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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º  0016480-48.2015.815.2002 – 3ª  Vara Criminal  da
Comarca da Capital/PB
RELATOR: Desembargador João Benedito da Silva
Relator para o Acórdão: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Phábulo Nerundo Dantas de Lima
ADVOGADOS: Francisco das Chagas Ferreira (OAB/PB 18.025) e Gianna Karla da
Silva Araújo (OAB/PB 21.459)
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  SEXUAIS.
ESTUPRO.  PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA
PRINCIPAL. COERÊNCIA COM OS DEMAIS
ELEMENTOS  DE  PROVA.  CONDENAÇÃO.
RECURSO. ARGUIÇÃO NULIDADE ABSOLUTA.
JUNTADA DE LAUDOS, APÓS APRESENTAÇÃO
DE DEFESA ESCRITA. APLICAÇÃO DO ART. 231
DO  CPP.  PREJUÍZO  NÃO  DEMONSTRADO.
DIVERSAS  OPORTUNIDADES  PARA  SE
INSURGIR  ACERCA  DOS  DOCUMENTOS.
PLEITO DESCABIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA.
ALEGAÇÃO  INFUNDADA.  DECISÃO
PROFERIDA  NOS  ESTRITOS  LIMITES  DA
DENÚNCIA.  PRELIMINARES  REJEITADAS.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  MATERIALIDADE  NÃO
COMPROVADA.  ELEMENTOS  DE  PROVAS
SUFICIENTES  PARA  IMPOR  O  EDITO
CONDENATÓRIO.  DECISÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

1.  Em  qualquer  momento  dos  autos  podem  ser
juntados  documentos  inerentes  ao  caso,  desde  que
oportunizado as partes falarem sobe estes. Na hipótese,
os  laudos  colacionados,  após  a  defesa,  não  enseja
qualquer  prejuízo  a  nenhuma das  partes,  diante  das
diversas oportunidades surgidas para se manifestarem
sobre tais documentos.
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2.  Não se  pode  falar  que  a  sentença  ultrapassou  os
pedidos formulados na denúncia, quando a decisão foi
prolatada dentro dos estritos limites da peça vestibular.

3. Os crimes sexuais, por sua natureza, geralmente
são realizados às escondidas, restando apenas a
palavra da vítima, que assume papel relevante por
ser a principal prova  para  acusar  e  demonstrar a
culpabilidade do denunciado,  sobretudo,  quando
estas guardam perfeita consonância com os demais
elementos  de  convicção  constantes  nos  autos,
tornando  incontroversa  a  autoria  e  materialidade
delitiva.

V I  S  T O S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação
Criminal, acima identificados,

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade,  REJEITAR as preliminares  e, no mérito, por
maioria de votos,  NEGAR PROVIMENTO ao apelo,  mantendo-se a sentença em
todos os seus termos, em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

O Representante do Ministério Público, com assento na Terceira
Vara Criminal da Comarca da Capital/PB denunciou Phábulo Nerundo Dantas de Lima,
como  incurso  nas  penas  do  art.  213  do  Código  Penal  Brasileiro,  por  ter,  no  dia
28/06/2015, por volta das 03h00, constrangido a vítima Elainne Thais Viana da Silva a
manter conjunção carnal, mediante violência e grave ameaça, num matagal.

Consta dos autos que a vítima estava numa festa com amigos, na
Praia do Sol, ingerindo apenas guaraná e, por volta das 03h00 da madrugada, saiu em
companhia do acusado, que conduzia um veículo Honda Civic,  prata,  placas MNL-
3681/PB (fls. 19), somado a Emmanoel Fernando Patrício Rodrigues e Jeynne Araújo
de Albuquerque Sampaio. No interior do veículo o denunciado ofereceu um refrigente a
vítima que, após tomá-lo, sentiu muito sono e adormeceu no carro.

Chegando  ao  Condomínio  Val  Paraíso,  localizado  na  Rua
Irenaldo Albuquerque  Chaves,  Bairro  do  Bessa,  residência  de  Emmanoel  Fernando
Patrício  Rodrigues  e  Jeynne  Araújo  de  Albuquerque  Sampaio,  ambos  saíram  do
veículo, enquanto a vítima permaneceu dormindo neste. Naquele momento, o acusado
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pediu água a Emmanoel que, por sua vez, foi até o porteiro e pediu um copo de água,
tendo o denunciado bebido e logo após, acelerou o carro e saiu rapidamente do local
ainda com a vítima inconsciente em seu veículo. 

Emmanoel ainda gritou  “Ei, meu amigo, faça isso não, espera
ai”,  porém o acusado foi embora. Na esfera policial, foi dito que ao chegar em seu
apartamento, notou que a vítima tinha esquecido seu aparelho celular com ele. 

Depois  de  sair  do  referido  condomínio,  como se  constata  das
imagens da mídia visual nas fls. 31, o denunciado levou a vítima para um matagal. Lá
chegando,  a  vítima  acordou  e  não  reconheceu  onde  estava  e  ao  perguntar  ao
denunciado  onde  estavam,  o  mesmo  alegou  estarem esperando  uns  amigos  e  que,
mesmo em estado de sonolência, conseguiu ver um terreno baldio e por várias vezes o
denunciado entrava e saia do veículo. 

A vítima afirmou ter o acusado dito que iria “ficar” com ela, mas
esta respondeu não poder uma vez que se encontrava em período menstrual. Diante
disso, o acusado ameaçou matá-la se ela não fizesse sexo com ele e que tinha uma arma
de fogo no portaluvas do carro. A ofendida disse, ainda, que se submeteu ao estupro
com medo de morrer após as graves ameaças do acusado (fls. 12).

Consta do caderno processual que o crime ocorreu da seguinte
forma, o denunciado mandou a vítima retirar a sua roupa e depois ele mesmo puxou,
tendo arrancado a  calcinha  da  ofendida e  até  mesmo o  absorvente  que esta  usava,
depois, o acusado penetrou sem o uso de preservativos, ficando a vítima obrigada a
ficar  “de quatro” no banco do veículo enquanto ocorria  a  penetração na vagina da
ofendida, entre duas e três vezes, tendo a vítima implorado ao denunciado que cessasse,
porém este não obedecia e, ainda, puxou os cabelos dizendo que iria acontecer “do
jeito” que ele queria e, mandava a ofendida ficar calada.

Após a consumação, o indigitado abandonou a vítima na Avenida
Edson Ramalho, em frente ao Edifício Elegance, 811 – Manaíra,  sendo as imagens
captadas pelas câmeras de segurança do referido edifício (fls. 30). A vítima foi ajudada
pelo porteiro, o Senhor Valmir Bernardo do Nascimento, ligando para a polícia.

Verificados e coletados as amostras de DNA colhidas da vítima e
do denunciado e analisadas as amostras extraídas do veículo apreendido demonstrou-se,
no Laudo de Confronto de DNA, que o material PSA coletado deu resultado positivo
para o denunciado (fls. 60/64).

Laudo de Exame de DNA (fls. 58/65).
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A denúncia foi recebida em 22/09/2015 (fls. 67).

Apresentada a defesa, o denunciado pugnou por sua absolvição
sumária, ante ao princípio do in dúbio pro reo (fls. 69/71).

Laudo de Exame Toxicológico na vitima concluindo por ter sido
detectado  no  exame  de  urina  as  seguintes  substâncias:  Banzoilecgonina,  Ácido11-
NOR-∆-9-Tetrahidrocanabinou-9-carboxílico,  Canabinol,  cafeína,  metronidazol,
cocaína e tetrahidrocanabinol (fls. 98/103).

Laudo de Pesquisa de PSA concluindo por detectar a presença de
PSA e sangue humano no material coletado no banco traseiro do veículo Honda Civic
(fls. 107/120).

Termo de audiência com oitiva em mídia (CD – fls. 127/128).

Cópia  do  Acórdão  do  Habeas  Corpus  nº  0801311-
77.2015.8.15.0000,  de lavra do Relator Des.  João Benedito da Silva,  concedendo a
ordem e decretando medidas cautelares (fls. 179/181).

Termos de audiências com oitiva em mídia (CD – fls. 199/201 e
220/221 – volume II); 

Antecedentes criminais (fls. 222 – volume II).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 223/225) e defesa
(fls. 226/230).

Proferida a sentença de fls. 231/250, o MM. Juiz Dr. Wolfram da
Cunha  Ramos,  julgou  procedente  a  pretensão  punitiva  do  Estado,  para  condenar
Phábulo Nerundo Dantas de Lima como incurso no art. 213 do CP, a cumprir uma pena
definitiva de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Concedeu o direito de apelar em liberdade.

Em tempo hábil, o acusado interpôs apelação (fls. 257), arguindo,
preliminarmente, nulidade acerca do laudo de exame de pesquisa de PSA, juntado após
defesa do apelante, sem oportunidade de vistas, caracterizando ofensa ao contraditório
e ampla defesa.  Alegou decisão  extra petita,  extrapolando o pedido exordial.  E,  no
mérito, aponta ausência de fundamentação da sentença na fixação da pena, requerendo
a redução da pena base para o mínimo legal (fls. 260/295).
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Contrarrazões ministeriais requerendo a manutenção da sentença
(fls. 296/297).

Instada a se pronunciar no feito, a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 303/306).

É o que se tem a relatar.

V O T O:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto em 11/05/2017 (fls. 257) é tempestivo, em
razão da sentença ter sido prolatada em 25/04/2017 (fls. 231/250), o Ministério Público
intimado em 27/04/2017, conforme ciente as fls. 250, o réu intimado pessoalmente em
cartório no dia 09/05/2017 (fls. 251) e o advogado através de nota de foro, publicada no
DJE/PB em 02/05/2017 (fls. 252).

Portanto, além de ser adequado e não depender de preparo por se
tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO APELO:

Visa o recorrente, em suas razões recursais, reformar a sentença,
arguindo, preliminarmente, nulidade absoluta sobre a juntada do laudo de exame de
pesquisa  de  PSA,  após  a  defesa  do  apelante  sem  vistas  para  que  o  mesmo  se
manifestasse acerca do documento, ensejando cerceamento do direito de defesa.

Arguiu,  ainda,  ser  a  sentença  extra  petita,  ultrapassando  os
limites descritos na denúncia. E, no mérito, requer sua absolvição ou a redução da pena
base ao mínimo legal.

2.1. DAS NULIDADES

2.1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Argui como nulidade absoluta a juntada do Laudo de Exame de
Pesquisa de PSA,  que identificou a presença de sangue humano no banco traseiro do
veículo  do  acusado,  após oferecimento  da  defesa  escrita,  ferindo  os  princípios  do
contraditório e da ampla defesa.

Não merece acolhida a preliminar suscitada.

AC 0016480-48.2015.815.2002 CMBF – Relator 5



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

Preceitua  o  art.  231,  do  Código  de  Processo  Penal,  as  partes
poderão  apresentar  documentos  em  qualquer  fase  do  processo.  Logo,  a  juntada  do
citado laudo, mesmo após a resposta escrita,  não gera qualquer tipo de ilegalidade,
tampouco possui  o  condão de eivar  o  processo,  sobretudo,  quando é  assegurado o
exercício do contraditório e da ampla defesa a parte, conferindo-lhe acesso as peças,
como ocorreu no caso em espécie.

Havendo  oportunidade  nos  autos  de  manifestação  da  parte,
mesmo depois de sua resposta escrita, inviabiliza o surgimento de ofensa aos princípios
acima proclamados.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CRIMES  CONTRA  A
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  -  EXTENSÃO  DOS
EFEITOS DE NULIDADE RECONHECIDA A FAVOR DE
CORRÉU  -  INVIABILIDADE  -  NULIDADE  DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - CERCEAMENTO
DE  DEFESA  -  INOCORRÊNCIA  -  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  INDISPONIBILIDADE  E
INDIVISIBILIDADE  -  NULIDADES  NÃO
VERIFICADAS  -  PRELIMINARES  REJEITADAS.  (…)
IV - Se a defesa teve acesso irrestrito a todos os documentos
produzidos em razão da interceptação telefônica, não há que
se  falar  em  cerceamento  de  defesa.  V  -  É  permitido  ao
Ministério Público, na qualidade de titular da Ação Penal,
realizar diligências investigatórias com a finalidade de obter
subsídios para formação da opinio delecti necessária para o
oferecimento  da  denúncia.  (…)  VII  -  É  possível  o
contraditório  diferido  acerca  de  prova  pericial  realizada
antes  da  citação  das  partes,  sem  que  reste  configurada
qualquer  nulidade.  (…)  (TJMG  -  Apelação  Criminal
1.0301.15.004510-4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Júlio  César
Lorens,  5ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
27/02/2018,  publicação  da  súmula  em  05/03/2018).
Destaquei.

(…) 2. Não há que se falar em nulidade sob a alegação de
juntada de documentos em data posterior à notificação para
apresentação  da  defesa  preliminar,  vez  que  tal  juntada  é
permitida, em qualquer fase do processo, conforme dispõe o
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art. 231 do Código de Processo Penal, notadamente quando
a  parte  contrária  teve  ciência  e  oportunidade  de  se
manifestar sobre tais documentos. (…) (TJMG - Apelação
Criminal 1.0024.16.086800-6/001, Relator(a): Des.(a) Kárin
Emmerich,  1ª  CÂMARA  CRIMINAL,  julgamento  em
06/02/2018, publicação da súmula em 15/02/2018).

Ressalta-se que, no caso dos autos, o referido laudo, apesar de
colacionado após a resposta escrita do recorrente, a defesa teve plena oportunidade de
analisar os documentos de fls.  107/120, inclusive, em sede de alegações finais,  não
havendo  que  se  falar  em  cerceio  do  seu  direito  de  ampla  defesa  e  contraditório,
tampouco em nulidade processual.

Sequer havia sido realizada alguma audiência de instrução, o que
demonstra ainda mais a inviabilidade de prejuízo a parte ré.

No processo penal as nulidades relativas devem ser arguidas em
momento  oportuno,  sob  pena  de  preclusão.  No  caso  em  comento,  a  defesa  não
demonstrou o efetivo prejuízo sofrido em decorrência da referida juntada documental
após a apresentação de resposta à acusação, impondo-se sua rejeição.

2.1.2. DA SENTENÇA EXTRA PETITA

Aduz  o  recorrente  que  a  sentença  combatida  ultrapassou  os
pedidos formulados na exordial  acusatória,  tratando-se,  por  conseguinte,  de  decisão
extra petita, razão pela qual deve ser anulada.

Porém, não cita em que consiste o julgamento além dos limites
impostos na denúncia, até porque, o crime atribuído na exordial é de estupro, previsto
no art. 213, caput do CP (fls. 02/04) e a sentença julgou procedente, também tomando
por base o art. 213, caput do CP, como se pode ver as fls. 231/250 (volume II).

Ressalta-se que o presente  apelo,  neste  ponto,  não obedece ao
Princípio da Dialeticidade. De acordo com tal princípio, o recorrente deve manifestar
não  apenas  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial  impugnado,  mas,  também  os
motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma cogitada, sob pena de tornar
rígido o julgado objeto do recurso, por ausente demonstração do interesse recursal.

Neste sentido:
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PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  CRIME  CONTRA  A  ORDEM
TRIBUTÁRIA.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL
NÃO  DEMONSTRADA.  AUSÊNCIA  DE  COTEJO
ANALÍTICO.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO.
HABEAS  CORPUS  COMO  PARADIGMA.
IMPOSSIBILIDADE.  INSIGNIFICÂNCIA.  QUESTÃO
SUSCITADA  APENAS  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  APELAÇÃO.  EFEITO DEVOLUTIVO.
LIMITES.  RAZÕES  RECURSAIS.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  282  E  356  DO
STF. 1. Nos termos do art. 1.029, § 1º, do CPC e do art. 255,
§  1º,  do  RISTJ,  a  divergência  jurisprudencial  deve  ser
comprovada  por  meio  de  cotejo  analítico,  no  qual  se
demonstre a similitude fática entre o aresto recorrido e o
tomado  por  paradigma,  bem  como  as  interpretações
divergentes em relação ao dispositivo de lei  federal.  2.  A
admissibilidade do recurso especial exige a clara indicação
do dispositivo de lei federal supostamente violado, seja ele
interposto pela alínea "a" seja pela alínea "c" do permissivo
constitucional.  3.  É firme a jurisprudência desta Corte no
sentido de que os acórdãos proferidos em sede de habeas
corpus, mandado de segurança, recurso ordinário, conflito
de  competência  e  ação  rescisória  não  se  prestam  a
comprovar dissídio jurisprudencial. 4. Não se reputa omisso
acórdão  proferido  pelo  Tribunal  de  origem em relação  à
matéria que não lhe foi submetida nas razões de apelação.
Não obstante o efeito devolutivo próprio do recurso de
apelação,  é  certo  que  tal  efeito  encontra  limites  nas
razões recursais invocadas pelo recorrente, sob pena de
violação ao princípio da dialeticidade. Ressalte-se, ainda,
que  nem sequer em matéria  criminal  está  o  Tribunal
obrigado  a  se  pronunciar  sobre  questão  que  não  foi
objeto de insurgência recursal. 5.  Portanto,  não tendo a
tese  da  insignificância  sido  objeto  de  discussão  e  debate
pelo Tribunal local, impende a aplicação, por analogia, dos
Verbetes 282 e 356, ambos da Súmula do STF, pois carente
do adequado e indispensável prequestionamento. 6. Agravo
regimental  desprovido.  (AgRg  no  Recurso  Especial  nº
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1.655.278/SP (2017/0036185-8), 5ª Turma do STJ, Rel. Joel
Ilan Paciornik. DJe 27.09.2017).

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  JÚRI  -  DECISÃO
MANIFESTAMENTE  CONTRÁRIA  À  PROVA  DOS
AUTOS - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO
CONHECIDO.  1.  A  mera  interposição  de  recurso,
desacompanhado de  argumentos  que  se  contrapõem à
decisão prolatada,  não preenche o  requisito  extrínseco
de  admissibilidade  da  regularidade  formal,
doutrinariamente  conhecido  como  princípio  da
dialeticidade. 2.  In casu,  a parte recorrente não expôs as
razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso
deva  ser  acolhido,  tampouco  especificou  os  pontos  da
sentença contra os quais se insurge, inviabilizando ao órgão
ad quem o reexame do mérito recursal. 3. De todo modo,
não se vislumbra, na espécie, desvinculação entre o veredito
dos jurados e os elementos probatórios apurados ao longo
da  instrução  processual.  Ao  revés,  existem  provas
suficientes  no  sentido  de  imputar  autoria  e  materialidade
delitivas ao apelante, sobretudo a sua própria confissão sob
o crivo do contraditório. Assim sendo, não se pode anular o
julgamento proferido pelo Tribunal do Júri pelo simples fato
dos jurados terem optado por acolher a corrente sustentada
pela  acusação  -  devidamente  amparada  no  arcabouço
probatório, em detrimento da versão da defesa. Trata-se não
de  decisão  contrária  à  prova  dos  autos,  mas  sim  de
interpretação  das  provas.  4.  Apelação  Criminal  não
conhecida.  (Apelação  nº  0046212-64.2000.8.04.0011,  1ª
Câmara  Criminal  do  TJAM,  Rel.  João  Mauro  Bessa.  j.
17.12.2015).

No caso em vertente, o recorrente limitou-se a afirmar, de modo
genérico, que a decisão condenatória ultrapassou os limites da acusação, sem, contudo,
indicar elementos que demonstrem tais alegações.

Vê-se  que  a sentença  foi  prolatada  nos  estritos  termos  da
denúncia,  condenando o acusado pelos  fatos  narrados na exordial  acusatória,  como
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incurso nas penas do delito apontado pelo órgão acusador (art. 213, caput, do CP), não
cabendo, portanto, falar em decisão extra petita.

Diante disso, rejeito.

2.2. DO MÉRITO

Data Vênia o voto do Relator que provia o apelo do recorrente
para absolvê-lo, desprovejo o recurso, mantendo-se a condenação imposta, nos termos
a seguir expostos.

Exsurge dos autos que a vítima, ao voltar de uma festa na Praia
do Sol, com o apelante, em seu veículo Honda Civic, cor prata, e um casal de nomes
Emmanoel  Fernando Patrício Rodrigues  e  Jeynne Araújo de Albuquerque Sampaio,
onde havia ingerido apenas guaraná, adormeceu no veículo, acordando num matagal,
sem saber identificar precisamente o local onde estavam.

Indagando  ao  recorrente  por  que  estariam  naquele  lugar,  este
respondeu que aguardava uns amigos. Depois ele disse que ficaria com a vítima, a qual
afirmou está “menstruada”, sendo retrucado pelo acusado que se ela não fizesse sexo
com ele iria matá-la, pois tinha uma arma no portaluvas do carro.

O estuprador determinou que a vítima retirasse a roupa e, depois
arrancou-lhe sua calcinha com absorvente que a mesma usava. A vítima afirmou em seu
depoimento,  na  espera  policial  (fls.  12),  ter  se  submetido  ao  abuso  sexual,  com
penetração sem o uso de preservativo, sendo obrigada a ficar de quatro no banco do
veículo, implorando ao agressor parar, sem êxito. Ainda, puxava seus cabelos dizendo
que aconteceria do jeito que ele quisesse, mandando-a ficar calada. 

Após saciar sua lascívia, o acusado saiu por várias ruas, deixando
a vítima na Avenida Edson Ramalho, situada no Bairro de Manaíra, nesta Capital, em
frente  ao Edifício Elegance,  de  número 811,  dizendo para  descer  do carro senão a
mataria, sendo tais imagens captadas pelas câmaras de segurança do citado edifício,
tendo o porteiro do prédio a ajudou acionando, inclusive, a polícia militar.

Pois bem!

As  duas  testemunhas  de  vista  relataram  o  seguinte,  ainda  na
esfera policial:
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“Que diz que conhece a pessoa de Phabulo Nerundo Dantas de
Lima há quase 10 anos; (…) no dia de ontem, o mesmo estava na asa de um amigo,
quando resolveram ir até Praia de Sol, local onde fica várias pessoas com som de
carro ligado;  Que chegou no local  por  volta  das  20h,  oportunidade em que ficou
bebendo em uma mesa em companhia de outros amigos; Que Phabulo chegou pouco
tempo após, onde juntou-se a mesa do depoente; (…) Que o depoente logo simpatizou-
se com a pessoa de Elainne Thais Viana da Silva, a qual se apresentou pelo apelido de
“Índia”; Que todos permaneceram no local bebendo até cerca de 03hrs da manhã de
hoje (28/06/2015); Que Phabulo deu carona ao depoente, bem como a Índia, a qual
vinha no banco traseiro do veículo, ao lado do depoente, além de uma outra amiga do
depoente  de  nome  Jeynni,  vizinha  do  depoente;  Que  Jeynni  já  havia  avisado  ao
depoente  que  não havia simpatizado com o Phabulo  e  pediu para  ficar  no banco
traseiro com a Índia, momento em que passou para a banco da frente do veículo; Que
Índia veio dormindo no veículo e nem percebeu quando Jeynni passou para o banco
traseiro do veículo; Que ao chegar no prédio do depoente, Jeynni foi a primeira a
descer  do  veículo  e  logo  entrou  no  prédio  em  que  reside;  Que  a  tempo,  Índia
permaneceu dormindo; Que o depoente já ia acordá-la para que a mesma descesse do
veículo, haja vista que iriam dormir juntos, quando o Phabulo pediu-lhe água; (…)
Que se dirigiu até o porteiro do prédio para pedir água e ofertou ao Phabulo; Que
Phabulo bebeu água e na hora que foi devolver o copo, este arrancou com o veículo
levando consigo a Índia; Que o depoente ainda gritou “Ei meu amigo, faça isso não,
espera ai”; Que mesmo assim, Phabulo segui ainda; ue não conseguiu telefonar para
Phabulo, pois, estava sem crédito no celular; Que o depoente muito aborrecido com
atitude  de  Phabulo  e  logo  seguiu  para  sua  asa  dormir;  Que  quando  estava  no
apartamento, percebeu que estava em posse do aparelho celular da Índia, informando
que a mesma havia entregue o aparelho para o depoente no interior do veículo de
Phabulo;  Que  horas  depois,  por  volta  das  13h40,  Jeynni  relatou  ao depoente  que
Phabulo havia estuprado a Índia; (…)” (termo de depoimento extraído do inquérito
policial – Emmanoel Fernando Patrício Rodrigues – fls. 09/10).

“Que  diz  a  depoente  que  no  último  sábado  (27/06/2015),  a
depoente havia ido para uma festa na Praia do Sol, em companhia de Emmanoel e
José Carlos,  conhecido como “Fó”;  (…) no local,  percebeu que a Índia  (assim a
mesma se  apresentou),  estava em uma outra mesa com um pessoal  e  após alguns
instantes, todos se juntaram no mesmo local; Que havia “conhecido” Índia na casa de
um amigo no dia anterior,  no bairro do Bessa, mas que não tinha amizade com a
mesma;  Que  após  algum  tempo,  Índia  começou  a  “ficar”  com  Emmanoel;  Que
Phábulo  estava  na  mesa  a  todo  tempo,  mas  desacompanhado;  Que  Índia  havia
combinado com Emmanoel para ir dormir juntos na residência do mesmo, no bairro
do  Val  Paraíso;  Que  a  depoente  relata  que  Phabulo  iria  dar  carona  a  depoente,
Emmanoel e a Índia (…) Que por volta das 03h do dia 28/06/2015, saíram do local na
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Praia do Sol, onde a depoente veio sentada no banco da frente do veículo, enquanto
Emmanoel e Índia (que dormia), ficou no banco de trás; Que no caminho, Phabulo
passou a tirar brincadeiras com a mesma, alisando o braço da mesma; Que chateou-se
com a brincadeira, então passou para o banco de trás, enquanto Índia permanecia
dormindo;  Que  Índia  acordou  brevemente,  mas  dormiu  logo  após;  Que  todos  no
veículo haviam ingerido bebidas alcoólicas; Que quando chegou na frente do prédio,
no bairro do Val Paraíso, a depoente desceu rapidamente e adentrou ao bloco, que é
ao  lado  do  de  Emmanoel;  Que  ainda  ouviu  Phábulo  pedir  um  copo  de  água  ao
Emmanoel; Que entrou em seu prédio, onde chegou a ouvir um barulho de um veículo
saindo bruscamente, mas não voltou para ver de que se tratava; Que chegou em sua
casa, passando um pouco das 04h; Que quando acordou, por volta do meio dia, entrou
em contato com um rapaz com quem havia ficado, o qual conhecia a Índia, onde o
mesmo indagou o que havia acontecido na noite anterior; Que relatou o ocorrido na
madrugada, foi quando seu amigo relatou que Phabulo havia estuprado sua amiga;
(...)”  (termo  de  depoimento  extraído  do  inquérito  policial  –  Jeynne  Araújo  de
Albuquerque Sampaio – fls. 39).

Não há como deixar de fazer uso das imagens colacionadas na
esfera policial,  onde revelam o momento exato em que o acusado arrancou em seu
veículo, do Condomínio Val Paraíso, local onde deixou as testemunhas Emmanoel e
Jeynni,  bem como a  hora  em que  a  vítima desceu  do  Honda  Civic,  em frente  ao
Edifício  Elegance,  situado  na  Avenida  Edson  Ramalho,  no  bairro  de  Manaíra  (fls.
30/31).

Nas imagens fornecidas pelo Condomínio Val Paraíso (fls. 31),
mostram, na CAM02 constante do arquivo 1_02_R_062015040800.avi, que por volta
das  04h08m53s  o  veículo  Honda  para  em frente  a  guarita,  descendo  Emmanoel  e
chegando na guarita exatamente as 04h09m14s, gesticulando e se pendurando na porta
de  vidro.  As 04h09h30s  a  porta  é  aberta  e  ele  pega  um copo d’água e  retorna  ao
veículo. Até esse momento não é visível a entrada de Jeynni no citado edifício.

Às 04h10m07s, Emmanoel regressa até a guarita entregando ao
porteiro o copo, quando é surpreendido com a arrancada do veículo de Phabulo, as
04h10m10s. Nesse momento, Emmanoel corre em direção ao veículo (lado direito da
câmera). As 04h10m25s ele passa pela guarita no sentido contrário (lado esquerdo) e,
só as 04h12m59s, Emmnoel é visto passando para o lado direito da imagem. Nesta
câmera não se visualiza  a rua,  tampouco o instante  da  saída de Jeynni do veículo,
devendo ter ingressado no condomínio através de outra entrada.
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Na CAM05, gravada no arquivo 2_05_R_062015040800.avi (fls.
31),  exibe  a  garagem  do  bloco  onde  reside  a  testemunha  Emmanoel  que  passa,
caminhando as 04h20m52s, em direção ao elevador, tirando sua camiseta. 

Na CAM13, gravada no arquivo 4_13_R_062015040800.avi (fls.
31), mostra o elevador do prédio, onde as 04h21m16 Emmanoel entra já sem camisa e
sozinho, sem a companhia de Jeynni, descendo alguns segundos depois.

Já nas imagens cedidas pelo Edifício Elegance (fls. 30), gravada
no  arquivo  VID_20150628_104855744.mp4,  percebe-se  que  as  05h31m28s  do  dia
28/06/2015, o veículo Honda Civic, cor prata vem pela Avenida Edson Ramalho e para
em frente ao prédio. As 05h31m37s a porta abre e, em seguida, a vítima desce do carro,
aparentemente  desnorteada  e  chorando,  fica  próximo  a  um  poste  e  depois  sai
caminhando até a escada na frente do prédio, sobe e recebe ajuda.

Nesse intervalo, entre a hora em que o carro saiu do Condomínio
Val Paraíso (04h10m10s) e o momento em que a vítima desceu do veículo, na Avenida
Edson  Ramalho  (05h31m28s),  ultrapassaram-se  quase  uma  hora  e  meia.  Assim,
considerando que o citado condomínio fica no bairro do Bessa, vizinho ao bairro de
Manaíra e que, de madrugada e de carro, jamais se levaria todo esse tempo para se
chegar de um ponto a outro, descabe o argumento de que pararia,  por várias vezes
durante o percurso, obrigando-a a descer e pegar um táxi, como dito pelo apelante, em
seu interrogatório em juízo (fls. 220).

Portanto, o acusado teve tempo suficiente para praticar o crime,
até porque, somados aos demais elementos de provas existentes nos autos, não há como
absolvê-lo, sobretudo, porque inadmissível a alegação da Senhora Adriana Vieira de
Araújo (fls. 220), diante das contradições proferidas pelo acusado em seu interrogatório
de fls. 220.

A tese sustentada pela defesa não merece respaldo, pois descabida
a situação fática em análise. Senão vejamos.

Em seu interrogatório, o apelante nega todos os fatos, afirmando
ter recebido uma ligação de uns amigos para ir até a Praia do Sol, inaugurar um som,
por volta das 14horas. Depois, foi até a Beira Rio conversar com eles e, nesse intervalo,
afirmou ter  tido  relação  sexual  com a  Senhora  Adriana,  dentro  de  seu  veículo.  só
seguindo para a Praia do Sol após as 20h. Na hora de ir embora, Emmanoel pediu uma
carona  até  o  Val  Paraíso,  com  Elainne  e  Jeynni,  isso  por  volta  das  2h  ou  3h  da
madrugada. Disse que Jeynni voltou no banco do passageiro, o tempo todo e pedindo
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para tocar músicas,  pois haviam ficado juntos dançando no local,  enquanto os dois
Emmanoel e a vítima, esta consciente, vinham no banco de trás do carro.

Disse, ainda, que ao chegaram no condomínio, a vítima não quis
descer do carro, deixando-o transtornado e motivando o arranque do carro com ela
dentro, parando por várias vezes no caminho, até chegar no Edifício Elegance, pelas
ameaças  ditas  por  Elainne,  para  que  o  acusado  a  deixasse  em casa,  no  bairro  do
Valentina, sem dizer especificamente onde seria.

Quando indagado acerca do material coletado no veículo Honda
Civic, este afirmou serem vestígios de uma relação sexual tida com Adriana, sua esposa
na época, no fim da tarde do mesmo dia. Entende que o motivo da acusação da vítima
seria porque a deixou naquele local, de madrugada, onde proferiu ameaças de que algo
aconteceria com ele.

No laudo de exame de DNA extraído de amostras do suspeito,
conclui-se que “Dos pedaços de tecido de couro com resultado positivo para PSA foi
obtido  um  perfil  genético  de  pessoa  do  sexo  masculino  compatível  com  o  perfil
genético  de  Phabulo  Nerundo  Dantas  de  Lima  em  todos  os  loci  analisados,
considerando  vínculo  genético  (…)  Do  pedaço  de  tecido  de  couro  com  resultado
positivo para sangue humano foi obtido um perfil genético de pessoa do sexo feminino
(...)”  (fls. 60/62).

Já o laudo de exame pericial  toxicológico constatou-se que na
vítima foram detectadas as seguintes substâncias químicas: Banzoilecgonina, Ácido11-
NOR-∆-9-Tetrahidrocanabinou-9-carboxílico,  Canabinol,  cafeína,  metronidazol,
cocaína e tetrahidrocanabinol (fls. 100/103).

Por  fim,  o  laudo  pericial  do  veículo  concluiu  por  detectar  a
presença  de  PSA e  sangue  humano  em  material  coletado  no  banco  traseiro  (fls.
107/120).

Verifica-se  que  a  testemunha  Jeynni  Araújo  de  Albuquerque
Sampaio  mudou-se  para  a  Cidade  de  Campina  Grande/PB,  com  seu  irmão,  não
comparecendo a delegacia para depor, conforme relatório de ordem de missão de fls.
213 (volume II), numa atitude de repulsa em atender ao chamado dos autos.

Diante  de  tantas  provas  aqui  colacionadas,  todas  induzindo  a
existência do crime de estupro, não resta dúvidas de que a palavra da vítima é peça
fundamental a embasar a condenação do apelante, notadamente na riqueza de detalhes
narrados nos depoimentos da vítima, peça imprescindível nesse tipo de crime, e das
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testemunhas e declarantes, que retratam, em toda a sua amplitude, a responsabilidade
do acusado.

Em que pese a negativa do acusado,  esta não merece guarida,
haja  vista  que  quando  confrontada  com  as  palavras  contundentes  da  vítima,
corroboradas nas demais provas insertas aos autos, sua versão torna-se pálida e isolada
no processo. 

O juízo singular, ao proferir seu decreto condenatório, enquadrando
a conduta do apelante ao tipo delineado no art. 213, caput, do CP, o fez em consonância
com todos os elementos de  convicção encartados aos autos, mormente  quando não
carreado ao álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade
atribuída  ao  apelante, que venha  a  justificar  a  absolvição  pretendida.  Dessarte,  o
substrato probatório a autorizar uma condenação é inquestionável.

O crime descrito no art. 213 do Código Penal, estabelece que para
configurar o delito é preciso que o agente atue mediante o emprego de violência ou de
grave ameaça.

No entanto, a doutrina preleciona que para configurar o citado
tipo penal, necessário se faz a existência de elementos que, juntos, completam o crime,
para poder considerá-lo executado, em sua totalidade. Preleciona Rogério Greco que:
“A conduta de violentar uma mulher, forçando-a ao coito contra sua vontade, não
somente  a  inferioriza,  como  também  a  afeta  psicologicamente,  levando-a,  muitas
vezes, ao suicídio.” (in Código Penal Comentado. 5ª Edição. Niteroi/RJ: Impetus, 2011,
p. 614).

No  tocante  ao  pudor,  podemos  definir  como  sentimento  de
vergonha, timidez, mal-estar, causado por qualquer coisa capaz de ferir a decência, a
modéstia,  a  inocência  da  vítima,  que  diante  de  uma  educação  rígida  calcada  em
conceitos culturais, religiosos, impedem que algumas partes do corpo sejam expostas
com naturalidade, sem constrangimento.

Trata-se da vergonha, constrangimento, ou até mesmo receio em
falar a respeito ou praticar determinados atos ligados à área da sexualidade, que muitas
vezes são tidas como funções fisiológicas, e até mesmo dos sentimentos mais íntimos
do ser humano.

Também pode-se entender por pudor, um sentimento de vergonha
com respeito  a  atos  que  ferem as  qualidades  de  caráter  de  um indivíduo,  como a
decência, a honestidade ou a própria honra.
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A jurisprudência vem decidindo:

REVISÃO  CRIMINAL -  ESTUPRO  -  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  PARA A CONDENAÇÃO  -
REITERAÇÃO  DE  PEDIDO  FORMULADO  NAS
RAZÕES  DE  APELAÇÃO  -  INOCORRÊNCIA  DAS
HIPÓTESES  QUE  AUTORIZAM  A RESCISÃO  OU  A
REFORMA  DO  JULGADO  -  CONDENAÇÃO
RESULTANTE  DE  VÁLIDA  INTERPRETAÇÃO  DO
ACERVO  PROBATÓRIO  -  APLICAÇÃO  DA PENA -
INOCORRÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU INJUSTIÇA -
PEDIDO INDEFERIDO. -  Não se admite a utilização da
revisão  criminal  como  se  fosse  uma  segunda  apelação,
sendo,  pois,  inadmissível  que  este  Tribunal  de  Justiça
desconstitua  a  condenação  definitivamente  julgada
sufragando,  para  tanto,  entendimento  contrário  sobre  o
mesmo acervo de provas. - A alteração da reprimenda em
revisão  criminal  é  restrita  a  situações  excepcionais,  só
podendo ser  admitida  diante  de  circunstância  inédita  que
determine ou autorize  diminuição especial  da pena ou na
hipótese  de  erro  técnico  ou  evidente  injustiça  na  sua
aplicação  da  pena.   (TJMG  -   Revisão  Criminal
1.0000.16.087669-4/000,  Relator(a):  Des.(a)  Júlio  Cezar
Guttierrez,  2º  GRUPO  DE  CÂMARAS  CRIMINAIS,
julgamento  em  06/02/2018,  publicação  da  súmula  em
02/03/2018).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ESTUPRO.
SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
DEFENSIVA.  APELO.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE
CONSENTIMENTO  DA  VÍTIMA  DURANTE  A
CONJUNÇÃO CARNAL.  PERFEITA SUBSUNÇÃO AO
TIPO  PENAL.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.
DOSIMETRIA.  REFORMA.  INADMISSIBILIDADE.
MÍNIMO  LEGAL.  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DA
PENA.  SUBSTITUIÇÃO.  SEMIABERTO.  APELO
PROVIDO PARCIALMENTE.  Ainda  que  a  vítima  tenha
consentido  em praticar  com o  réu  o  ato  sexual  antes  de
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iniciá-lo, a partir do momento em que foi agredida e passou
a  recusar,  reagindo  com  gritos  e  pedidos  de  socorro,  e,
mesmo assim, o acusado continuou com as investidas, o ato
que inicialmente era lícito adentrou no campo da ilicitude,
configurando  o  ato  de  estupro,  tipificado  no  art.  213  do
Código Penal.  Considerando que a pena foi estipulada no
patamar  de  06  (seis)  anos,  bem  como  o  fato  de  as
circunstâncias judicias em sua maioria terem sido favoráveis
ao réu primário, há de ser o regime inicial de cumprimento
de pena substituído de fechado para o semiaberto, à luz do
que dispõem o §2º, b e o §3º do artigo 33 do Código Penal.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011151320128150141,  Câmara  Especializada  Criminal,
Relator DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, j. em 23-02-
2017).

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - ABSOLVIÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE  -  ALEGAÇÃO  DE  RELAÇÃO
SEXUAL  CONSENTIDA  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA
NESTE  SENTIDO  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA  -
COERÊNCIA  E  SEGURANÇA  -  RELEVÂNCIA  -
PRESENÇA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS NO SENTIDO
DA PROCEDÊNCIA DA IMPUTAÇÃO - PENA MÍNIMA
- CONDENAÇÃO MANTIDA. - Restando suficientemente
demonstrada a culpabilidade do réu pelo crime de estupro
que lhe foi atribuído, a manutenção da condenação é medida
de  rigor.  -  De  acordo  com a  jurisprudência,  "nos  crimes
contra  os  costumes,  a  palavra  da  vítima  é  de  suma
importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a
maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma
obscura e na clandestinidade". Precedente do STJ.  (TJMG -
Apelação  Criminal   1.0209.07.064833-9/001,  Relator(a):
Des.(a)  Cássio  Salomé,  7ª  CÂMARA  CRIMINAL,
julgamento  em  13/12/2017,  publicação  da  súmula  em
19/12/2017).

Assim, havendo provas contundentes acerca do estupro praticado,
impõe-se condenar o agente, nos termos estabelecidos na norma incriminadora.
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Quanto a dosimetria,  o douto magistrado adotou os parâmetros
contidos no art. 213 do CP, fixando a pena base um pouco acima do mínimo legal,
diante da análise das circunstâncias judiciais analisadas ao caso em questão.

Não  vislumbro  a  necessidade  de  reduzir  a  pena  base  ao  seu
mínimo legal, diante das circunstâncias geradas com o crime praticado.

Desse modo, em harmonia com o parecer ministerial, REJEITO
as  preliminares,  a  unanimidade e,  no  mérito,  por  maioria  de  votos,  NEGO
PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo-se a sentença objurgada em todos os
seus termos, contra o voto do Relator.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Carlos  Martins  Beltrão  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal  e
Relator  para  o  Acórdão,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  João  Benedito  da  Silva  (Relator)  e  Arnóbio  Alves  Teodósio.
Declarou-se impedido o Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.

Presente aos trabalhos a Excelentíssima Senhora Doutora Maria
Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 01
de março de 2018.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator para o Acórdão
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