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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ARTS. 213, §1º, C/C 226,
II, C/C 71 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E
MATERIALIDADE IRREFUTÁVEIS. CONJUNTO
PROBATÓRIO CONSISTENTE E INCONTROVERSO.
ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES PARA SUSTENTAR
O ÉDITO CONDENATÓRIO. CAUSA  ESPECIAL  DE
AUMENTO DE PENA. ART. 226 DO CP. INAFASTABILIDADE.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  RECONHECIMENTO  DA
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ESPÉCIE  DE  CONCURSO  DE
CRIMES.  APLICAÇÃO  APÓS  A  TERCEIRA  FASE.
CORREÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

-  O farto acervo probatório existente nos autos: as declarações da
vítima e os depoimentos das testemunhas não deixam dúvidas quanto
às condutas praticadas pelo réu.

 Como cediço, em infrações de natureza sexual,
rotineiramente praticadas às escondidas, a palavra da vítima, ainda
que menor de idade, se coerente e em harmonia com as demais provas
constantes dos autos, é de fundamental importância na elucidação da
autoria e no alicerce do decreto condenatório.

 A continuidade  delitiva  não  é  causa  geral  ou  especial  de
aumento  ou  diminuição  de  pena,  mas  um beneplácito  oriundo  de
fórmulas normativas de política criminal,  conferido ao réu que, de
forma reiterada, mediante circunstâncias similares de tempo, espaço e
modo de execução, comete crimes, como se um fosse a continuação
do outro. 

 O crime continuado, é, portanto, um tertio genus de concurso
de crimes, estando previsto logo após os arts. 69 e 70, que tratam,
respectivamente,  do  concurso  material  e  formal.  Logo,  deve  ser
aplicado após e necessariamente a  terceira fase da dosimetria,  sob
pena de ofensa ao princípio da individualização das penas.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal



de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao
apelo, para reduzir a pena para 10 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, nos termos
do voto relator e em harmonia com o parecer. Expeça-se mandado de prisão, após
o decurso do prazo de Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante a 3ª Vara da Comarca de Monteiro, o representante do
Ministério Público ofereceu denúncia contra Aroldo José Sinésio da Silva, bastante
qualificado nos autos, incurso nas penas do art. 213, §1º do CP.

Narra a exordial, em síntese, que desde o final do ano de 2011, o
acusado passou a manter um comportamento diferente em relação a sua filha, à época
com 15 anos de idade, tentando beijá-la e abraçá-la de forma mais intensa.

Desde então, começou a abusá-la sexualmente, praticando atos
libidinosos com ela, obrigando-a a ficar nua, enquanto apalpava seus seios, nádegas e
vagina, tudo mediante grave ameaça da prática de algum mal contra esta e sua genitora.
Consta ainda dos autos do inquérito que o réu deitava por cima da ofendida e ficava
roçando seu órgão sexual pelo corpo dela, já tendo, inclusive, ejaculado próximo a ela.

Denúncia instruída com os documentos de fls. 04/100 e recebida
em 05 de fevereiro de 2015 (fls. 66.v).

Defesa preliminar, fls.68/75.

Audiência de instrução, fls.88/89, com mídia audiovisual anexa.

Razões finais apresentadas pelo Parquet e pela defesa, fls.90/97
e 98/103, respectivamente.

Sentença condenatória (fls. 106/117), julgando totalmente
procedente a denúncia e condenando o réu à pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e
15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos delitos
tipificados nos arts. 213, §1º, c/c 226, II c/c 71, todos do Código Penal. 

Inconformado, o réu interpôs apelação às fls. 121/122. Em suas
razões expostas às fls. 126/142, pede a absolvição por inexistirem provas concretas nos
autos que apontem ter praticado o delito descrito na peça acusatória. Verbera que o
Laudo Pericial realizado no pendrive entregue pela vítima, fls. 36/43 não é prova apta a
incriminar  o  recorrente,  primeiramente  porque  não  foi  realizado  exame  de
compatibilidade  vocal  e  porque  o  diálogo  foi  captado  de  forma  clandestina,  sem o
conhecimento e autorização do interlocutor. Afirma que o édito condenatório não pode
basear-se tão somente na palavra da vítima e sua genitora, pois ambas têm mágoas em
relação  ao  acusado.  No  que  concerne  à  dosimetria  da  pena,  aponta  uma  séria  de
irregularidades,  requerendo  a  nulidade  da  sentença.  A primeira  delas  se  refere  ao
reconhecimento da continuidade delitiva pelo magistrado, não capitulada inicialmente
na denúncia,  sem oitiva prévia da defesa,  na forma do art.  384 do CPP. A segunda
refere-se à exasperação da pena além do máximo legal cominado para o tipo, que é de
12 anos; a terceira tem relação com a exasperação da pena-base em detrimento das
condições  pessoais  favoráveis  do  réu,  tais  como  primariedade,  bons  antecedentes,
residência  fixa,  etc;  a  quarta  diz  respeito  à  aplicação  equivocada  da  agravante  da



reincidência, pois não há condenação com trânsito em julgado; a quinta porque houve
bis in idem ao se considerar a causa especial de aumento de pena do art. 226, II do CP
concomitantemente ao crime continuado; a sexta porque não houve justificativa para
elevação da pena em patamar tão elevado. 

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões,
rogando pela manutenção da decisão guerreada (fls. 143/152).

Neste grau de jurisdição, instada a se pronunciar, a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Promotor de Justiça convocado,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, opinou pelo desprovimento do apelo, fls. 157/168.

É o relatório.
VOTO: 

Presentes os requisitos objetivos de admissibilidade, conheço do
recurso.

A preliminar levantada é na verdade, questão própria de mérito e
com ele será decidido.

Argumenta o réu/recorrente, por intermédio de sua insurreição,
que não existem dados convincentes que deem sustentáculo à sua condenação, visto que
das provas apuradas aos autos não se extraiu nenhum elemento incriminador contra ele.
As palavras da vítima e de sua genitora são invencionices, vinditas resquícios de um
divórcio, não merecendo credibilidade, mormente porque não amparadas em nenhuma
outra prova dos autos.

O  apelante  alega  que  não  manteve  relações  sexuais  com  a
vítima. Aduz que o Laudo Pericial realizado no pendrive entregue pela vítima, fls. 36/43
não é prova apta  a  incriminar  o recorrente,  primeiramente porque não foi  realizado
exame de compatibilidade vocal e porque o diálogo foi captado de forma clandestina,
sem o conhecimento e autorização do interlocutor. Sugere que a prova pode ter sido
fabricada pela vítima, em face da não aceitação do divórcio de seus pais.

Sem razão contudo. 

Na espécie, não há como dar provimento ao pleito absolutório
da apelante, posto que, o conjunto probatório é seguro, harmonioso e suficiente a
consubstanciar, estreme de dúvidas, a tipicidade das condutas, a materialidade e a
autoria delitivas.

Aliás, como bem destacou a magistrada na sentença, o relato da
vítima foi  coeso,  firme e  enfático,  desde  sua  oitiva  na  fase  policial  até  a  instrução
processual, fornece detalhes de como o apelante aproveitava-se das oportunidades em
que ficava sozinho com a ofendida em casa para agarrá-la, beijá-la, despi-la e apalpá-la
nos seios, nádegas e vagina, com o fito de manter conjunção carnal. Frise-se que as
investidas  ocorriam mediante o emprego de grave  ameaça à  própria  vítima e a  sua
genitora, causando-lhe verdadeiro temor, o que justifica seu silêncio até o emprego de
violência real contra a mãe, pela qual, inclusive, respondeu o acusado criminalmente e
foi condenado, cf. antecedentes de fls. 104/105.



O réu, por sua vez, nega veementemente a prática dos crimes,
alegando, em sua  defesa, que a palavra da vítima não merece confiança, pois está
isolada do contexto probatório dos autos, máxime porque o laudo pericial realizado no
pendrive entregue à polícia por sua genitora não revela ser o apelante o dono da voz
masculina ouvida. Ademais, aduz ser a prova ilícita, porque captado o áudio de forma
clandestina.

Vejamos,  contudo,  um  trecho  dos  áudios  degravados  às
fls.76/78:

“M1: Tira a brusa, menina (ruídos). Tira aqui, né (ruídos). Tira o soutien,
Aline.
F1: Não, não.
M1: Tira, filha, cê num disse que ia deixar direitinho. Se num for, [porque]
eu volto.
F1: Não
M1: Não, deixa assim, deixa assim.
(…)
M1: (trecho ininteligível) bem gostoso (ruídos)
(som de respiração)
(batidas)
F1: Tá bom
(ruídos)
(som de respiração)
F1: (ininteligível) Não
M1: Peraí, deixa
F1: Não
(…)
F1: Tá bom. Sai, pai. Vai embora, sai
M1: Ahn? O que é que (ininteligível)
F1: Tá bom, pai, sai
(…)
M1: Levanta as perna
(ruídos)
F1: Sai, tá doendo, sai
M1: ô, tai vendo (ininteligível) nem encostando
(ruídos)
F1: Ai, pai
M1: [Tá não], filha
(…)
M1: Peraí, filha. Tu tai vendo, tu só faz reclamar, nem abre as pernas, nem
deixa,  nem  nada.  Por  isso  que  te  falei,  tai  vendo  (ruídos).  Tu  nem  tai
deixando eu beijar, nem tai deixando eu esfregar, como que tu tem [trancar]
como (ruídos).
F1: Ai, isso dói. Ai, ai, ai.
M1: Dói não menina! É porque tu tá cheia de frescura. Toda vez encosti bem
direitinho aqui nesse cantinho que num instante fica achando bom. Por que
você só deixa de ladinho assim. Vem mais pra cima. Assim ó. Aqui, tá doendo
aonde: Ó, ó, como eu tô, é porque tu fica assim de lado (trecho sem vozes
aparentes).
M1: Hum hum. Bote essa perna mai pro meio, eu tô dizendo.
F1: ai, ai.
M1: num vai doer não, Aline. Eu tou dizendo que eu num vou fazer para
doer. Porque assim num me deixa terminar, só fica só. Vá [deixa] assim, sim
baixa a perna então. Você tá (ininteligível) [porra].
F1: Tá bom.
M1: Vá, abra as pernas assim um pouquinho.
(…)
M1: (ininteligível) que eu vou terminar, é, encoste aqui e abra as pernas.
F1: Tá bom, tá bom. Pai, não, ai.
(…)



M1: Pronto (ininteligível), aí. Peraí, fica aí calma. Não pode ficar, pra num
vir aqui em mim (ruídos) (trecho ininteligível). Cadê tua calcinha?
(ruídos de porta)
(ruídos de porta).”

Primeiramente,  quanto  à  ausência  de  exame  espectográfico
(compatibilidade vocal), destaco que nada foi requerido, neste sentido, pela defesa, na
oportunidade da produção da prova.  Em segundo lugar,  a ausência de realização do
referido exame não contamina o processo com nulidade, porque o conjunto probatório
amealhado aos autos denota a prática do crime pelo acusado.

Como bem destaca o Ministério Público nas contrarrazões ao
recurso:

 “não é normal em qualquer amplexo sexual que os amantes se tratem por
tais epítetos (“pai” e “filha”). Ademais, se fosse realmente uma armação,
como diz o réu, poderia a própria ofendida ter “armado” tudo de maneira
muito melhor, inclusive repetindo no diálogo o nome do denunciado, ou ter
empregado expressões que deixassem transparecer de modo mais evidente
um  ato  libidinoso.  Todavia,  a  voz  da  menina  (da  vítima)  dirige-se  ao
agressor  como  uma  filha  realmente  se  dirige  a  um  pai,  sem  o  uso  do
prenome e, de maneira até respeitosa (e temerosa), limita-se no mais das
vezes a externar gritos de dor e súplicas pelo fim dos abusos.”

Para encerrar o assunto, sobre a idoneidade da prova, não há que
se  cogitar  qualquer  ilicitude  na  colheita  das  vozes,  posto  estarmos  diante  de  uma
gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro,
prática admitida pelos tribunais Superiores, conforme demonstramos:

AÇÃO  PENAL  ORIGINÁRIA.  Penal  e  processo  penal.  CRIME
ELEITORAL.  Falsidade  ideológica  eleitoraL.  Competência  do  STJ.
Desmembramento  do  processo.  acusado  com  prerrogativa  de  foro.
Possibilidade.  Mudança na capitulação legal  do fato descrito na denúncia,
sem alteração  da  conduta  fática  imputada  ao  réu.  Pedido  formulado pelo
ministério público antes do recebimento da denúncia. Viabilidade. Inépcia da
denúncia não configurada. Justa causa demonstrada. gravação ambiental por
um dos interlocutores. LICITUDE. Conduta típica. Denúncia recebida.
[…]

5. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um
dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro. Precedente
do  STF  decidido  em  repercussão  geral  (RE  583.937,  Rel.  Ministro
CEZAR PELUSO).

[...]
(APn 693/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado
em 17/06/2015, DJe 04/08/2015)

Como se percebe,  as declarações da menor se coadunam às
provas materiais constantes dos autos e ao depoimento prestado por sua genitora, na
delegacia e em juízo, esta que, inclusive, afirmou, peremptoriamente, que, após 24 anos
de convivência com o acusado, não ter dúvidas de que a voz periciada era, de fato, do
denunciado (mídia fl. 89, 4’30”, aproximadamente). 

Não exsurge qualquer indício de armação, a despeito do alegado
pela defesa, ou mesmo de vingança pessoal da vítima e de sua mãe contra o acusado.
Antes,  há  provas  mais  do  que  suficientes  de  uma  série  cadenciada  de  abusos



perpetrados, durante anos, silenciados por emprego de violência e terror exercidos pelo
acusado  sobre  sua  filha,  a  quem  deveria  dedicar  apenas  amor,  carinho,  atenção  e
respeito à sua dignidade.

Destarte, as provas robustamente colacionadas ao caderno
processual deflagram a tipicidade das condutas praticadas pelo réu contra a ofendida e
espancam quaisquer dúvidas sobejantes quanto à autoria e materialidade dos delitos
cometidos.

Ademais, destaco que a palavra da vítima, em crimes deste jaez,
somada aos elementos colhidos durante a investigação, notadamente os laudos  de
fls.76/78, revelam a prática pelo réu dos atos libidinosos narrados por aquela em juízo e
fora dele.

A  jurisprudência  não  destoa  quanto  à  força  probante  dos
depoimentos prestados por vítimas de crimes que atentem contra a liberdade sexual,
senão vejamos:

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  OITIVA  DA  VÍTIMA
MEDIANTE "DEPOIMENTO SEM DANO".
CONCORDÂNCIA DA DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
(...)
4.  A palavra da vítima nos  crimes contra a liberdade sexual,  que
geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo
valor probatório,  mormente  se  corroborada  por  outros  elementos
(AgRg no AREsp 608.342/PI, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA
GUILHERME  (DESEMBARGADOR  CONVOCADO  DO  TJ/SP),
QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015).
5. No caso, além do depoimento da vítima, o magistrado sentenciante, no
decreto  condenatório,  considerou o teor dos testemunhos  colhidos em
juízo  e  o  relatório  de  avaliação  da  menor  realizado  pelo  Conselho
Municipal para formar seu convencimento.
6. Recurso ordinário desprovido.
(RHC  45.589/MT,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,  QUINTA
TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)
HABEAS  CORPUS  SUBSTITUTIVO  DE  RECURSO  ORDINÁRIO.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  PRISÃO  PREVENTIVA  PARA  A
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA  MANTIDA  NA  SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE.
GRAVIDADE DO DELITO PERPETRADO. ABUSO DE CONFIANÇA
DA  INFANTE  EM  DECORRÊNCIA  DA  RELAÇÃO  DE
PARENTESCO.  LESÕES  NÃO  ATESTADAS  NO  LAUDO  DE
CONJUNÇÃO CARNAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
5. Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da
vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância
com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes.
6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 258.943/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 27/05/2014)

Logo, impossível a pretendida absolvição, de modo que
mantenho a condenação de AROLDO JOSÉ SINÉSIO DA SILVA, como incurso nas
penas dos arts. 213, §1º do Código Penal.



Antes de debruçar-me sobre a dosimetria da pena, oportuno se
faz  o  esclarecimento  de  alguns  pontos  levantados  pela  defesa,  sob  o  argumento  da
nulidade.

Primeiramente, no que se refere ao “aditamento” da denúncia,
por  ocasião  das  alegações  finais,  e  o  encampamento  da  tese  e  aplicação  do  crime
continuado (art. 71. CP) na sentença, à míngua de manifestação da defesa, nada há de
ilegal.

É que denúncia oferecida já traz em seu bojo a narrativa dos
atos sexuais abusivos cometidos de forma continuada, a partir do final do ano de 2011
até o registro da ocorrência na delegacia, quando os áudios gravados foram revelados à
autoridade policial.

Trata-se  de  uma  nítida  aplicação  do  instituto  da emendatio
libelli, prevista no art. 383 do CPP,  in verbis: “O juiz, sem modificar a descrição do
fato  contida  na denúncia  ou queixa,  poderá  atribuir-lhe  definição jurídica  diversa,
ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.”

O mesmo se diga em relação à aplicação da causa especial de
aumento prevista no art. 226, II do CP, não capitulada pelo Ministério Público na sua
peça inaugural, porém descrita faticamente a partir da relação de parentesco entre vítima
e acusado.

Neste norte, torna-se despicienda a abertura de vistas à defesa
para  manifestação,  posto  que  o  réu  defende-se  dos  fatos,  não  havendo  qualquer
inovação quanto aos mesmos no processo.

A Jurisprudência corrobora:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
HOMICÍDIO  DUPLAMENTE  QUALIFICADO.  PATROCÍNIO  DA
CAUSA.  INTERESSES  ANTAGÔNICOS.  NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMENDATIO LIBELLI.
POSSIBILIDADE.  AMPLO EXERCÍCIO DA DEFESA.  VIABILIDADE.
CONSELHO  DE  SENTENÇA.  DECISÃO  LASTREADA NO  ACERVO
PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  SÚMULA  7  DO  STJ.  DOSIMETRIA.
INDIVIDUALIZAÇÃO  DA PENA.  OFENSA.  INEXISTÊNCIA.  RÉUS
DIVERSOS.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  COMUNS.
PROCEDIMENTO  INDIVIDUALIZADO.  DESNECESSIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO  SUFICIENTE.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO
PROVIDO.
[...]
3. No sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação
fática  e  não  da  imputatio  iuris,  de  modo  que  a  inclusão  de  uma
qualificadora, pelo Magistrado, narrada na denúncia mas não descrita
na imputação pelo Parquet, não implica nulidade por se tratar apenas
de uma emendatio libelli.
[…]
(AgRg no Ag 1130380/MG, Rel.  Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017)

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  CRIMES
CONTRA  O  SISTEMA  FINANCEIRO  NACIONAL.  GESTÃO
FRAUDULENTA E EVASÃO DE DIVISAS. OFENSA AOS ARTS. 1º DO
CP,  E  8º,  2º,  "F",  DA  CONVENÇÃO  AMERICANA  DE  DIREITOS
HUMANOS. DISPOSITIVOS NÃO ANALISADOS. AFRONTA AO ART.



157, CAPUT, E § 1º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EM
DESCONFORMIDADE  COM  O  ACORDO  DE  ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA  EM  MATÉRIA  PENAL  ENTRE  BRASIL  E  ESTADOS
UNIDOS (MLAT). TESE JURÍDICA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULAS  211/STJ,  282/STF  E  356/STF.
NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 400, § 1º,  E 402, AMBOS DO
CPP.  PEDIDO  DE  DILIGÊNCIAS  COMPLEMENTARES.
INDEFERIMENTO  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADO  PELO
MAGISTRADO.  VILIPÊNDIO  AO  ART.  383,  CAPUT,  DO  CPP.
EMENDATIO  LIBELLI.  EXERCÍCIO  DO  PRÉVIO
CONTRADITÓRIO.  DESNECESSIDADE.  ACÓRDÃO  EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 
[…]
 3.  Nos  moldes  do  entendimento  sufragado  no  âmbito  deste  STJ,
cuidando-se de hipótese de emendatio libelli,  e não de mutatio libelli,
mostra-se  despicienda  a  abertura  de  vista  à  defesa  para  prévio
contraditório, tendo em conta que o réu se defende dos fatos, e não da
capitulação jurídica descrita na inicial acusatória.
[...]
(REsp 1520203/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 01/10/2015)

RECURSO  DE  HABEAS CORPUS  -  PROCESSO  PENAL MILITAR  -
HOMICIDIO  DOLOSO  -  DESQUALIFICAÇÃO  DO  DELITO  PARA
HOMICIDIO  CULPOSO  -  CPPM,  ART.  437  -  CERCEAMENTO  DE
DEFESA - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. - O CONSELHO
DE JUSTIÇA, AO JULGAR A AÇÃO PENAL, PODERA DAR AO FATO
DEFINIÇÃO JURÍDICA DIVERSA DA QUE CONSTAR DA DENUNCIA,
MESMO QUE TENHA DE APLICAR, EM CONSEQUENCIA, SANÇÃO
PENAL  OBJETIVAMENTE  MAIS  GRAVE.  E  INDISPENSAVEL,
CONTUDO,  QUE  A  NOVA DEFINIÇÃO  JURÍDICO-PENAL  TENHA
SIDO  FORMULADA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  MILITAR  EM
ALEGAÇÕES ESCRITAS, GARANTIDO AO ACUSADO, EM TODA A
SUA  PLENITUDE,  O  DIREITO  DE  DEFESA.  -  O  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL TEM REITERADAMENTE PROCLAMADO
QUE  A NOVA CLASSIFICAÇÃO  JURÍDICA DADA AOS  FATOS
RELATADOS  DE  MODO  EXPRESSO  NA  DENUNCIA,
INOBSTANTE  POSSIVEL  QUALIFICAÇÃO  PENAL  DIVERSA
EVENTUALMENTE  ATRIBUIDA  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
AOS  EVENTOS  DELITUOSOS,  NÃO  TEM  O  CONDAO  DE
PREJUDICAR  A CONDUÇÃO  DA DEFESA TECNICA DO  RÉU,
DESDE  QUE  PRESENTES,  NAQUELA PECA PROCESSUAL,  OS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO  PRÓPRIO TIPO DESCRITO
NOS PRECEITOS REFERIDOS NO ATO SENTENCIAL. DEFENDE-
SE O RÉU DO FATO DELITUOSO NARRADO NA DENUNCIA, E
NÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICO-PENAL DELA CONSTANTE.
A ALEGAÇÃO  DE  INJUSTO  CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE
DEFESA SÓ TERIA PERTINENCIA SE A NOVA QUALIFICAÇÃO
JURÍDICA  DADA  AOS  FATOS  DESCRITOS  NA  PECA
ACUSATORIA DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DEPENDESSE,  PARA
SUA CONFIGURAÇÃO, DE CIRCUNSTANCIA ELEMENTAR NÃO
CONTIDA,  EXPLICITA OU  IMPLICITAMENTE,  NA DENUNCIA.

(RHC  68777,  Relator(a):  Min.  CELSO  DE  MELLO,  Primeira  Turma,
julgado em 05/11/1991, DJ 28-08-1992 PP-13452 EMENT VOL-01672-02
PP-00224 RTJ VOL-00142-02 PP-00576) 

Quanto à análise das circunstâncias judiciais, notadamente a
primariedade  e  bons  antecedentes,  agiu  acertadamente  o  magistrado  a  quo,
sopesando proporcional e razoavelmente a personalidade, conduta social, circunstâncias
e consequências do crime. 



Contudo,  observo,  quanto  à  culpabilidade,  que  o  mesmo
fundamento (condição de pai da vítima) fora usado, na terceira fase da dosimetria, para
exasperar  a  reprimenda,  o  que  configura  bis  in  idem,  devendo  a  circunstância  ser,
portanto,  neutralizada.  Ainda,  com  relação  aos  motivos  do  crime,  fora  usada  uma
justificativa inerente ao delito, qual seja, a satisfação sexual, para exasperar a pena além
do mínimo legal cominado.

Desta forma, deve a pena-base ser reduzida em 06 (seis) meses,
tendo em vista a preponderância das circunstâncias judiciais valoradas negativamente
contra o acusado, ficando, portanto, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses.

Vale  ressaltar,  por  oportuno,  que,  habitualmente,  alguns
magistrados  aplicam  demasiadamente  a  pena-base  no  mínimo  legal,  o  que  não  é
tecnicamente correto, pois, desprezam-se os critérios impostos pela lei para escolher,
entre o mínimo e o máximo cominados para a infração penal, a sanção justa para cada
réu.

Assim,  dada  a  existência  de  relevantes  critérios  para  a
exasperação  da  pena-base  e  por  entender  que  pena-base  não  é  sinônimo  de  pena
mínima, bem como não é direito subjetivo do réu ter sua pena-base sempre aplicada no
mínimo legal, ainda que primário, abalizado em firme e coerente corrente doutrinária e
jurisprudencial.

Na  segunda  fase  da  dosimetria,  fora  aplicada  a  agravante  da
reincidência,  considerando  os  antecedentes  de  fls.  104/105,  contudo,  de  forma
equivocada.

É que o crime em tela fora cometido em 2011, conforme narrado
na inicial,  sendo que não há nos autos notícia da data  do fato pelo qual fora o réu
condenado no processo nº 0001015-15.2013.815.0241. Assim, em que pese o trânsito
em  julgado  ser  anterior  à  presente  condenação,  22/10/2013,  há  dúvida  se  o  fato
antecedeu  ao  debatido  no  presente  feito,  o  que  deve  ser  considerado  em favor  do
acusado, com base no princípio in dubio pro reo.

Por ocasião da terceira fase, a magistrada reconheceu e aplicou,
com acerto, a causa especial de aumento de pena prevista no art. 226, II do CP, que
prescreve o aumento da metade da pena aplicada em razão da relação de parentesco
entre acusado e vítima.

Relativamente  à causa de aumento de pena prevista no art.
226, inciso II do CP, leciona Cleber Masson em sua obra Código Penal Comentado,
2014, 2ª Ed.:

“As causas de aumento da pena relacionam-se com a qualidade do sujeito
ativo, atinentes ao seu parentesco ou com sua posição de autoridade perante
o  ofendido.  Não  se  restringem,  portanto,  ao  poder  familiar.  O aumento
justifica-se pelo fato de ser o delito cometido exatamente por quem tem
o dever de proteção, educação e cuidado para com a vítima. A condição
de ascendente pode advir do nascimento biológico ou da adoção (o art. 227,
§ 6º, da CF). Os irmãos podem ser bilaterais ou unilaterais. Preceptor é a
pessoa incumbida de acompanhar e orientar a educação de uma criança ou
adolescente. No tocante à expressão “ou por qualquer título tem autoridade



sobre ela”, o  agente tem com a vítima uma relação de direito (como o
carcereiro em relação ao detento) ou de fato (criança abandonada que passa a
noite na casa de quem a recolhe da rua).

De fato,  o  aumento  de  pena  justifica-se  em virtude  de  uma
maior reprovação moral da conduta, praticada em nítido abuso à confiança inerente
às relações familiares e de intimidade entre o autor do fato e a vítima.

Equivocadamente,  entretanto,  interpretou  a  continuidade
delitiva como uma segunda causa de aumento de pena, desta vez constante da parte
geral do CP, optando por desconsiderar o parágrafo único do art. 68 do CP, que preceitua
que “no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia,
a causa que mais aumente ou diminua.”

Ora, de fato, outra não poderia ser a solução, pois não se está a
tratar de causas de aumento previstas apenas na parte especial do Código Penal, não
havendo que se falar em prevalência da que mais aumente ou diminua.

Em  segundo  lugar,  é  imperioso  destacar  que  a  continuidade
delitiva não é  causa geral  ou especial  de aumento ou diminuição de pena,  mas um
beneplácito oriundo de fórmulas normativas de política criminal, conferido ao réu que,
de  forma  reiterada,  mediante  circunstâncias  similares  de  tempo,  espaço  e  modo  de
execução, comete crimes, como se um fosse a continuação do outro. 

Nesta senda, os crimes cometidos de forma sequencial, uma vez
demonstrado o vínculo subjetivo entre  eles,  são considerados como uma única ação
delituosa, carecedora de maior reprovação estatal, de forma a justificar sua exasperação
de 1/6 a 2/3, e até o triplo, conforme a quantidade e a natureza dos delitos cometidos.

O crime continuado, é, portanto, um tertio genus de  concurso
de crimes, estando previsto logo após os arts. 69 e 70, que tratam, respectivamente, do
concurso material e formal.

Logo, deve ser aplicado após e necessariamente a terceira fase
da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização das penas.

A propósito, confira-se o seguinte precedente do STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.  INADEQUAÇÃO.  HOMICÍDIO  E  TENTATIVAS  DE
HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE
LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. MAIORES INCURSÕES
SOBRE O TEMA QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.  IMPROPRIEDADE  NA VIA DO  WRIT.  ORDEM NÃO
CONHECIDA.
[...]
3. O crime  continuado é  benefício  penal,  modalidade de  concurso  de
crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes
parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para
a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal, exige,
concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II)
pluralidade de crime da mesma espécie; III) condições semelhantes de tempo,
lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial,
modal e ocasional); IV) e, por fim, adotando a teoria objetivo-subjetiva ou
mista,  a  doutrina  e  jurisprudência  inferiram implicitamente  da  norma  um



requisito  da  unidade  de  desígnios  na  prática  dos  crimes  em continuidade
delitiva,  exigindo-se,  pois,  que  haja  um  liame  entre  os  crimes,  apto  a
evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do
primeiro,  isto  é,  os  crimes  parcelares  devem  resultar  de  um  plano
previamente elaborado pelo agente.
[...]
(HC  408.952/SC,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017)

Ocorre que a juíza elevou a pena, primeiramente, em 1/6 e, em
seguida, aumentou-a da metade, encontrando a pena de 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês
e 15 (quinze) dias de reclusão, tornada definitiva para o cumprimento em regime inicial
fechado.

Tal cálculo, entretanto, além de equivocado, foi flagrantemente
prejudicial ao réu, pois que geradora de um aumento ilegal, em decorrência da aplicação
do crime continuado anteriormente à causa especial de aumento de pena.

O  error  in  judicando,  não  obstante,  não  é  causa  de  qualquer
nulidade da sentença, como almeja a defesa, posto que facilmente corrigível por esta
Corte ad quem, sem que se implique supressão de instância.

Desta forma, considerada a pena-base na primeira fase (08 anos
e 06 meses), mantida em face da inexistência de agravantes e atenuantes, mantenho o
aumento da metade na terceira fase, em face da causa especial de aumento do art.
226, II do CP, totalizando a reprimenda em 12 (doze) anos e 09 (nove) meses.

Em sequência, pelo reconhecimento da continuidade delitiva,
exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo um total de 14 (catorze) anos, 10
(dez) meses e 15 (quinze) dias, a qual torno definitiva. Mantido o regime fechado, em
face do disposto no art. 33, §2º, “a” do CP.

Diante do exposto, DOU  PARCIAL  PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial, para reduzir a pena aplicada ao réu
Aroldo José Sinésio da Silva, para  14 (catorze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias, mantido o regime fechado.

É como voto.

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

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor 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, 29 de maio
de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


