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O conjunto probatório carreado aos autos mostra-
se  firme  e  suficiente  para  apoiar  o  decreto
condenatório  no  tocante  ao  delito  descrito  na
denúncia,  posto  que  restou  comprovado  que  o
acusado  privou  a  vítima  de  sua  liberdade  de
locomoção,  sem  consentimento  por  tempo
juridicamente relevante.

A palavra da vítima possui especial relevância em
crimes  praticados  às  escondidas,  distante  dos
olhos de outras pessoas que possam testemunhar
os  fatos,  servindo  para  a  condenação  quando
corroborada por outros elementos de convicção.

A  reprimenda  definitiva  fixada  mostra-se
proporcional  e  suficiente  para  prevenção  e
repressão do delito.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
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TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

O  denunciado  Russemberg  Silva  Cavalcanti  foi  condenado

pelo Juízo da 2ª Vara da comarca de Pombal  nas sanções do artigo 148,

caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano

e  03  (três)  meses  de  reclusão,  e  foi  absolvido  da  imputação  ao  crime

tipificado no art. 157, caput, do CP, com base no art. 386 VII do Código de

Processo Penal (fls. 174/181).

Irresignado, o réu apelou (fls. 184),  aduzindo, em suas razões

(fls.  191/193),  que não restou suficientemente  comprovado quetenha agido

com a intenção criminosa de privar a liberdade da vítima, afirmou ainda, não

haver  provas  suficientes  para  ensejar  a  sua  condenação,  por  essa  razão

pugna pela absolvição.

Subsidiariamente, o recorrente se insurge contra a aplicação da

pena, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que

todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Em contrarrazões de fls. 194/199, o Representante do Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  Parecer,  por  sua

procuradora  Maria  Lurdélia  Diniz  de  Albuquerque  Melo,  às  fls.  208/212,

requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO
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 O  Ministério  Público  ofertou  denúncia  em  desfavor  de

Russemberg Silva Cavalcanti, dando-o como incurso nas sanções previstas

no art. 147,148, caput, e 157, caput, c/c o art. 69, todos do Código Penal, com

incidência na Lei 11.340/2006.

Narra a inicial acusatória que o denunciado, no dia 03 de maio de

2012, por volta das 07h00, dirigiu-se até a Escola Estadual Arruda Câmara,

zona urbana de Pombal/PB, e, chegando lá, abordou a vítima  Carla Klébia

Oliveira Araújo, determinando que esta entrasse em seu carro, levando-a até

sua casa e trancando-a em seu quarto, onde passou a proferir ameaças de

morte contra ela.

Consta, ainda, nos autos, que a vítima, ex-namorada do acusado,

permaneceu no quarto do referido por uma quantidade de tempo considerável,

onde  era  constantemente  ameaçada  de  morte,  só  sendo  liberada  após  a

insistência da mãe do acusado para que este abrisse a porta e deixasse a

vítima ir embora.

Concluída  a  instrução  criminal,  o  magistrado  a  quo julgou

parcialmente  procedente a  denúncia,  condenando o  apelante  pela

infringência do art. 148, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal e o

absolveu, com base no art. 386, VII do CPP, do crime tipificado no art. 157,

caput, do CP.

Insatisfeito,  o  apelante, em  suas  razões,  aduz  não  existirem

provas suficientes para ensejar a sua condenação, por essa razão pugna pela

absolvição.

Subsidiariamente, o recorrente se insurge contra a aplicação da

pena, requerendo a fixação da pena base no mínimo legal, tendo em vista que
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todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

 Pois bem. Passo à análise do recurso manejado.

A  materialidade  e  autoria  delitivas  restam  devidamente

comprovadas  pelas  declarações  da  vítima  e  depoimento  das  testemunhas,

além do auto de apreensão e apresentação (fl. 21) e termo de entrega (fl. 22).

Na espécie, as declarações da vítima, tanto na fase inquisitorial

como em juízo, narraram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa e se

mostraram coesos e harmônicos, senão vejamos:

“(...) que é ex-namorada do acusado; que quando os
fatos  narrados na denúncia  ocorreram o  namoro já
havia acabado há dois  anos;  que depois  do fim do
namoro  o  acusado  continuou  ligando  para  a
declarante  e  em  algumas  ligações  ficava  exaltado
pedindo  para  reatarem  o  namoro;  que  acabou  o
namoro  com  o  acusado  porque  ele  era  muito
ciumento e estava se sentindo sufocada; que após o
fim do namoro não conseguia sair com suas amigas,
pois  o  acusado sempre ia  atrás  e  criava confusão;
que  estuda  no  Arruda  Câmara; que  chegou  na
escola e viu o acusado no portão de entrada; (…);
que  o  réu  a  puxou  e  impediu  sua  entrada;  que
pediu para entrar no colégio, mas o acusado disse
que estava armado e decidiu entrar no carro; que o
réu levou a declarante para a casa do acusado; que
começou a chorar já no carro e ao chegarem na casa
do  acusado  este  lhe  pediu  para  entrar  com calma,
para  fingir  que  estava  tudo  bem,  pois  sua  família
estava lá dentro; que a mãe e a irmã do réu estavam
na casa; que não conseguiu parar de chorar e entrou
na residência do réu chorando; que o acusado lhe
levou  para  o  quarto  e  trancou  a  porta;  que  o
acusado não lhe  agrediu fisicamente  no quarto;
que o acusado no quarto disse para a declarante
que ela teria que ficar com ele senão não ficaria
com mais ninguém; que a declarante não parava de
chorar; que a mãe do acusado viu que a declarante
não estava bem e começou a bater na porta; que de
início o réu não abriu a porta, mas como a sua mãe foi
insistente, dizendo que o acusado não precisava se
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envolver com polícia de novo; que antes desse fato, o
réu tentou tirar a declarante a força de um ônibus de
estudante e o motorista chamou a polícia; que quando
a polícia chegou ao local o ônibus já havia saído; que
acusado abriu a porta do quarto e de lá saiu com a
declarante; que a mãe do réu impediu que o mesmo
usasse  o  carro;  que  a  declarante  disse  que
precisava voltar para a escola; que o acusado foi
acompanhando a declarante até a escola a pé; (…)
que  ao  chegarem  na  escola  o  acusado  proferiu
ameaças  de  morte  dizendo  que  se  a  vítima  não
ficasse com ele iria lhe matar;  que o acusado para
garantir que a declarante não chamasse ninguém
tomou  seu  celular,  que  só  foi  devolvido
posteriormente pela polícia; que acredita que ficou
uma hora e meia com o acusado, mas não se recorda
pois  estava  muito  nervosa  com  o  que  estava
acontecendo; que o acusado liberou a declarante mas
ficou no ginásio da escola; (…) que por isso foi falar
com  o  diretor  Zé  Lucena  e  decidiram  ir  até  a
delegacia; (…) que ao chegar na delegacia, contou
tudo que havia ocorrido e os policiais decidiram ir
até  o  ginásio  da  escola;  (…)  que  os  policiais
pediram  para  que  a  declarante  ligasse  de  um
celular de uma amiga para o réu; que a declarante
colocou  o  celular  no  viva-voz  e  os  policiais
ouviram  quando  o  réu  fez  diversas  ameaças
dizendo que era para voltar ao local  senão algo
pior iria lhe acontecer;  que os policiais de imediato
fizeram a prisão do réu; que na época do fato já tinha
dezoito anos;  que depois  desse fato não teve mais
nenhum problema com o acusado; que já falou com o
acusado  depois  do  fato  e  não  teve  mais  nenhum
problema com o mesmo; (…); que acredita que o réu
fez  tudo  isso  por  ciúme;  que  o  acusado  não  é
nenhum  bandido(…)  que  durante  todo  o  tempo
pensava  que  o  acusado  estivesse  armado  pois
sempre fazia um gesto colocando a mão na cintura;
que só depois da prisão do acusado, soube que o réu
não estava armado, pois os policiais disseram que o
que  fazia  volume  na  cintura  do  acusado  era  a
carteira;” (Depoimento prestado em juízo pela vítima
Carla Klébia Oliveira araújo, às fls. 117/118)

O policial militar  Cristiano Jacinto Torres, quando inquirido em

audiência,  confirmou  o  depoimento  prestado,  às  fls.  06/07,  perante  a

autoridade policial e afirmou que:

Desembargador João Benedito da Silva
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“(…)  que  ficou  sabendo  do  fato,  pois  algum
responsável da escola comunicou o que aconteceu;
que  esta  pessoa  contou  o  problema,  mais
precisamente, que a vítima havia sido sequestrada e
estaria  sendo  ameaçada,  pois  havia  tido  um
relacionamento  com  o  acusado  e  haviam  rompido;
que  segundo  esse  responsável,  o  réu  não  estava
aceitando o rompimento do namoro; que o acusado
teria  procurado  a  vítima  no  colégio  e  pegou  seu
celular;  que  o  objetivo  era  que  a  vítima  teria  de
conversar com o réu na saída do colégio; que foram
até  o  colégio,  juntamente  com o  diretor  da  escola,
pegaram a vítima e voltaram para a Delegacia; que a
vítima narrou tudo que havia acontecido no dia; que
conversaram  com  a  vítima,  retornaram  ao  colégio,
pediram para que, quando o réu ligasse, marcassem
o encontro;  que a  vítima estava muito nervosa e
não queria fazer isso; que a vítima dizia que o réu
estava  armado;  que  a  vítima ligou para o réu  e
colocou o celular no viva-voz; que o réu estava ao
lado  da  escola;  que  o  réu  disse  que  queria
encontrar  a  vítima  e  queria  conversar  com  a
mesma de todo jeito;  que não se recorda se teve
alguma ameaça nesta ligação; que a vítima informou
a roupa que o  réu estava usando;  que  os  policiais
conseguiram uma foto 3x4 dos arquivos da escola e
foram  até  o  local  onde  o  réu  disse  que  estaria
esperando  a  vítima;  que  lá  prenderam  o  acusado
ainda  falando  ao  celular;  que  o  réu  não  portava
nenhuma arma e estava com o celular da vítima;
que não sabe informar como era o comportamento do
acusado, pois não o conhecia (...)”

Por outro lado, o réu quando interrogado, nas esferas judicial e

extrajudicial, não manteve congruência em sua narrativa, modificando detalhes

e alterando sua versão dos fatos.

Perante autoridade policial (fls. 14/15), o acusado afirmou:

“(...) Que não são verdadeiras as acusações que lhe
são feitas; que namorou com Carla Klebia um ano e
nove  meses;  Que cerca  de dois  meses terminou  o
namoro  entre  conduzido  e  vítima;  que  na  verdade
hoje por volta das 06h50min foi até a Escola Estadual
Arruda  Câmara,  onde  Carla  Klebia  estuda;  que  o
conduzido  disse  que  não  falou  para  a  vítima  que
estava armado, pois não estava portando nenhum tipo
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de  arma;  Que  afirma  o  conduzido  que  logo  em
seguida  Carla  Klebia  chegou  na  escola,  e  o
conduzido  perguntou  para  Carla  Klebia  se  a
mesma podia conversar com ele, que Carla Klebia
concordou em conversar com o conduzido numa
boa,  pois  o  conduzido  chamou  para  irem
conversar em frente ao ginásio, que fica próximo
ao  colégio  onde  Carla  estuda;  Que  afirma  o
conduzido que Carla Klebia entrou para o interior
do seu veículo, e saíram, só que o conduzido não
parou  em frente  ao  ginásio,  foi  direto  para  sua
residência, e ao chegar em sua residência, desceu
do seu veículo com Carla Klebia abriu o portão e
adentraram  para  o  interior  da  casa;  que  o
conduzido convidou Carla para ir ao seu quarto para
conversarem;  que  a  vítima  não  aceitou  ir  para  o
quarto disse que ia  conversar  lá  fora;  que afirma o
conduzido  que  sentou  em uma rede  e  Carla  numa
cadeira de balanço ao lado, e ficaram conversando;
que logo em seguida Carla resolveu ir conversar com
o conduzido no quarto; que afirma o conduzido que ao
chegarem  no  quarto  ficaram  conversando,  só  que
Carla  começou  a  chorar  pedindo  para  que  o
conduzido fosse deixar ela na escola, pois tinha uma
prova e não podia perder; Que o conduzido saiu com
Carla a pé e deixou a mesma na porta da escola; Que
afirma o conduzido que sobre o celular da vítima
que  estava  em  sua  posse,  a  vítima  tinha  lhe
entregado  para  carregar  o  mesmo;  que  afirma  o
conduzido  que  em  nenhum  momento  ameaçou  a
vítima de morte; que afirma o conduzido que quando
recebeu  voz  de  prisão  dos  policiais,  não  reagiu  a
prisão; que afirma o conduzido que nenhum momento
forçou  a  vítima  a  ficar  com  ele;  que  o  conduzido
pegou Carla Klebia na escola por volta das 07hrs e foi
com a mesma para sua residência,  retomando com
Carla para a escola aproximadamente às 07h20min;
Que nunca ameaçou a vítima de morte como também
nunca  agrediu  fisicamente”  (Interrogatório  do  réu
-esfera policial, às fls. 14/15)

Em juízo, por sua vez, o interrogado altera a versão apresentada

na fase investigativa (fls.162/163), vejamos:

“que no dia dos fatos deixou a vítima, que era sua ex-
namorada  à  época  dos  fatos  no  colégio  Arruda
Câmara;  que em seguida foi  para a sua casa;  que
cerca  de  uma  hora  após  ter  deixado  a  vítima  no
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colégio recebeu uma ligação da mesma, que ligou do
celular  de sua amiga,  pedindo para  que o acusado
voltasse  ao  colégio;  que  foi  direto  ao  ginásio  do
colégio  pois  era  o  local  que  se  encontrava  com  a
vítima  para  namorar;  que  quando  chegou  ao  local
mencionado  ficou  esperando  a  vítima  chegar;  que
ligou  para  o  celular  da  amiga  da  vítima  e  esta
informou  que  a  vítima  não  estava  no  colégio;  que
cerca de dez minutos depois chegaram os policiais ao
local  e lhe  deram voz de prisão; que o celular  da
vítima estava na casa do acusado pois a  vítima
tinha  esquecido  no  dia  anterior  na  casa  do
mesmo; que  não  furtou  o  celular  da  vítima;  que
inclusive possuía dois celulares na época; que no dia
dos fatos não tinha havido qualquer discussão com a
vítima; que de manhã antes de levar a vítima até o
colégio, a vítima foi até a casa do acusado; que
nega  que  tenha  mantido  a  acusada  em  cárcere
privado e de tê-la ameaçado; que não sabe dizer
porque  a  vítima  inventou  os  fatos  narrados  da
denúncia;  que  mesmo  após  o  término  do
relacionamento  vítima  e  réu  ainda  ‘ficavam’;  que
nunca  ameaçou  ou lesionou  a  vítima anteriormente
(…)” (Interrogatório Judicial - fls. 162/163)

Como  se  pôde  observar,  as  afirmações  do  acusado  são

desencontradas em diversos pontos,  de  modo a  tentar  se  desvencilhar  do

delito.

 

Importante destacar que o acusado foi encontrado na posse do

celular  da  vítima,  tendo  sido  absolvido  do  crime  de  roubo,  por  restar

demonstrado nos autos, como registrado na sentença objurgada, que o

objetivo  do  acusado,  ao  tomar  o  celular  da  vítima,  não  seria  de

apropriação  do  bem exigida  nos  crimes  contra  o  patrimônio,  mas  de

impedir que a vítima entrasse em contato com o meio externo.

 

As testemunhas de defesa nada acrescentaram à elucidação dos

fatos,  tampouco  trouxeram elementos  que  pudessem confirmar  as  versões

apresentadas pelo acusado.

 

Como exposto, a versão da vítima, além de coesa e harmônica
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com as demais provas coligidas aos autos, retratou com riqueza de detalhes

toda a ação delitiva, merecendo relevância.

 

Como é  sabido,  em casos de crimes dessa natureza que,  na

maioria das vezes são cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima é de

extrema importância.

Não logrou a defesa provar a existência de qualquer motivo que

tivesse a vítima para incriminar o réu tão seriamente, ao contrário disso, ficou

demonstrado nos autos, que a ofendida, em momento algum, quis prejudicar o

réu, inclusive, justificou a ação deste em razão de ciúme.

Ademais,  a  tese  defensiva  se  mostrou  desprovida  de

verossimilhança,  ao  passo  que  a  acusação,  além  de  crível,  restou

demonstrada nos autos, através de provas coligidas.

Assim, a condenação funda-se em conjunto probatório robusto,

não se sustentando o pleito absolutório requerido no apelo.

 

Logo,  diante  da  comprovação  da  autoria  e  da  materialidade

delitivas, não há espaço para incidência do princípio  in dubio pro reo, sendo

imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Colaciono, por oportuno, os seguintes julgados:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
AMEAÇA.  LESÃO  CORPORAL.  CÁRCERE  PRIVADO
QUALIFICADO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  CÁRCERE  PRIVADO
SIMPLES.  EX-NAMORADA.  ATIPICIDADE.  PENAS.
RECURSO  EM  LIBERDADE.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  1. A  palavra  da  vítima
possui especial relevância em crimes praticados às
escondidas,  distante  dos  olhos  de  outras  pessoas
que possam testemunhar os fatos,  servindo para a
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condenação  quando  corroborada  por  outros
elementos  de  convicção. 2.  Não  caracteriza  cárcere
privado  qualificado  a  relação  de  simples  namoro,
devendo ser a conduta, em caso tal, desclassificada para
a modalidade simples. 3. A pena-base deve distanciar-se
do  mínimo  quando  uma  circunstância  judicial  foi
corretamente  analisada  contra  o  réu.  4.  Nega-se  o
recurso em liberdade quando presentes os requisitos do
artigo  312  do  Código  de  Processo  Penal,  ainda  que
fixado regime aberto.  5. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MG  -  APR:  10223110256045001  MG,  Relator:
Marcílio  Eustáquio  Santos,  Data  de  Julgamento:
05/12/2013,  Câmaras  Criminais  /  7ª  CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 13/12/2013)

APELAÇÃO  CRIMINAL  -  CÁRCERE  PRIVADO  -
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  -  DESCABIMENTO  -
CONJUNTO  PROBATÓRIO  COESO  E  SUFICIENTE -
PALAVRA JUDICIALIZADA DA VÍTIMA CORROBORADA
POR  OUTROS  ELEMENTOS  -  RECURSO  NÃO
PROVIDO.  Conforme  reiterados  posicionamentos
jurisprudenciais,  a palavra da vítima alicerçada em
outros elementos probatórios idôneos é válida para
ensejar  a  condenação  do  réu. (TJ-MG  -  APR:
10024075478214001 MG, Relator:  Alexandre Victor  de
Carvalho,  Data  de  Julgamento:  18/06/2013,  Câmaras
Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
21/06/2013)

Por fim, quanto à reprimenda aplicada, verifica-se que a Juíza,

após analisar  corretamente  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  citado

Estatuto Punitivo, fixou a pena-base no mínimo legal.

Em segunda fase, a pena foi majorada em 03 (três) meses em

razão da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, eis

que a violência foi praticada em contexto de violência doméstica, haja vista

que a Lei 11.340/06 se aplica "em qualquer relação íntima de afeto, na qual o

agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de

coabitação (art. 5º, inc. III, da Lei 11.340/06) e, à época dos fatos, a vítima era

ex-namorada do réu.

Assim, a reprimenda definitiva fixada em 01 (um) ano e 03 (três)

Desembargador João Benedito da Silva
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meses  de  reclusão  mostra-se  proporcional  e  suficiente  para  prevenção  e

repressão do delito.

Forte em tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

Oficie-se  ao  Juízo  de  Execuções  Penais.  Expeça-se  guia  de

execução provisória.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e  Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes  Ferreira,  Promotor  de

Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, aos 08 (oito)

dias do mês de maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


