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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001518-46.2017.815.2003 – Comarca de Santa Luzia
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: Odmilson Barbosa da Silva
ADVOGADO(A): Pedro Miguel Melo de Almeida, OAB/PB 23.316 
APELADO: a Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL (ART.  217-A DO  CP).  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE,  EM
FACE  DO  INDEFERIMENTO  DO  PLEITO  DE
INSTAURAÇÃO  DE  INCIDENTE  DE  INSANIDADE
MENTAL.  DECISÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
INEXISTENTE.  PEDIDO  DE  NOVO  EXAME  DE  DNA
PARA ATESTAR  O  AUTOR  COM  PAI  DO  FILHO  DA
VÍTIMA.  LAUDO  CONSISTENTE.  DESCABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS
A JUSTIFICAR  A REALIZAÇÃO  DE CONTRAPROVA.
JUIZ  COMO  DESTINATÁRIO  DA  PROVA.  PLENO
EXERCÍCIO  DO  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  FIXAÇÃO  ADEQUADA.
OBSERVÂNCIA  DOS  CRITÉRIOS  LEGAIS.
DESPROVIMENTO.

-  Inexistindo  indícios  de  que  o  acusado  sofra  de  problemas
psíquicos  que  comprometessem  seu  discernimento  e
autodeterminação quando da prática delitiva, não há falar em
necessidade de instauração de incidente de insanidade mental.
A valoração negativa da personalidade do agente, quando da
realização da dosimetria da pena, não é indicativo de que o réu
é portador de distúrbios mentais.  

- Descabe a realização de novo exame de DNA, quando o pleito
não encontra amparo em elementos concretos para infirmar o
primeiro laudo. O juiz, como destinatário das provas, pode, de
maneira  motivada,  rejeitar  pedido  de  produção  de  provas.
Cerceamento do direito de defesa não caracterizado no caso em
tela.

- Observado os requisitos legais, não há falar em modificação
da dosimetria  da  pena lançada  pelo  magistrado de  primeiro
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grau.  

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Odmilson Barbosa
da Silva, em face da sentença das fls. 178/182, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Regional
de Mangabeira, Juiz Manoel Gonçalves Dantas de Abrantes, que julgou procedente a
ação penal, tendo reconhecido a prática dos crimes previsto no art. 217-A (estupro de
vulnerável) c/c arts. 71 e 226, II, todos do CP, tendo condenado o réu a uma pena de 20
(anos) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que,  entre o segundo semestre de 2016 e o
primeiro semestre de 2017, em sítio no bairro Funcionários IV, nessa capital, o acusado
constrangeu a sua enteada M. F. R., que na época tinha 10 anos, a praticar com ele
conjunção carnal e atos libidinosos (sexo anal). 

Segundo a  peça acusatória,  o  réu tinha  permissão da  mãe da
garota para ir com ela a um sítio apanhar cocos para revenda, momento que se valeu
para praticar os atos sexuais mediante violência e grave ameaça, fato que se repetiu por
diversas vezes.

Destaca  a  peça  inicial  que  o  processado  fazia  ameaças  para
vítima,  para caso esta  contasse para alguém sobre os abusos,  chegando a dizer  que
mataria  ela  e  os  seus  familiares.  Pontua,  ainda,  a  exordial  que  a  situação  só  foi
descoberta  após  uma  consulta  em  uma  Unidade  de  Saúde  da  Família,  quando  foi
constado que a criança estava grávida de 05 (cinco) meses.

Diante desse fato, o réu foi incurso na pena dos art. 217-A
(estupro de vulnerável) c/c art. 71, todos CP.

Recebida  a  denúncia  em  19/julho/2017  e  na  mesma
oportunidade decretada a prisão preventiva do acusado (fl. 35/37). 

Pouco antes da consulta médica a que vítima seria submetida o
réu informou que visitaria um parente em Recife, não tendo mais retornado, tendo sido,
contudo, preso, alguns dias depois. 

Devidamente  notificado,  o  réu  apresentou  defesa  prévia  (fls.
66/70).

Realizada a audiência de instrução e julgamento. Em seguida,
foram  apresentadas  razões  finais  pela  acusação  (fls.  164/170)  e  pela  defesa  (fls.
171/177)
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Finda a  instrução processual,  o juízo  a quo  proferiu sentença
(fls.  178/182),  condenando o réu pela prática do crime previsto nos arts.  art.  217-A
(estupro de vulnerável)  c/c  art.  71,  todos CP, impondo-lhe a  seguinte  a  pena de 20
(vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Denegado o direito do réu
apelar em liberdade.

Inconformado, o réu interpôs apelação criminal (fls. 184). Em
suas razões (fls. 185/202), afirmou que: a decisão seria nula pela não instauração do
incidente insanidade e recusa da realização de novo exame de DNA; houve erro na
dosimetria da pena, já que, na fixação da pena-base, foi indevida a valoração negativa
da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias do crime e do comportamento da
vítima; foi indevida a valorização, em prejuízo do recorrente, do nascimento da criança,
já  que  a  vítima  optou  por  ter  a  criança,  em  vez  de  abortar;  deve  ser  afastada  a
continuidade delitiva e, subsidiariamente, pela aplicação na fração no importe de 1/6.

 
O  Ministério  Público  pugnou pela manutenção do decisum

recorrido (fls. 211/216).

A Procuradoria de Justiça, no parecer de lavra do Promotor de
Justiça convocado Amadeus Lopes de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do
recurso. (fls. 226/238). 

É o relatório.
VOTO.

Do exame de insanidade mental

Durante a instrução criminal, a defesa do processado requereu a
realização de exame de insanidade mental, o que foi indeferido pelo Juízo de primeiro
grau (fls. 109/110).

Sobre o incidente de insanidade o art. 149 do CPP dispõe:

Art. 149.  Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o
juiz  ordenará,  de  ofício  ou  a  requerimento  do  Ministério  Público,  do
defensor,  do  curador,  do  ascendente,  descendente,  irmão  ou  cônjuge  do
acusado, seja este submetido a exame médico-legal. 

Do  exame  do  referido  dispositivo  legal,  percebe-se  que  a
implementação do exame não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de
dúvida plausível acercada higidez mental do acusado.

Nessa  linha,  é  importante  destacar  a  lição  de  Guilherme  de
Souza Nucci:

“Dúvida razoável: é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do
acusado  ou  indiciado  seja  razoável,  demonstrativa  de  efetivo
comprometimento  da  capacidade  de  entender  o  ilícito  ou  determinar-se
conforme  esse  entendimento.  Crimes  graves,  réus  reincidentes  ou  com
antecedentes,  ausência  de  motivo  para  o  cometimento  da  infração,
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narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras
situações  correlatas,  não  são  motivos  suficientes  para  a  instauração  do
incidente.”  (Nucci,  Guilherme  de  Souza,  Código  de  Processo  Penal
Comentado, 13ª edição, 2014, p. 299/300)

No caso, o argumento de que o réu apresenta problemas mentais
e que a pedofilia seria uma doença, pelo que seria necessário a instauração de incidente
de insanidade mental, não merece prosperar. 

Embora tal procedimento possa ser deflagrado em qualquer fase
processual,  nos  autos  não  restam contundentes  indícios  sobre  eventual  perturbação
mental do apelante a justificar tal pleito, sendo que a mera alegação defensiva de que o
acusado não possui a mínima percepção dos fatos,  divorciada dos demais elementos
colhidos no processo, é insuficiente para inaugurar-se o procedimento em questão. 

Com  efeito,  é  imperioso  que  o  requerimento  do  exame  de
insanidade estivesse acompanhado de elementos mínimos que sinalizassem que o réu
seria portador de distúrbios mentais, o que, conforme foi bem destacado pelo julgador
primevo, não restou demonstrado nos autos. 

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
CABÍVEL.  UTILIZAÇÃO   INDEVIDA   DO  REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.  VIOLAÇÃO  AO  SISTEMA  RECURSAL.  NÃO
CONHECIMENTO.
1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado
como  coator,  pois  o  ordenamento jurídico prevê recurso específico  para
tal  fim,  circunstância  que  impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
2.   O   alegado   constrangimento  ilegal  será  analisado  para  a verificação
da  eventual  possibilidade  de atuação ex officio, nos termos   do   artigo
654,  §  2º,  do  Código  de  Processo  Penal.
ESTUPRO   DE   VULNERÁVEL.  INEXISTÊNCIA  DE  DECISÃO
ACERCA  DO  PEDIDO  DE  INSTAURAÇÃO   DE  INCIDENTE  DE
INSANIDADE MENTAL FORMULADO PELA DEFESA NA  RESPOSTA
À  ACUSAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  NO  MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO.
1.  Nos termos  do artigo  571,  inciso II,  do Código de Processo Penal,  as
nulidades  ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas em alegações
finais.
2.  No  caso  em  exame, observa-se que em momento algum no curso do
processo  a  defesa  se  insurgiu  contra  o  fato  de  a  magistrada  singular  não
haver  examinado  o  pedido  de  instauração  de  incidente  de insanidade
mental  formulado  na  resposta  à  acusação,  tendo  a  aludida  mácula  sido
suscitada apenas nas razões de apelação, o que evidencia preclusão da análise
do tema.
INEXISTÊNCIA  DE  DÚVIDAS ACERCA DA SAÚDE MENTAL DO
RÉU.  ILEGALIDADE  NÃO  EVIDENCIADA.  DESPROVIMENTO  DO
RECLAMO.
1.   Da   leitura  do  artigo  149  do  Código  de  Processo  Penal, depreende-
se  que  a   implementação do incidente não é automática ou obrigatória,
dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do
acusado. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
2.  Na hipótese em apreço, tendo a autoridade impetrada, a partir da
análise  do  conjunto  fático-probatório, consignado inexistirem nos autos
quaisquer   dúvidas   acerca   da  sanidade  do  recorrente, asseverando
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que  a documentação apresentada pela defesa refere-se a fatos ocorridos
após o crime em análise, inexistindo indícios de que o acusado sofresse de
problemas   psíquicos  que  comprometesse  seu  discernimento   e
autodeterminação  quando  da  prática  delitiva,  não  há  falar   em
necessidade  de  instauração  de  incidente de insanidade mental.
3. Habeas corpus não conhecido.
(HC 375.266/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 07/02/2017, DJe 14/02/2017)

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  INCIDENTE  DE  INSANIDADE  MENTAL.
INDEFERIMENTO.  DÚVIDA  RELEVANTE  SOBRE  A  HIGIDEZ
MENTAL  DO  ACUSADO.  INEXISTÊNCIA.  DISCRICIONARIEDADE
MOTIVADA.
NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do disposto no artigo 149 do Código de Processo Penal, o
juiz  determinará  a  realização  do  exame  de  insanidade  no  acusado
quando houver dúvida sobre a sua integridade mental.
2.  No caso em liça,  o indeferimento do almejado incidente de insanidade
mental  mostrou-se  escorreitamente  fundamentado,  pois  o  magistrado
destacou que "o próprio acusado reportou nesta audiência que nunca teve
problema  de  natureza  psiquiátrica,  bem  como,  jamais  tomou  remédio
controlado,  o  que  por  si  só  constitui  indicativos  de  que  goza  de  perfeita
higidez  mental,  fato  alias,  que  foi  possível  perceber  durante  o  seu
interrogatório".  Norteou-se  o  julgador,  portanto,  pela  discricionariedade
motivada, a expurgar qualquer pecha no trâmite processual.
3. Decerto não é o magistrado obrigado a realizar todo e qualquer tipo de
pretensão  defensiva,  especialmente  se  os  elementos  já  carreados  aos
autos ou no aguardo de sua produção revelam-se substanciosos para o
repúdio  do  requerimento,  pois  não  restou  comprovada  a  dúvida
relevante sobre a higidez mental do réu.
4. Writ não conhecido.
(HC 352.787/SC,  Rel.  Ministra  MARIA THEREZA DE ASSIS  MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

Por  fim,  é  importante  destacar  que  o  fato  de  o  julgador  de
primeiro  grau  ter,  durante  o  exame  das  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP,
valorado negativamente a personalidade do agente não revela, nem de forma indiciária,
que o acusado seria portador de algum distúrbio mental.

Destarte,  inexistindo  indícios  de  que  o  acusado  sofra  de
problemas psíquicos que comprometesse seu discernimento e autodeterminação quando
da  prática  delitiva,  não  há  falar  em  necessidade  de  instauração  de  incidente  de
insanidade mental.

Da realização de segundo exame de DNA

Argui a defesa que o Juiz de primevo, ao indeferir o pleito de
realização de novo exame de paternidade (DNA) para a aferir se o recorrente é o pai do
filho da vítima (fls. 151/152), teria violado o princípio da ampla defesa.

O  laudo  pericial  de  fls.  131/134  apresentou  a  seguinte
conclusão:
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“As peritas signatárias concluem que é, aproximadamente, três quatrilhões
de vezes mais provável o resultado genético obtido considerando que A. F. R.
seja filho biológico de Odmilson Barbosa da Silva e de M. F. R. do que
outras pessoas aleatoriamente.”   

Sobre esse ponto, faz-se válida a transcrição do § 2º do artigo
411 da Lei Processual Penal. Verbis:

“(...) §2o As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz
indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.

Nessa linha, destaca Guilherme de Souza Nucci: 

“(...)  não  há  que  se  deferir  a  realização  de  qualquer  espécie  de  prova
considerada   irrelevante  (desnecessária  para  a  apuração  da  verdade
relacionada  à  imputação),  impertinente  (desviada  do  foco  principal  da
causa,  embora  possa  ser  importante  para  outros  fins)  ou  protelatória
(repetida ou já demonstrada por outras provas anteriormente produzidas).”
(in, Código de Processo Penal comentado –  15ª ed. rev., atual. e ampl. –Rio
de Janeiro: Forense, 2016, p. 540)

Destarte, tem-se que o juízo de admissibilidade das provas é ato
privativo  do  Magistrado,  a  quem  incumbirá  avaliar  a  conveniência  das  diligências
eventualmente requeridas pelas partes, sopesando a real necessidade de se produzirem
tais e quais provas para o esclarecimento da verdade, devendo, igualmente, indeferir
aquelas  que  lhe  pareçam  irrelevantes,  impertinentes  ou  protelatórias,  em  estrita
observância ao comando inserto no § 2º do art. 400, combinado com o art. 184, ambos
do CPP.

Frise-se  que,  no  sistema  da  persuasão  racional  do  juiz
(convencimento  motivado),  incumbe  ao  julgador  indeferir  fundamentadamente  a
produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular
andamento do processo, pelo que, no caso em espécie, não se verifica a ocorrência de
cerceamento da acusação ou da defesa, uma vez que a negativa do magistrado revela-se
fundamentada.

Na hipótese dos autos, o laudo de fls. 131/134, aponta que o
apelante como sendo o pai do filho da vítima, destacando a coleta de material genético
do  réu,  da  vítima  e  da  criança,  pelo  que  a  simples  alegação  de  possibilidade  de
falibidade  do  exame,  desacompanhada de outros  elementos  objetivos  e  concretos,  é
incapaz de justificar a realização de um novo exame.

Nesse sentido, destaco a posição da jurisprudência:

HABEAS  CORPUS.  CONSTITUCIONAL.  PROCESSUAL  PENAL.
INDEFERIMENTO  DE  DILIGÊNCIA.  ARTIGO  184  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA
DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  PERÍCIA  DESNECESSÁRIA  PARA  A
ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. I - O deferimento de
provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão há
de levar em conta o conjunto probatório já existente. II - É lícito ao juiz
indeferir  diligências  que  reputar  impertinentes,  desnecessárias  ou
protelatórias (arts. 184 e 400, § 1º, do CPP, este último incluído pela Lei
11.719/2008).  Precedentes.  III -  Inocorrência de afronta aos princípios da
ampla defesa e do contraditório ou às regras do sistema acusatório, por se
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tratar  de  perícia  desnecessária  para  a  elucidação  dos  fatos  imputados  ao
paciente. IV - A discussão sobre o acerto ou desacerto da decisão do juiz de
primeiro grau, ademais, exige o exame aprofundado de fatos e provas, o que,
em  sede  de  habeas  corpus,  não  se  mostra  possível,  visto  tratar-se  de
instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não
admite dilação probatória. V - Ordem denegada.
(HC  104473,  Relator(a):  Min.  RICARDO  LEWANDOWSKI,  Primeira
Turma, julgado em 05/10/2010, DJe-207 DIVULG 27-10-2010 PUBLIC 28-
10-2010 EMENT VOL-02422-01 PP-00122 LEXSTF v. 32, n. 383, 2010, p.
474-481)

PROCESSUAL  PENAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS
CORPUS.  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS.  PERÍCIA
TÉCNICA.  COMPLEMENTAÇÃO.  GRAU  DE  PUREZA  DA
SUBSTÂNCIA  APREENDIDA.  CONSTATAÇÃO.  DESNECESSIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz ou a autoridade policial  negará a  perícia requerida pelas  partes,
quando não for necessária ao esclarecimento da verdade, podendo indeferir
as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (arts. 184 e 400, §
1º, ambos do CPP).
2. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o indeferimento
fundamentado  de  pedido  de  produção  de  prova  não  caracteriza
constrangimento ilegal, pois cabe ao juiz, na esfera de sua discricionariedade,
negar  motivadamente  a  realização  das  diligências  que  considerar
desnecessárias ou protelatórias" (HC 198.386/MG, Rel. Ministro GURGEL
DE FARIA, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015).
3.  No  caso  em  exame,  o  Juízo  de  primeiro  grau  de  forma  devidamente
fundamentada,  indeferiu  o  pedido  de  complementação  da  perícia  técnica,
tendo  sido  ressaltada  a  sua  desnecessidade  e  seu  caráter  puramente
protelatório, considerando que o laudo pericial realizado atestou a apreensão
de 6.982g (seis mil novecentos e oitenta e dois gramas - massa líquida) de
cocaína.
4.  "A aferição  do  grau  de  pureza  é  dispensável  para  a  identificação  da
natureza  e  da  quantidade  da  substância  transportada,  sendo notório  que  a
cocaína, pelo seu alto custo, é misturada a outros produtos para aumentar o
lucro dos traficantes, vários deles igualmente nocivos para a saúde pública".
(RHC  54.302/SP,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ,  SEXTA
TURMA, DJe 12/03/2015).5. Recurso ordinário desprovido.
(RHC  53.433/SP,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,  QUINTA TURMA,
julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
 
RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  LATROCÍNIO,
TORTURA  E  OCULTAÇÃO  DE  CADÁVER.  IRMÃO  DA  VÍTIMA
ACUSADO DE SER O MANDANTE. EXAME DE DNA REALIZADO NO
DISTRITO  FEDERAL  PELA  POLÍCIA  TÉCNICA  DURANTE  O
INQUÉRITO POLICIAL. FASE DE DILIGÊNCIAS (ART. 499 DO CPP).
PEDIDO  DE  NOVO  EXAME.  INDEFERIMENTO  PELO  JUIZ
PROCESSANTE  DEVIDAMENTE  FUNDAMENTADO.  IMPUGNAÇÃO
DO  LAUDO.  IMPROCEDÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
INDEMONSTRADO.
1.  A perícia  foi  efetuada  por  órgão  oficial,  de  idoneidade  e  competência
reconhecida, com a participação de duas expertas pertencentes à instituição.
Assim,  o  Magistrado  processante,  a  quem cabe,  ao  seu  prudente  arbítrio,
apreciar os pedidos de diligências, não está obrigado a deferir nova perícia, se
não julgá-la necessária,  mormente se inexiste argumento capaz de pôr em
dúvida a prestabilidade do laudo pericial já realizado.
2.  O  questionamento  acerca  da  competência  das  peritas  e  do  método  de
realização do exame também não prospera, porquanto deduzido de maneira
genérica,  desprovido  de  qualquer  elemento  concreto  que  pudesse,
eventualmente, desacreditar o trabalho técnico realizado.
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3. In casu, a decisão do Juiz da causa mostra-se devidamente fundamentada,
razão  pela  qual  não  subsiste  a  alegação  de  cerceamento  de  defesa.
Inteligência dos arts. 184 e 499. Precedentes.
4. Recurso desprovido.
(RHC 15.479/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 18/05/2004, DJ 21/06/2004, p. 230)

No mesmo tom:

APELAÇÃO CRIMINAL -  ARTIGO 217-A,  DO CÓDIGO PENAL -
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  CONJUNTO
PROBATÓRIO  ÍNTEGRO  A  DEMONSTRAR  A  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  DO  DOS  FATOS  -  PALAVRA  DA  VÍTIMA
COERENTE  E  CORROBORADA  PELOS  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  -  NOVO  EXAME  DE  DNA -  INVIABILIDADE  -
LAUDO CONCLUSIVO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - INCABÍVEL -
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
AO  APELANTE  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO. 1  -  A
palavra da vítima nos crimes contra a dignidade sexual, é prova de alto valor,
e  suficiente  elemento  probatório  para  embasar  o  édito  condenatório,  haja
vista que tais delitos em raras ocasiões deixam vestígios, ou são presenciados
por testemunhas, uma vez que sua execução ocorre normalmente em locais
ermos ou de difícil acesso a terceiros. 2 - A confissão do acusado em sede
policial, narrando detalhadamente o crime ocorrido, bem como a declaração
da vítima demonstram de forma inequívoca a prática do crime perpetrado
pelo recorrente, o que impossibilita o pleito absolutório da defesa. 3 - Não há
que se falar em novo exame de  DNA, eis que, o laudo complementar fora
conclusivo em demonstrar que o material genético encontrado nas amostras
coletadas nas  peças  de vestuário submetidas  a  exame é  idêntico ao perfil
genético do acusado. 4 - No caso dos autos,  resta claro que o magistrado
monocrático analisou cada uma das circunstâncias judiciais fundamentando-
as satisfatoriamente, não deixando de observar os preceitos do artigo 59, do
Código Penal Brasileiro, não havendo que se falar, pois, na redução da pena-
base imposta ao acusado. 5 - Recurso conhecido e improvido. (Processo nº
0007607-04.2010.8.08.0006, 2ª  Câmara Criminal  do TJES, Rel.  José Luiz
Barreto Vivas. j. 16.04.2014, DJ 24.04.2014). 

Assim, considerando que o julgador  monocrático,  destinatário
natural das provas, concluiu, de forma fundamentada, pela desnecessidade de realização
de novo exame de DNA, por reconhecer a consistência da perícia genética molecular
então realizada, não há que se falar em cerceamento do direito e, por conseguinte, em
nulidade processual. 

Dosimetria da pena

Antes de passar ao exame da pena, é importante pontuar que a
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente demonstradas, já que o conjunto
probatório mostra-se robusto no sentido de que o recorrente constrangeu a vítima, com
violência e grave ameaça, a ter com ele conjunção carnal, bem como a praticar atos
libidinosos.

Nesse  ponto,  merece  destaque  o  laudo  sexológico  de  fls.
115/115v, a certidão de nascimento, indicando que a vítima deu à luz a uma criança,
cujo acusado é o genitor (fls. 130), o laudo de exame de DNA (fls. 132/134), apontando
o  réu  como  pai  do  filho  da  ofendida;  e  as  declarações  da  vítima,  que  posuem
diferenciado, e das testemunhas (mídia de fls. 112/113). Logo, o conjunto probatório

https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=DECLEI-0002848%20Art%2059&sid=9ff1d9d.768f12c1.0.0#JD_DECLEI-0002848Art59
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=DECLEI-0002848%20Art%20217A&sid=9ff1d9d.768f12c1.0.0#JD_DECLEI-0002848Art217A
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mostra-se apto a justificar a sentença condenatória ora açoitada. 

Com relação à pena, o disposto no art. 217-A do CP estabelece
uma pena entre 08 (oito) a 15 (quinze) anos. 

No caso, observa-se que o Juiz de primeiro grau, com fulcro no
art.  59 do CP, fixou a  pena-base em 10 (dez) anos de reclusão,  tendo considerado
desfavorável  a  culpabilidade,  a  personalidade  do  agente,  as  circunstâncias  e  as
consequências do crime. Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, o julgador
passou a  terceira  fase da dosimetria,  pelo que,  com fulcro no art.  226, II,  do CP,
aumentou  a  pena  da  metade,  o  que  resultou  na  pena  de  15  (quinze)  anos  de
reclusão. Em seguida, aplicando a regra do art. 71 do CP (crime continuado), tendo
em vista que a prática delituosa se repetiu por cinco oportunidades, aumentou a pena
de 1/3, o que resultou na pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão. 

Do  exame  do  caderno  processual,  apresentou  a  seguinte
fundamentação para circunstâncias valoradas negativamente (fls. 181v/182):

“Culpabilidade: o acusado agiu com elevado grau de reprovabilidade da
conduta, se aproveitava da ausência da companheira para obrigar que a
própria  filha  a  manter  com  ele  relação  sexual,  que  não  se  limitou  à
conjunção vaginal, mas também ao sexo anal, excedendo o que é comum a
tal tipo de crime;
(...)
Personalidade do agente: pela análise superficial da personalidade do réu
demonstrada (sic)  que  o mesmo demonstra personalidade distorcida,  sem
freio moral, voltada à satisfação insaciável do desejo sexual;
Circunstâncias  do  crime:  as  circunstâncias  em  que  o  crime  aconteceu,
aproveitando da situação de se encontrar sozinho com a vítima em um sítio
onde ninguém poderia lhe avistar, demonstram que o acusado aproveitou da
ocasião par cometer o crime;
Consequências do crime: foram relevantes, pois da violência sexual resultou
gravidez e o nascimento de uma criança; (...)”

Com  relação  à  culpabilidade,  verifica-se  que  o  julgador
monocrático, com correção, ressaltou a maior reprovabilidade da conduta do acusado,
enfatizando que o crime foi praticado dentro de um contexto familiar e destacando o
fato de o acusado se aproveitou da ausência da companheira para praticar o crime. Além
disso,  pontou  que  a  vítima  foi  submetida  a  diversas  formas  de  abuso sexual  (sexo
vaginal e anal), o que também realça uma reprovação diferenciada no meio social.

Em relação personalidade,  reputo que o magistrado, de forma
satisfatória, justificou a valoração negativa, uma vez que ressaltou a presença de uma
postura dissociada dos valores morais.

Quanto  às  circunstâncias  do  crime,  verifica-se  que  o  juiz
enfatizou o local da prática do delito (sítio, em que agressor e vítima tinham se dirigido
para apanhar cocos), uma vez que se tratava de local longe dos olhos de terceiros, o que
facilitou a ação criminosa. 

Há que se pontuar que, não obstante a alegação do recorrente,
não há que se falar em bis in idem com os fundamentos utilizados na culpabilidade, já
que  nesta,  em  meu  sentir,  o  julgador  monocrático  procurou  enfatizar  a  maior
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reprovabilidade social da prática delituosa, uma vez que esta foi cometida quando da
ausência da mãe da vítima, tendo destacado, ainda, a diversidade de abusos sexuais a
que fora submetida a criança. 

No tocante às consequências do crime, tenho que o magistrado a
quo foi preciso quando destacou a gravidez e o nascimento da criança. Cabe frisar que
não  foi  feliz  o  causídico  do  recorrente,  quando  afirma  que  a  opção  da  vítima  em
prosseguir com a gestação, em vez de procurar o aborto, impediria a valoração negativa
da presente circunstância judicial.

O  fato  de  criança/vítima  ter  optado  pelo  prosseguimento  da
gestação, em hipótese alguma, tem o condão de afastar os impactos físicos, psíquicos e
sociais experimentados pela agredida, o que certamente reflete no seu presente e futuro. 

Ademais, a opção pela continuidade da gravidez liga-se a ideia
de dignidade da pessoa humana, mais especialmente com o direito de autodeterminação
do indivíduo, mesmo que se trate de uma infante. Por fim, insta advertir que o aborto,
por  si  só,  gera  reflexos  negativos  na  vida  de  qualquer  mulher,  mormente  em uma
criança. Logo, correta a valoração negativa da presente circunstância.

Lado outro, em relação ao comportamento da vítima, assim se
manifestou o Juiz de primeiro grau, veja-se:

“Comportamento da vítima: a vítima não contribuiu para que o crime se
realizasse.” (fls. 182) 

No caso, conquanto se saiba que o comportamento da vítima é
consagrado como sendo uma circunstância judicial neutra, tenho que tal situação não foi
considerada para majorar a pena-base, seja porque o julgador não deixou tal valoração
negativa expressa, seja porque, quando verificamos que foram valoradas negativamente
04 circunstâncias judiciais e, mesmo assim, a reprimenda inicial foi fixada em 10 (dez)
anos de reclusão, ou seja, próximo do mínimo legal que é de 08 (oito) anos.

Por  fim,  quanto  à  continuidade  delitiva  e  a  majoração  no
importe de 1/3, considero correta a conduta do julgador, já que o depoimento da vítima,
o qual possui relevância nos crimes sexuais, é claro no sentido das práticas sexuais a
que ela foi submetida, tendo sido correta a exasperação com base na fração acima, haja
vista o número de vezes que foi abusada (05 vezes). Lado outro, o acusado não logrou
êxito em produzir provas capazes de infirmar as declarações das vítimas e os demais
elementos probatórios.

Ante  o  exposto,  em  consonância  com  o  parecer  ministerial,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando a posição dos E. STF, expeça-se guia de execução
provisória da pena.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
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os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio Murilo da Cunha Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, vogal). 

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, 22 de maio de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Desembargador - Relator
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