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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO
QUALIFICADO.  Art. 213, § 1°, do Código Penal.
Pretendida  a  absolvição.  Impossibilidade.
Materialidade e Autoria Comprovadas. Palavra da
vítima corroborada por outros elementos de prova.
Reconhecimento  da  atenuante  da  menoridade.
Necessidade.  Redução  da  pena.  Recurso
conhecido e parcialmente provido.

–  Constranger  vítima  menor  de  18  (dezoito)  e
maior de 14 (catorze) anos, mediante violência ou
grave  ameaça,  a  com ela  ter  conjunção  carnal,
configura o crime de estupro qualificado, tipificado
no art. 213, § 1º, do CP, ademais, se da conduta
perpetrada  resultar  lesão  corporal  de  natureza
grave, como ocorrido no presente caso.

– Restando comprovado nos autos que o réu, ora
apelante,  mediante  violência  e  grave  ameaça,
constrangeu vítima adolescente, à época com 14
(catorze) anos de idade, a com ela manter cópula
vaginal,  configurada  está  a  prática  do  crime  de
estupro qualificado, não havendo, portanto, que se
falar em absolvição.

–  É  sabido  que  nos  crimes  de  natureza  sexual,



geralmente  praticados  na  clandestinidade,  a
palavra  da  vítima  assume  relevante  valor
probatório, mormente se corroborada com outros
elementos de prova existentes nos autos.

– Deve-se reconhecer a atenuante da menoridade
penal se há prova hábil que indique ser o autor do
delito menor de 21 anos ao tempo do fato,  nos
termos do art. 65, inciso I, do CPB.

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, PARA REDUZIR A PENA PARA
08 (OITO) ANOS E  06  (SEIS)  MESES DE RECLUSÃO,  nos  termos
deste voto e em harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Rômulo da
Silva Menezes, visando a reforma da sentença de primeiro grau proferida
pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, que o
condenou como incurso nas sanções do art. 213, § 1°, do CP, à pena de
09 (nove) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

O  corréu  Carlos  Alberto  Ferreira  foi  absolvido,  nos
termos do art. 386, VII, do CPP (fls. 183/187).

In  casu,  o  apelante  e  outro  (Carlos  Alberto  Ferreira,
vulgo  “Betinho”),  foram denunciados,  acusados  de,  em concurso,  com
vontade  livre  e  consciente,  terem  constrangido  adolescente,  com  14
(catorze) anos de idade, mediante violência e grave ameaça, a manter
conjunção carnal.

Depreende-se que, no dia 03/05/2015, por volta das
04h40min., a vítima estava no “Bar da Boa”, localizado no Distrito de São
José da Mata, na companhia dos denunciados e, em dado momento, o ora
apelante ofereceu uma carona para deixar a menor na casa de sua avó,
proposta que foi aceita e os três saíram na mesma motocicleta, todavia,
no meio do percurso, os acusados pararam a motocicleta próximo a um
campo de futebol, local onde tentaram fazer sexo com a adolescente e,
diante  de  sua  negativa,  a  constrangeram,  mediante  violência  e  grave
ameaça, a com eles praticar conjunção carnal.



Exsurge ainda que, a vítima foi encontrada gravemente
ferida, por populares que chegaram ao campo para jogar futebol, sendo
socorrida  por  uma  equipe  do  SAMU,  que  a  levou  para  o  Hospital  de
Emergência e Traumas da Cidade de Campina Grande, sendo a ocorrência,
inicialmente, registrada como tentativa de homicídio (ver BO à fl. 23 do
apenso).

Nas  razões  recursais,  a  defesa  do  apelante  requer,
preliminarmente,  seja  concedido  o  direito  de  apelar  em liberdade.  No
mérito, pugna em suma, pela absolvição, sob a alegação de ausência de
prova inequívoca para comprovar a acusação.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime
de estupro para lesão corporal ou pela redução da pena para 08 (oito)
anos (mínimo legal), tendo em vista a primariedade e menoridade do réu
na época dos fatos. 

Contrarrazões ministeriais às fls. 230/235.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do
insigne Dr. José Roseno Neto –  Procurador de Justiça –, manifestou-se
pelo não provimento do apelo (fls. 237/242).

É o relatório. 

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

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

Preliminarmente,  o  recorrente  se  insurge  quanto  à
negativa ao sentenciado do direito de apelar em liberdade, todavia, sem
razão.

Ora, verifica-se que, in casu, o douto juiz sentenciante
fundamentou  devidamente  sua  decisão,  justificando  os  motivos  que  o
levaram a negar ao denunciado o direito de apelar em liberdade.

Na verdade,  tendo o  réu permanecido preso durante
toda a instrução criminal, e restando presentes os motivos ensejadores da
prisão preventiva, sua manutenção em cárcere é consequência natural,
notadamente, quando fixado na sentença o regime fechado para início de
cumprimento da pena corporal.

A propósito:

“(…)  Segundo  a  orientação  desta  Corte  e  do
Supremo Tribunal Federal, o réu que permaneceu
preso  cautelarmente  durante  toda  a  instrução



criminal  não  tem direito  a  apelar  em liberdade
quando remanescem os fundamentos da custódia
cautelar.(…).”  (STJ. RHC 77.943/SP, Rel. Ministro
REYNALDO  SOARES  DA  FONSECA,  QUINTA
TURMA,  julgado  em  06/04/2017,  DJe
17/04/2017 – trecho da ementa). Destaquei.

Portanto, correta a manutenção da prisão preventiva do
apelante.

Do mérito

Depreende-se  dos  autos  que,  no  dia  03 de maio  de
2015, por volta das 04h40m, na localidade de São José da Mata, distrito
do  Município  de  Campina  Grande,  o  denunciado,  mediante  violência  e
grave ameaça e visando satisfazer sua lascívia ilícita, praticou conjunção
carnal  com  adolescente,  à  época  com  14  (catorze)  anos  de  idade,
resultando de sua conduta lesão corporal de natureza grave na vítima, em
razão dos fatos relatados alhures.

In casu, exsurge que a vítima estava no “Bar da Boa”,
localizado no referido distrito, na companhia dos denunciados e, em dado
momento, o ora apelante ofereceu uma carona para deixar a menor na
casa de sua avó,  proposta que foi  aceita  e os três saíram na mesma
motocicleta,  todavia,  no  meio  do  percurso,  os  acusados  pararam  a
motocicleta próximo a um campo de futebol, local onde tentaram fazer
sexo  com a  adolescente  e,  diante  de  sua  negativa,  a  constrangeram,
mediante violência e grave ameaça, a com eles praticar conjunção carnal.

In  casu,  Rômulo  da  Silva  Menezes,  foi  denunciado
conjuntamente com Carlos  Alberto  Ferreira,  conhecido como “Betinho”,
ambos acusados de terem estuprado e lesionado gravemente a vítima,
todavia,  ao final da instrução apenas o ora apelante restou condenado
pelo  fato  delituoso  descrito  na  denúncia  (e  aditamento),  sendo  o
codenunciado “Betinho” absolvido, em razão de a ofendida ter negado sua
participação no evento criminoso.

Em  suas  razões  recursais,  o  apelante  pugna  pela
absolvição,  em  síntese,  ad  argumentum fragilidade  probatória  –  diz
inexistir prova cabal e inequívoca de que o apelante cometeu o crime pelo
qual restou condenado.

De modo alternativo, requer a desclassificação do crime
de estupro para o de lesão corporal ou a redução da pena para o patamar
mínimo previsto  ao tipo  penal  (08 anos),  mormente,  em virtude de o
sentenciado ser primário e, na época dos fatos, menor de 21 (vinte e um)
anos de idade.

Pois bem.



A  materialidade  encontra-se  comprovada  através  do
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 07/13, Boletim de Ocorrência
Policial Militar de fl. 23 do apenso, Laudo Traumatológico de fls. 34/35,
Laudo  Pericial  de  Constatação  de  Vestígios  e  Coleta  de  Material  Para
Análise de fls. 113/120 e Laudo de Exame de DNA de fls. 121/122, além
das declarações da vítima (extrajudiciais à fl. 15 e judiciais gravadas em
mídia digital anexada à fl. 150).

Na fase policial, a vítima foi ouvida ainda no Hospital
onde se entrava internada em consequência das lesões sofridas, momento
em que afirmou que foi estuprada pelos dois denunciados, Carlos Aberto
Ferreira  e  Rômulo  da  Silva  Menezes  (apelante),  bem  como  que  foi
agredida por ambos, in verbis:

“(...) já era tarde quando “Betinho” lhe chamou para ir
embora, tendo a declarante aceitado, pois imaginava
que eles fossem deixá-la em casa; Que subiu na moto
do amigo de “Betinho”,  e saíram os três no veículo;
Que  em  um  campo  de  futebol,  próximo  ao  bar,
pararam a moto e “Betinho” e o amigo dele, disseram
que pararam no local porque queriam fazer sexo com a
declarante,  tendo  dito  que  não  queria,  que  eles
insistiram e como a declarante continuou dizendo que
não  queria  ambos  puxaram sua  blusa,  taparam sua
boca com as mãos e passaram a rasgar sua roupa, e
em seguida, a introduzir o pênis em sua vagina; Que
eles deram socos na declarante e ambos a violentaram
sexualmente, um de cada vez; que a declarante não
queria o ato sexual, mas ele não paravam; Que não
recorda mais do que aconteceu depois, tendo acordado
já no Hospital de Traumas (…).”

Em juízo, a adolescente ofendida não confirmou suas
declarações  extrajudiciais,  disse  que  estava  nervosa  e  debilitada,  deu
nova versão,  negando a  participação  de Carlos  Alberto  Ferreira,  vulgo
“Betinho”,  no  episódio  delituoso,  ao  tempo  em  que  confirmou  que  o
apelante, Rômulo da Silva Menezes, foi o único que a estuprou, mediante
violência e grave ameaça, ou seja, atribuiu a ele exclusivamente a autoria
do crime de estupro em que foi vítima (declarações gravadas em mídia
digital, que se encontra anexada à fl. 150).

O codenunciado, Carlos Alberto Ferreira, quando ouvido
no auto de prisão em flagrante, em suma, admitiu ter feito sexo com a
vítima, mas que tal ato foi consentido. Por outro lado, atribui ao apelante
a autoria das agressões sofridas pela ofendida:

“(...) chegando no campo, todos desceram da moto e
RÔMULO  foi  logo  dando  um  soco  em  …  ,  que
desequilibrou  e  caiu  no  chão,  momento  em  que
RÔMULO  ficou  em  cima  dela,  apertando  o  pescoço,
chamando  palavrões,  dizendo  “rapariga,  puta,  agora



você vai ficar comigo”, passando a rasgar a roupa dela,
deixando-a totalmente despida. QUE RÔMULO apenas
desceu a calça dele e passou a manter relação sexual
com a vítima … ; QUE … não conseguia gritar porque
RÔMULO  teria  tapado  a  boca  dela  e  apertado  seu
pescoço;  QUE  depois  que  RÔMULO  manteve  relação
sexual,  ele passou a espancar … com um pedaço de
pau enquanto ela estava no chão, já desmaiada devido
à pressão efetuada no pescoço dela; QUE durante as
agressões, RÔMULO verbalizava que tinha intenção de
matá-la,  dizendo “eu vou matar você, sua rapariga”;
QUE depois das pauladas, RÔMULO ainda pegou uma
pedra  que  estava  ao  lado  e  jogou  uma  pedra  que
acertou (…).”

Interrogado em juízo, Carlos Alberto Ferreira negou que
tenha  feito  sexo  com  a  ofendida,  todavia,  confirmou  que  o  apelante
estuprou e agrediu a vítima, acrescentando que quis intervir, mas Rômulo
mandou ele ficar quieto senão o matava (interrogatório gravado em mídia
digital, que se encontra anexada à fl. 150).

A  prova  testemunhal  produzida,  mormente  os
depoimentos  dos  policiais  Paulo  Albino  Diniz  Araújo  e  Marcos  Antônio
Fernandes de Souto, aponta no sentido que a vítima foi violentamente
agredida e estuprada, situação também evidenciada pela prova pericial
acostada.

Por  sua  vez,  o  apelante  apesar  de  negar  que tenha
estuprado a vítima e provocado nela as graves lesões descritas no laudo
traumatológico de fls. 34/35, admite que deu um soco na adolescente em
razão de ter se irritado com ela, contudo, diz que após tal agressão foi
embora a deixando no local na companhia de Carlos Alberto Ferreira. 

Em contrapartida, vale salientar que não há sequer um
único depoimento que corrobore a versão apresentada pelo apelante. De
forma que sua negativa, a meu ver, resta isolada e não pode ser tida
como base para o acolhimento da pretendida absolvição, haja vista que os
demais  elementos  de  prova  constantes  nos  autos  estão  em  sentido
diametralmente oposto, indicando de forma concreta a sua participação no
delito ora em debate.

Ressalte-se  que,  embora  parcialmente  retratada  (em
juízo negou que o codenunciado Carlos Alberto tenha participado do crime
em que foi vítima, atribuindo a autoria exclusivamente ao apelante), não
vejo como desacreditar a palavra da vítima, porque os elementos fáticos
probatórios coligidos, em sua essência, demonstram que ela foi estuprada
e sofreu lesões corporais de natureza grave.

Como cediço, em se tratando de delitos dessa natureza
a palavra da vítima faz-se imprescindível para o melhor elucidar dos fatos,
devendo ser afastada como prova cabal apenas quando completamente



destoante dos demais elementos de prova produzidos, o que não é o caso
dos presentes autos.

Destarte,  entendo  que  merece  ser  mantida  a
condenação  imposta  em  primeiro  grau,  pelo  que  se  torna  inviável  o
acolhimento do pedido de absolvição pela prática do delito disposto no art.
213, §1°, do CP.

Ponto outro, evidenciadas a materialidade e autoria do
crime de estupro, também não há que se falar em desclassificação para o
delito de lesão corporal, subsidiariamente requerido pelo apelante.

Todavia,  em  relação  à  pena  imposta  ao  apelante
Rômulo da Silva Menezes, há um reparo a ser feito, pois que o eminente
magistrado deixou de aplicar  a atenuante da menoridade penal
que o mesmo fazia jus por ser menor de vinte e um anos à época
do fato, questão incontroversa nos autos (ver identidade anexada à fl. 44
dos autos apensos), portanto, forçoso reconhecer em favor do acusado a
atenuante prevista no art. 65, inc. I, do CP.

Sendo assim, passo a reestruturar a reprimenda. 

Adoto,  por  adequada,  a  análise  das  circunstâncias
judiciais levada a cabo na r. decisão vergastada. 

De tal sorte, na primeira fase, mantenho a pena-base
em 09 (nove) anos de reclusão por considerá-la justa e apropriada ao
caso concreto. 

Na  segunda  fase,  em  consequência  da  atenuante
prevista no art. 65, I, do CP (ser o apelante menor de 21 anos na data do
fato – ver identidade anexada à fl. 44 do apenso), abato a reprimenda em
06 (seis) meses, perfazendo, assim, 08 (oito) anos e 06 (seis) meses
de  reclusão,  quantum que  torno  definitivo  à  míngua  de  causas  de
aumento e/ou de diminuição.

Preserva-se  o  regime  inicial  de  cumprimento  como
fechado,  em observância ao disposto no art.  33, § 2º, “a”,  do Código
Penal.

Frise-se, por fim, que é incabível ao caso a substituição
por restritivas de direitos e o  suris processual, benefícios previstos nos
artigos 44 e 77 do CP, respectivamente.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
do apelante, apenas para reconhecer a atenuante da menoridade e
reduzir a pena para 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
mantido o  regime prisional  inicial  fechado e as  demais  cominações  da
sentença, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.



Espeça-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  Carlos  Martins  Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando ainda os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio  Alves
Teodósio,  relator,  Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de  Desembargador),
revisor. Ausente justificadamente o Desembargador João Benedito
da Silva.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de
abril de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR 


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

	APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0008588-47.2015.815.0011 – 1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande

