. 5.
Refazimento  da  dosimetria  da  pena.  6.  Manutenção  do  regime  fechado,
mercê  da  hediondez  dos  crimes  sexuais  cometidos  pelo  réu  (estupro  de
vulnerável),  em  perfeita  harmonia  com  o  tratamento  diferenciado  e  mais
rígido conferido pela própria Constituição Federal  aos crimes hediondos e
equiparados (art. 5º, XLIII),  não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a
conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria
reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para
tanto.  Corolário  do  exposto,  a  pena  final  do  réu  também  justifica  a
manutenção  do regime mais  gravoso,  nos  termos  do  art.  33,  §2º,  "a",  do
Código  Penal.  7.  Parcial  provimento  do  recurso  defensivo.  (TJSP;  APL
0002558-13.2011.8.26.0372;  Ac.  8671945;  Monte  Mor;  Primeira  Câmara
Criminal Extraordinária; Rel. Des. Airton Vieira; Julg. 30/07/2015; DJESP
11/08/2015)  

EMBARGOS  INFRINGENTES.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  VIOLAÇÃO  SEXUAL  MEDIANTE
FRAUDE. INCABÍVEL. PROVA DA EMBRIAGUEZ COMPLETA DA
VÍTIMA. I. As provas são firmes no sentido de que, no momento da relação
sexual, a ofendida estava totalmente embriagada e era incapaz de oferecer
resistência. A conduta subsume-se ao tipo do art. 217 - A do CP. II. Recurso
improvido.  (TJDF;  Rec  2010.09.1.020591-3;  Ac.  599.389;  Câmara
Criminal; Relª Desª Sandra de Santis; DJDFTE 03/07/2012; Pág. 57)  

Com efeito, o fato de o agente aproveitar-se da circunstância da
vítima estar desacordada e sob efeito de álcool não configura fraude, ou outro meio
equivalente que venha a impedir ou dificultar a livre manifestação da vítima. 

Sabe-se que, para que haja a prática do crime previsto no art.
215  do  CP  (posse  sexual  mediante  fraude)  seria  imprescindível  a  existência  de
consentimento da vítima, viciado pela fraude ou outro meio congênere a ela, o que não
ocorre,  enquanto  desacordada  a  ofendida.  Equivocado,  portanto,  supor  que  o  fato
delituoso,  tal  como descrito  na  denúncia,  corresponda  ao  crime  de  violação  sexual
mediante fraude. 

Nesse sentido, destaco a posição de Cleber Masson:

“Na hipótese em que a vítima é totalmente privada da sua capacidade de
resistência, há que se reconhecer o estupro de vulnerável, pois da sua parte
não há vontade de participar do ato. 

(…)

De  outro  lado,  quando  a  vítima  é  enganada,  mas  estava  presente  sua
capacidade de resistência, caracteriza-se a violação sexual mediante fraude,
nos  moldes  do  art.  215  do  Código  Penal.  (...)  Há  vontade  penalmente
relevante  em anuir  ao  ato,  embora  viciada pela  fraude.  A vítima não se
encaixa na definição legal de pessoa vulnerável, porque tinha capacidade de
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resistência, e somente não resistiu em razão do engodo criminoso.” (Masson,
Cleber, in Direito Penal, v. 3, p.62, 3ª ed., Ed. Método)

In casu, do exame da peça acusatória e do próprio depoimento
da vítima acima  mencionado,  não  é  possível  inferir  que  esta  demonstrasse  sinal  de
consciência capaz de revelar o seu consentimento com a conduta do agente, mesmo que
de forma viciada.

Essa  inadequação  técnica  quanto  à  classificação  do  delito,
entretanto, ao contrário do que possa parecer, não conduz à inépcia da denúncia, pois, o
réu se defende dos fatos descritos nela descritos e não da definição legal atribuída ao
fato pelo Ministério Público. 

A classificação definitiva compete estritamente ao julgador, que
deverá proceder à emendatio libelli, na forma do art. 383, do CPP, mesmo que a nova
definição jurídica comine pena mais grave, e, em segundo grau, ainda que em sede de
recurso exclusivo da Defesa, desde que não reflita  reformatio in pejus, nos termos do
art. 617 do CPP.

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência. Veja-se:

PENAL.  HABEAS  CORPUS.  FALSIFICAÇÃO  DE  DOCUMENTO
PÚBLICO.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO  JULGADA.  ALTERAÇÃO  DA
IMPUTAÇÃO  PARA USO  DE  DOCUMENTO FALSO.  PRESENTE WRIT
SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ESPECIAL.  VIA  INADEQUADA.
MODIFICAÇÃO  DA  CAPITULAÇÃO  JURÍDICA  DO  DELITO.  MESMA
DESCRIÇÃO  FÁTICA. EMENDATIO LIBELLI.  POSSIBILIDADE  DE
ALTERAÇÃO  NO  ACÓRDÃO.  REFORMATIO  IN PEJUS.  NÃO
OCORRÊNCIA.  NULIDADE.  INEXISTÊNCIA.  HABEAS  CORPUS  NÃO
CONHECIDO. 1.  Por  se  tratar  de habeas  corpus substitutivo  de  Recurso
Especial,  inviável  o  seu  conhecimento,  restando  apenas  a  avaliação  de
flagrante ilegalidade. 2. Se as circunstâncias do delito narradas na denúncia
e  consideradas  no  aresto  impugnado  são  as  mesmas,  sendo  apenas  a
tipificação do crime alterada, a hipótese é de emendatio libelli (art. 383 do
CPP),  não  de mutatio  libelli (art.  384  do  CPP).  3.  É  pacífica  a
jurisprudência  desta  corte  superior  de  justiça  no  sentido  de  que  o  réu
defende-se dos fatos narrados na denúncia, não da capitulação legal a eles
atribuída pelo ministério público.  4.  A emendatio libelli pode ser  aplicada
em  segundo  grau  de  jurisdição,  desde  que  observado  o  brocardo  da
ne reformatio in pejus. 5. Na hipótese em testilha, em recurso exclusivamente
defensivo, o colegiado de origem procedeu uma nova capitulação jurídica
dos fatos em que se deu a conduta criminosa, contudo não restou agravada a
situação do réu. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 345.883; Proc.
2015/0320720-1; SP; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura;
DJE 15/04/2016)  

APELAÇÃO. Furto simples tentado. Artigo 155,  caput,  combinado com o
14,  inciso  II,  ambos  do  Código  Penal.  Sentença  condenatória.  Recurso
defensivo. Materialidade e autoria devidamente demonstradas pelo conjunto
probatório  carreado  aos  autos.  Reconhecimento  da  figura  da  desistência
voluntária.  Inviabilidade.  Princípio  da  insignificância.  Inaplicabilidade.
Emendatio Libelli. Delito que se configurou na forma consumada, pois a
simples  inversão da posse  é  suficiente  à  composição  plena do injusto
típico,  e  mediante  o  emprego  de  fraude.  Manutenção,  todavia,  do
parâmetro  estabelecido  para  o  furto  simples,  bem  como  a  redução
operada  em razão  da  tentativa,  em homenagem ao  princípio  da  non
reformatio in  pejus. Possibilidade,  por outro  lado,  de  reconhecimento  do
furto privilegiado, com a diminuição da pena no patamar de 2/3 (dois terços).
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Regime  aberto  e  substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  adequados.
RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO  E  EMENDATIO  LIBELLI DE
OFÍCIO,  COM  DETERMINAÇÃO.  (TJSP;  APL  0008888-
27.2014.8.26.0079;  Ac.  10075248;  Botucatu;  Décima  Quinta  Câmara  de
Direito  Criminal;  Rel.  Des.  Camargo  Aranha  Filho;  Julg.  15/12/2016;
DJESP 26/01/2017) 

Destarte,  considerando que o fato narrado, na peça acusatória
configura o delito previsto no art. 217-A (estupro de vulnerável) e não do art. 215 do CP
(posse  sexual  mediante  fraude),  restando  presentes  as  elementares  daquele  crime,  a
adequação da capitulação jurídica é medida que se mostra imperiosa.

Frise-se, ainda, que o réu se defende dos fatos a ele imputados, e
não da capitulação jurídica atribuída pelo representante do Ministério Público, pelo que
deve ser feita a correção, ex officio, da r. sentença, mediante aplicação da emendatio
libelli, prevista no artigo 383, do Código de Processo Penal.

Assim, é cabível, nesta instância revisora, a emendatio libelli, de
modo a incursionar o apelante no tipo do art.  217-A do CP (estupro de vulnerável),
devendo, contudo, à luz do princípio do non reformatio in pejus, ser mantida, na íntegra,
a reprimenda aplicada pelo Juiz primevo (pena privativa de 02 (dois) anos de reclusão, a
ser cumprida em regime inicial  aberto,  a qual foi substituída por duas restritivas de
direito) e todos os efeitos correlatos.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  apelo  e,  ex  officio,
procedo à emendatio libelli para condenar o réu pela prática do art. 217-A do CP
(estupro  de  vulnerável),  mantendo,  porém,  a  reprimenda  aplicada  pelo  juiz
primevo em toda a sua extensão, ex vi do princípio do non reformatio in pejus.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal e revisor, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  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 Francisco Sarmento
Vieira, 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. Márcio Murilo da Cunha Ramos
                            Relator




