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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
Pretendida a absolvição. Impossibilidade. Materialidade
e  autoria  delitivas  demonstradas.  Laudo  pericial.
Dispensabilidade. Palavra da vítima. Relevância. Crime
que não deixa vestígios. Prática de atos libidinosos. Não
incidência  do  in  dubio  pro  reo.  Regime  inicial
semiaberto. Possibilidade. Pena maior que quatro e não
superior a oito anos. Parcial provimento do recurso.

– No crime de estupro de vulnerável, havendo provas
de  que  foram  praticados  atos  libidinosos,  de  forma
clandestina, a ocorrência do crime consubstancia-se no
depoimento da vítima e das testemunhas.

–  Restando  comprovado  nos  autos  que  o  réu,  ora
apelante,  praticou  atos  libidinosos  com menor  de 14
(quatorze) anos, configurada está a prática do crime de
estupro de vulnerável, não havendo, portanto, que se
falar em absolvição ou desclassificação delitiva.

– Fixada a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos
de reclusão ao acusado, primário, cujas circunstâncias
judiciais  foram  consideradas  favoráveis,  é  cabível  a
fixação  do  regime  semiaberto  para  início  de
cumprimento da pena, a teor do disposto no art. 33, §
2º, “b”, e § 3º, do Código Penal.



Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, NO SENTIDO DE FIXAR O REGIME INICIAL
SEMIABERTO, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  de  apelação  interposto  por  Walter
Romualdo  da  Silva  Filho,  por  meio  de  advogado  constituído,  em  face  da
sentença de fls. 83/89 que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão,
no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A do
Código Penal c/c o art. 1º, VI, da Lei 8.072/90.

Em suma, exsurge dos autos que o apelante constrangeu a
vítima adolescente – à época menor de 14 (catorze) anos de idade –, contra a
vontade desta, a permitir que com ela praticasse atos libidinosos diversos da
conjunção carnal.

Nas razões de apelação, acostadas às fls. 114/136, alega-se
que a negativa de autoria sustentada pelo réu não foi refutada na instrução,
assim, pleiteia sua absolvição por ausência de provas suficientes para embasar
a sentença condenatória, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo.

Aduz,  outrossim,  que  não  há  prova  da  materialidade
delitiva,  pois,  ausente  exame de corpo  delito  para  provar  a  ocorrência  da
tentativa de relação sexual ou a prática de violência real contra a vítima.

De  modo  subsidiário,  pugna  pela  desclassificação  para
contravenção penal, sob o pretexto de mera importunação, ou para o delito de
estupro de vulnerável  na forma tentada.  Ainda alternativamente,  roga pela
redução da pena e fixação do regime inicial semiaberto.

Contrarrazões  do  Ministério  Público,  apresentadas  às  fls.
138/143, pela manutenção da sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne
Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira –  Procurador de Justiça –, manifestou-se
pelo parcial  provimento do apelo,  no  sentido  de  fixar-se  o  regime  inicial
semiaberto (fls. 148/154).

É o relatório. 

VOTO: Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator) 



Conheço do recurso de apelação, presentes os pressupostos
de admissibilidade.

Frise-se, inicialmente, que foi concedido ao réu o direito de
apelar em liberdade.

Do mérito.

No caso  sub examine, em síntese, o apelante pugna pela
absolvição, sob o pretexto de insuficiência probatória, ou pela desclassificação
para contravenção penal, ou, ainda, para o estupro na forma tentada. E, de
modo subsidiário, requer a redução da pena e a modificação do regime inicial
para o semiaberto.

Do pleito absolutório

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se constatar
de forma indubitável a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo
217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).

Depreende-se dos autos que, em meados do mês de janeiro
de 2015, o apelante –  frise-se, um homem de 65  (sessenta e cinco) anos –
praticou atos libidinosos com a vítima – uma menina de 13 (treze) anos idade,
virgem.

Ao que consta, a ofendida foi até a residência do acusado,
que é sapateiro, levar uma sandália para consertar, chegando lá foi convidada
para entrar e, em seguida, o incriminado a chamou para ir até o quarto a
pretexto de mostrar-lhe uma revista, sendo que passou a acariciar os seios e
partes íntimas da adolescente.

In casu, apesar  da  irresignação defensiva, a autoria e a
materialidade do crime ressaem induvidosas,  notadamente  pela  palavra  da
vítima, a qual resta corroborada nos autos pelos depoimentos de testemunhas,
como bem analisado pelo douto juiz primevo na sentença recorrida. 

A ocorrência  de atos libidinosos é fato inconteste em face
dos elementos fáticos probatórios existentes, que comprovam ter o denunciado
acariciado as partes íntimas da vítima, além de que a violência para a prática
de tal ato é presumida, em razão desta ser menor de 14 anos.

Destaque-se que, ao ser ouvida,  a vítima afirmou que o
acusado botou a mão por dentro de sua roupa e acariciou suas partes
íntimas, todavia, não houve a prática de conjunção carnal, nem de sexo oral
ou anal.

As  declarações  da  vítima  foram corroboradas  pelas



oitivas  de  Saionara  Michele  da  Silva  Oliveira  e  Sabrina  da  Silva
Oliveira,  respectivamente,  sua mãe e tia  – ouvidas como testemunhas da
acusação.

A  versão  da  ofendida  ainda  encontra  respaldo  no
depoimento da testemunha Antônio de Lima Alves, o qual disse que uma
vizinha  o  comunicou  que  achava  que  o  acusado  estava  abusando de  uma
menina (a vítima), que ia muito à casa dele, fato que comunicou aos pais da
vítima.

Segundo a testemunha, o denunciado, antes deste fato,
tentou abusar de sua filha de 10 (dez) anos, pegando nos seios desta,
dentro da garagem de sua casa (do depoente), entretanto, sua esposa
chegou na hora e ele saiu rápido do local. Falou que  já ouviu muitos
comentários sobre possíveis abusos praticados pelo apelante contra
meninas  da  vizinhança,  mas  somente  a  vítima  deste  processo  teve
coragem de denunciá-lo. Acrescentou que, certa vez, ouviu uma discussão
do réu com uma senhora que ameaçou denunciá-lo à polícia, mas acredita que
Walter (apelante) deve ter dado dinheiro para abafar o caso.

As  testemunhas  arroladas  pela  defesa,  Simone  da  Silva,
filha do réu, e Edinaldo Borges de Almeida, fizeram boas referências à pessoa
do acusado, negando a veracidade do fato delituoso descrito na denúncia.

Por sua vez, Walter Romualdo da Silva Filho negou a autoria
criminosa, bem como a própria ocorrência do evento. Disse que a vítima nunca
entrou em sua residência,  além de que não tem nenhum problema com a
família  da  vítima,  nem com o  Sr.  Antônio  de  Lima  Alves  (testemunha  da
acusação), não sabendo porque eles estão lhe acusando. 

As  declarações,  depoimentos  e  interrogatório  foram
gravados em mídia audiovisual, que se encontra acostada à fl. 66.

Como se vê,  as provas revelam que o apelante praticou o
crime  a  ele  imputado,  não  havendo  que  se  falar  no  in  dúbio  pro  reo,
encontrando-se  sua  negativa  isolada  no  contexto  probatório  e  totalmente
contrário aos elementos probatórios colhidos.

Por outro lado,  os argumentos defensivos de que não foi
realizado  exame de  corpo  delito  para  provar  a  ocorrência  da  tentativa  de
relação sexual ou a prática de violência real contra a vítima, não merecem
acolhimento.

Ora,  o  fato  de  inexistir  exame  de  corpo  delito
correspondente  à  conduta  criminosa  atribuída  ao  réu  (prática  de  atos
libidinosos  com  a  adolescente  ofendida)  não  impede  a  comprovação  da
ocorrência  do  fato  delituoso,  tendo  em  vista  que,  como  sabido,  mesmo
inexistindo vestígios, determinadas situações podem ser consubstanciadas nos
depoimentos das vítimas e de testemunhas – sendo este o caso dos autos.



Aliás,  nos  crimes  sexuais  –  via  de  regra  cometidos  na
clandestinidade  (presentes  apenas  a  vítima  e  o  acusado)  a  materialidade
delitiva, na ausência de laudo pericial, pode ser demonstrada por outros meios
de  prova,  notadamente,  a  palavra  da  vítima,  que  assume  relevante  valor
probante,  quando  corroborada  por  depoimentos  testemunhais  idôneos  e
harmônicos. A propósito:

“(…)  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. (…)”. (STJ. AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado
em 17/12/2015, DJe 22/02/2016 – ementa parcial).
Destaquei.

Saliente-se, outrossim, que nos casos de crime de estupro
de vulnerável  –  “ter  conjunção carnal  ou praticar outro  ato  libidinoso com
menor de 14 (catorze) anos” – a  presunção da violência é absoluta. Nesse
sentido:

“(…)  Por  força  do  recente  julgamento  do  REsp
repetitivo  n.  1.480.881/PI,  de  minha  relatoria,  a
Terceira  Seção  desta  Corte  Superior  sedimentou  a
jurisprudência,  então  já  dominante,  pela  presunção
absoluta  da  violência  em  casos  da  prática  de
conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa
menor de 14 anos.(…)”.  (STJ. REsp 1320924/MG, Rel.
Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA  TURMA,
julgado em 16/08/2016, DJe 29/08/2016 – aparte da
ementa). Destaquei.

Sem  embargo,  existindo  nos  autos  elementos  de  prova
idôneos para evidenciar, de forma cabal, a materialidade e autoria delitivas,
não há que se falar em absolvição baseada no princípio do  in dubio pro reo,
como pretendido pelo apelante.

De igual forma, restando configurada a prática do crime de
estupro de vulnerável, inviável atender-se o pleito desclassificatório, seja para
o estupro tentado ou para a contravenção penal.

De tal sorte, presentes provas seguras da materialidade e
autoria delitiva mantenho a condenação do apelante pela prática do crime de
estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, do CP, nos termos da bem
fundamentada sentença de primeiro grau.

Da pena fixada na sentença

No  tocante  à  reprimenda  a  sentença  monocrática  não



merece reparo, eis que fixada no patamar mais brando possível, ou seja, no
mínimo previsto para o tipo penal, 08 (oito) anos de reclusão, quantum que foi
tornado definitivo em razão da ausência de agravantes, atenuante e causas de
aumento ou diminuição de pena.

Do regime prisional

Todavia, entendo que merece acolhimento a pretensão de
modificação do regime inicial  de cumprimento de pena,  do fechado para o
semiaberto.

Isso  porque,  segundo  o  atual  entendimento  do  Supremo
Tribunal  Federal,  a  fixação  de  regime  inicial  para  cumprimento  de  sanção
corporal, ainda que em casos de crimes hediondos ou equiparados, deve ser
orientada pelos requisitos do art. 33 do CP. Nesse sentido:

“HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTO  DE  RECURSO.
INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  REGIME  PRISIONAL  FECHADO
HEDIONDEZ  DO  DELITO.  FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. PENA APLICADA SUPERIOR A 4 (QUATRO)
E  NÃO  EXCEDENTE  A  8  (OITO)  ANOS.
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  FAVORÁVEIS.
CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  CONFIGURADO.  HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(…)  2.  O STF,  no  julgamento  do  HC  n.  111.840/ES,
assentou  que  inexiste  a  obrigatoriedade  do  regime
inicial  fechado  para  os  condenados  por  crimes
hediondos  e  equiparados,  determinando,  também
nesses casos, a observância do disposto no art. 33, §§
2º  e 3º,  do Código Penal.  3.  No caso,  o  paciente  é
primário,  condenado  a  pena  privativa  de  liberdade
superior a 4 (quatro) e não excedente a 8 (oito) anos
de  reclusão,  as  circunstâncias  judiciais  lhe  são
favoráveis,  tanto  que  a  pena-base  foi  fixada  no
mínimo legal, razão pela qual faz jus a regime inicial
semiaberto.  4.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem
concedida, de ofício, para fixar o regime semiaberto. (STJ.
HC 355.997/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,  QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016,
DJe 29/06/2016). Destaques nossos.

Destarte,  tendo  em  vista  o  quantum da  reprimenda,  a
primariedade do acusado e as circunstâncias judiciais favoráveis,  estabeleço
o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos
do art. 33, parágrafos 2º e 3º do Código Penal.

Incabíveis as benesses dos artigos 44 e 77 tendo em vista a
pena corporal aplicada. 

Ante o exposto, mantida a condenação e a pena fixadas na
sentença  recorrida,  dou  parcial  provimento  ao  apelo,  apenas,  para



modificar o regime inicial para o semiaberto, em harmonia com o parecer
ministerial.  Expeça-se mandado de prisão, após o decurso do prazo de
embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com  voto,  o Excelentíssimo
Senhor Desembargador,  Márcio  Murilo  da Cunha  Ramos,  decano  no
exercício  da  Presidência  da  Câmara  Criminal,  dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio,
relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o
preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),  revisor.  Ausentes
justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos
Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco
Sagres Macedo Vieira, 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, 27 de março de 2018.

Des. Arnóbio Alves Teodósio
Relator


	Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
	A C Ó R D Ã O

	APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011978-25.2015.815.0011 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande

