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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000262-23.2009.815.1171 – Comarca de Paulista/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Antônio Gomes da Silva 
ADVOGADO: Vigolvino Calixto Terceiro (OAB/PB 18.682)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
LIBERDADE  SEXUAL. TENTATIVA  DE  ESTUPRO.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  INCONFORMISMO.
PLEITO  ABSOLUTÓRIO.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO.

-  Em se tratando  de  crimes  contra  a  dignidade  sexual,  a
jurisprudência dominante tem-se manifestado no sentido de
que,  nesses  tipos  de  infração,  a  palavra  da  vítima  surge
como um instrumento probatório de ampla valoração, tanto
mais, se as declarações guardam perfeita consonância com
os demais elementos de convicção dos autos.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal
acima identificados;

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, em harmonia com
o parecer da Procuradoria de Justiça. Expeça-se Mandado de Prisão, após o decurso do
prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Na  Comarca  de  Paulista/PB,  Antônio  Gomes  da  Silva,  foi
denunciado como incurso nas sanções do art. art. 213, c/c os arts. 224, alínea "b", 226,
inciso li,  do Código Penal (redação anterior à Lei n° 11.106/05),  todos à época em
vigor, na forma do art. 14, inciso II, também do Código Penal.

Na denúncia consta o seguinte:

“Depreende-se das peças de informação que o acoimado, no
dia  05.03.09,  por  volta  das  18:00hs,  no  interior  de  sua
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residência, situada neste município, constrangeu, mediante
violência presumida, a menor Maiza Pereira de Sousa, sua
enteada de apenas 16 anos de idade ao tempo dos fatos, a
manter  conjunção  carnal,  presumindo-se  a  violência
sofrida pela ofendida em razão de sua debilidade mental,
não consumando o agressor o seu intento  criminoso em
razão  de  ter  sido  surpreendido  pela  genitora  da  vítima,
antes que efetuasse a cópula vagínica.

Aflora das peças de informação que o denunciado, no dia,
hora  e  local  supramencionados,  tentou  estuprar  sua
enteada  Maiza,  valendo-se  do  fato  de  sua  companheira,
genitora da vítima, ter saído de casa em busca de um local
para realizar suas necessidades fisiológicas.

Ocorre  que,  desconfiada  do  comportamento  do
denunciado,  a  companheira  deste  resolveu  retornar
rapidamente  para  sua  residência,  oportunidade  em  que
flagrou o criminoso completamente despido e deitado por
cima  da adolescente,  que por  sua vez estava  deitada  de
bruços e tentava repelir a ação criminosa, lutando para não
ter suas vestes retiradas.

A vítima  asseverou  que  o  estuprador,  ora  denunciado,
colocou cuspe em sua vagina, inferindo-se que tal conduta
visava lubrificar o canal vaginal para facilitar a penetração
vaginal,  circunstância  que  comprova  que  o  dolo  do
denunciado era manter conjunção carnal com a vítima, não
alcançando seu intento por conta de ter sido surpreendido
pela genitora da vitima.

O increpado  cometeu  o  crime  valendo-se  da  debilidade
mental  sofrida pela ofendida,  além do fato de ser o seu
padastro,  o  que  facilitou  sobremaneira  sua  atuação
criminosa.

A genitora da ofendida confirma os fatos ora narrados, em
harmonia  com  as  declarações  da  vítima,  findando
robustamente  demonstradas  a  autoria  e  a  materialidade
delituosas. ”.

Concluída  a  instrução  criminal,  a magistrada  condenou  o
acusado, Antônio Gomes da Silva, nas penas do art. 213 c/c o art. 224, “b”, e 226. II,
na  forma  estabelecida  no  art.14,  II,  todo do  Código  Penal,  fixando-lhe  a  seguinte
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reprimenda: pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, contudo, em face do agente ser
padrasto  da  vítima,  a  sentenciante,  nos  termos  do  art.  226,  II  do  Código  Penal,
aumentou a pena pela metade, perfazendo em 09 (nove) anos de reclusão.

Por fim, nos termos do art. 14, II, do Código Penal         reduziu
da em ⅓ (um terço) em função de se tratar de crime tentado, tornando definitiva em 06
(seis)  anos  de   reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  semiaberto.  Não  operou  a
substituição por restritivas de direitos, haja vista o não preenchimento dos requisitos
legais do art. 44 do CP. Concedeu o direito de apelar em liberdade (fls. 183/190).

A defesa do réu apelou com arrimo no art. 593, I, do CPP (fls.
192).  Em suas razões recursais  (fls.  216/224), requereu a reforma da sentença,  em
função da fragilidade das provas carreadas e aplicação do princípio do  in dubio pro
reo.

Ofertadas as contrarrazões pela Promotoria de Justiça, pugnando
pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (fls. 230/235).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 239/249).

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de admissibilidade

O recurso é tempestivo e adequado, eis que interposto dentro do
prazo legal, além de não depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 do TJPB, razão por que conheço do apelo.

2. Do mérito

2.1  Da  modificação  da  redação  do  art.  213  do  Código  Penal
estabelecida pela Lei nº 12.015, de 10 de agosto de 2009:

Inicialmente,  destaca-se  que  o  acusado  foi  denunciado  e
condenado em primeira instância pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal, na
sua forma tentada. Este artigo foi modificado pela Lei nº 12.015, de 10 de agosto de
2009, o qual teve sua descrição unificada com o antigo art. 214 do mesmo diploma
legal que, alterado, tomou a seguinte redação:
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Art.  213.  Constranger  alguém,  mediante  violência  ou  grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro
ato libidinoso. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009).

Diante dessa nova redação, o legislador reuniu dois crimes em
um  só  tipo  penal,  ocasionando  uma  nova  acepção  ao  vocábulo  estupro,  hoje
significando,  não,  apenas,  conjunção  carnal  violenta,  contra  homem  ou  mulher
(estupro em sentido estrito), mas, também, o comportamento de submeter a vítima,
homem ou mulher, a praticar ou permitir que com o agente se pratique qualquer outro
ato libidinoso.

Por  outro  lado,  salienta-se,  ainda,  que  a  Lei  nº  12.015/2009
revogou a presunção de violência constante no art. 224 do CP e incluiu o crime de
estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), que, até então, configurava, a depender do
caso, estupro (art. 213) ou atentado violento ao pudor (art. 214):

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

Art.  217-A.  Ter  conjunção  carnal  ou  praticar  outro  ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Como  se  vê,  de  acordo  com  a  atual  lei  penal,  o  réu  seria
denunciado  com  base  no  art.  217-A,  porém,  como  a  lei  penal  não  retroage  para
prejudicar o acusado, não há que se falar em modificação da capitulação penal. 

É que a modificação do art. 213 c/c art. 224, “b”, do CP, traz
importantes  implicações na seara  do chamado “direito  penal no tempo”,  pois,  sem
dúvidas, estamos diante de uma  novatio legis in mellius,  ou seja, lei que insere no
ordenamento novos dispositivos que vem a beneficiar o réu. 

Ora,  nosso  ordenamento  jurídico  albergou  a  regra  da
retroatividade das leis penais benéficas, o que pode ser conferido no art. 5º, XL, da
Constituição Federal, bem como, no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Novas regras, quando trazem dispositivos de benefício em favor,
devem retroagir para alcançar condutas praticadas sob a vigência da lei anterior. Nem
mesmo a coisa julgada está a salvo dessa aplicação, para aquinhoar situação jurídica
mais branda.
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Ressalte-se,  no entanto,  que não haverá  modificação quanto à
reprimenda aplicada ao apelante, uma vez que a pena cominada no antigo art. 213 c/c
art. 224, “b”, do CP é a mesma constante na sua nova redação (de 6 a 10 anos de
reclusão).

2.2 Do pedido de absolvição:

Antes  da  análise  do teor  do recurso  apelatório,  entendamos  o
caso.

Consta  nos  autos  que  Antônio Gomes da Silva,  no dia  05 de
março de 2009, por volta das 18h, tentou manter relações sexuais sem o consentimento
da vítima Maiza Pereira de Sousa, que é portadora de debilidade mental, no interior de
sua  residência,  no  município  de  Paulista/PB,  só  não  conseguindo  seu  intento  por
circunstâncias  alheias  à  sua  vontade,  pois  a  mãe  da  menor,  desconfiada  do
comportamento do denunciado, resolver voltar a sua residência e surpreendeu o réu
antes que efetuasse a cópula vagínica.

As  pretensões  recursais  consubstanciam-se  na  reforma  da
sentença, para que o apelante seja absolvido das imputações que lhe são atribuídas na
denúncia, com fundamento na aplicação do in dubio pro reo.

Analisando, atentamente, o caso em apreço, observa-se que os
autos e, em especial, os depoimentos prestados pela vítima e por testemunhas, atestam
que o denunciado, realmente, tentou forçar a vítima a manter relações sexuais. Nesse
direcionamento, não há que se falar em fragilidade probatória que não permita um
decreto condenatório, tal como alegado pela defesa.

A irresignação do apelante não deve prosperar, uma vez que a
respeitável sentença condenatória foi bem esclarecedora quanto aos seus motivos, em
virtude de constar no caderno processual provas suficientes para formação do livre
convencimento motivado da respeitável magistrada.

Imperioso ressaltar que a palavra da vítima é assaz relevante em
delitos da natureza do estupro e, em conjunto com os demais elementos probatórios,
torna-se o bastante para a condenação do réu. 

No  vertente,  muito  embora  ela  seja  portadora  de  deficiência
mental, suas declarações guardam coerência e harmonia com os demais elementos de
convicção encartados nos autos, uma vez que consta depoimento da genitora da menor
que flagrou o réu no momento da tentativa de estupro. 
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Nesse  sentido,  ressalte-se  que  é  consagrado  na  doutrina  e  na
jurisprudência que se deve acolher a declaração da vítima de crimes contra a dignidade
sexual, quando esta é coerente e sem motivos para atribuir, falsamente, a prática do
fato ao apelante, a não ser que haja prova robusta em sentido contrário, o que não
ocorre na hipótese dos autos.

Vale colacionar o entendimento  jurisprudencial, in litteris:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO.  VIOLÊNCIA
REAL.  CAUSA DE  AUMENTO  DE  PENA.  TIO  DA
OFENDIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA
PELA  PROVA  TESTEMUNHAL  E  PERICIAL.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  ADVENTO  DA LEI  Nº
12.015/2009.  IRRELEVÂNCIA.  -  No crime  de  estupro,
comumente  praticado às escondidas,  longe dos olhos de
possíveis testemunhas, a palavra da vítima tem relevante
valor  probatório,  notadamente  quando corroborada pelos
demais elementos de prova. - Se a vítima narra os fatos
com coesão, segurança e riqueza de detalhes, apontando o
acusado  como  autor  do  delito,  e  este,  por  sua  vez,
apresenta álibi não comprovado em juízo, não há como se
falar na incidência do princípio 'in dubio pro reo'. (TJMG
– ACrim. Nº  1.0249.08.001702-6/001 – Rel. Des. Renato
Martins Jacob – DJ 20.8.2009).

APELAÇÃO  CRIME.  CRIMES  CONTRA  A
LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO. MATERIALIDADE
E  AUTORIA  DEMONSTRADAS.  Os  elementos  de
convicção  constantes  dos  autos  demonstram  a
materialidade e a autoria do crime previsto no art. 213 do
Código Penal. O acusado agrediu a vítima e a constrangeu
à prática da conjunção carnal. Não restou comprovada a
tese  defensiva  de  que  a  acusação  seria  injustamente
fundada na existência de antiga rixa entre o réu e o marido
da vítima. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. É assente na
jurisprudência que, em crimes sexuais, a palavra da vítima
reveste-se  de  vital  importância,  sendo,  muitas  vezes,  a
única  prova  a  determinar  a  condenação  do  réu.  Isso
porque, pela sua natureza, tais infrações normalmente são
cometidas  de  forma  clandestina,  longe  dos  olhos  de
qualquer testemunha. Assim, firme, coerente e sem razões
para imputar falsamente a prática do fato ao acusado, não
há como ser desconsiderada a palavra da ofendida, a não

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00000262-23.2009.815.1171 6
CMBF- Relator



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

ser  que  haja  prova  robusta  em sentido  contrário,  o  que
inocorre  na  hipótese  dos  autos.  APELAÇÃO
DESPROVIDA.  (TJRS – ACrim. Nº 70030573083 – Rel.
Des. Naele Ochoa Piazzeta – j. 1º.10.2009)

Ao contrário  das  alegações  da  defesa,  a  realidade  das  provas
colhidas no processo demonstra merecer o acusado a condenação, por se ter construído
um universo sólido de provas contra a sua pessoa.

Por mais que a sua defesa tente desmerecer as palavras da vítima
e de algumas testemunhas ouvidas, os informes trazidos encontram-se concatenados
entre si, convergindo para uma única conclusão: a culpabilidade do apelante, de tal
sorte que não há que se falar em absolvição.

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  recurso apelatório,  em
harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
Filho, Presidente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs. Des.
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  revisor,  e  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz  de
Direito convocado para substituir o Des. Arnóbio Alves Teodósio).

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr.  Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de
maio de 2018.

João Pessoa, 09 de maio de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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