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ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0011763-49.2015.815.0011  –  1ª Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Ailton Sousa Araújo
ADVOGADO(A): Inácio Justino Maracajá, OAB/PB 7.300
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO  CRIMINAL  —  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO
— ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA
LASTREAR  O  DECRETO  CONDENATÓRIO  —  NÃO
ACATAMENTO — MATERIALIDADE E AUTORIA DO
DELITO  COMPROVADAS  —  DECLARAÇÕES  DA
VÍTIMA  COERENTES  E  HARMONIOSAS  COM  OS
DEMAIS  ELEMENTOS  PROBANTES  —  LAUDO
SEXOLÓGICO QUE ATESTA A MATERIALIDADE DO
CRIME  —  DOSIMETRIA  PENAL  ADEQUADA  —
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS  NEGATIVAS  —
REGIME  PRISIONAL  INICIAL  EM  CONSONÂNCIA
COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS — DESPROVIMENTO.

— Não há de se acolher a tese de negativa de autoria, quando o
conjunto probatório dos autos é contundente em reconhecer a
existência  do  delito  e  o  réu  como seu autor.  Na hipótese,  as
provas produzidas no presente feito, declarações da ofendida em
harmonia  com  depoimentos  testemunhais,  evidenciam  o
recorrido como praticante do crime previsto no art. 217-A do CP.

— A conclusão dos laudos periciais, embora não faça menção ao
material genético do autor do delito, não se contrapõe à versão
acusatória e muito menos corrobora a tese defensiva, revelando,
estreme de dúvidas, a materialidade do crime do art. 217-A do
CP, atestando que houve a prática de conjunção carnal, mediante
violência.

—  É  lícita  a  fixação  da  reprimenda  além  do  mínimo  legal,
quando  presentes  circunstâncias  judiciais  negativas,  previstas
no art. 59 do CP. Hipótese dos autos.
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— A fixação do regime inicial de cumprimento da pena, far-se-á
com  base  no  art.  33  do  Código  Penal,  levando-se  em
consideração os critérios previstos no art. 59 do mesmo diploma
legal. 

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 negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator e em harmonia com o parecer ministerial.  

RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  criminal interposta  por José  Ailton
Sousa Araújo, em face da sentença das fls. 190/196, prolatada pelo Juiz de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande, Fabrício Meira Macedo, nos autos da
ação penal acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba,
que julgou procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime previsto
no art. 217-A do CP, aplicando uma pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos
de reclusão no regime inicial fechado. 

Narra a denúncia que:

“(...)

Consta no procedimento inquisitorial em epígrafe que, no mês de setembro

de 2014, por volta das 16h:00min, na Rua Alcides Avelino de Medeiros, n°

517, bairro Malvinas, nesta Urbe, o denunciado acima qualificado, praticou

atos libidinosos com a criança M. A. S. (menor, com 13 anos de idade).

Ocorre  que  a  vítima  encontrava-se  na  residência  do  acusado,  quando  o
indigitado aproveitou a ausência de todos e então passou a acariciar as pernas
da ofendida, insinuando, pois, que queria ter relações sexuais com a criança.

A ofendida, por sua vez, repeliu a ação do acusado e então tentou fugir do
recinto,  todavia  o  indigitado  a  puxou  violentamente  para  próximo  si,  e,
depois de despi-la, manteve com ela conjunção carnal até satisfazer toda a
sua lasciva. Após o abuso sexual, o acusado ainda ameaçou a vítima de que
faria algum mal se resolvesse contar o fato para alguém.

Em sede policial, a jovem M. A. S. confirmou perante a autoridade policial o
abuso sexual que sofreu por parte  do seu algoz, ora acusado. Ademais,  o
laudo sexológico carreado à fl. 21, atesta a ocorrência da conjunção carnal.

Registre-se, por oportuno, que o increpado empreendeu fuga do distrito da
culpa, assim que a família da ofendida tomou conhecimento dos fatos.

Portanto,  com esta  conduta  ilícita  e  por  tudo  mais  que  dos  autos  consta,
sobejam indícios suficientes de autoria do crime de  estupro de vulnerável,
emergindo, in casu, justa causa a presente persecução penal.
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(...)”

Razões recursais apresentadas às fls. 214/226. 

Nas  contrarrazões  das  fls.  230/236,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo desprovimento do recurso apelatório. 

Nesta instância, o Procurador de Justiça José Roseno Neto, no
seu parecer das fls. 239/242, opinou pelo desprovimento do apelo. 

É o relatório.
VOTO.

A presente insurreição versa, em síntese, sobre o seguinte ponto:
a) insuficiência de provas para condenação, tendo em vista suposta divergência entre as
declarações da vítima e os depoimentos testemunhais, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo. 

Por sua vez, o tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Estupro de vulnerável 

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. 

(...)

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente praticou ato libidinoso consistente em conjunção anal com a vítima,
uma adolescente de apenas 13 (treze) anos de idade à época do fato; e a redação do
artigo acima, não restam dúvidas acerca da compatibilidade da conduta do réu com a
referida prescrição legal. 

Conforme  é  cediço,  nos  crimes  de  estupro,  geralmente,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, no
caso  dos  autos,  as  declarações  da  ofendida,  estão  em consonância  com os  demais
elementos probatórios, a saber, depoimentos testemunhais, tanto na esfera policial, fls.
8/9, 16/18, 22/23, 40/43, quanto em juízo, mídias das fls. 151 e 165. 

Sobre o assunto, junto aresto do STJ: 

PENAL  E  PROCESSUAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ELEMENTOS  DO  TIPO  PENAL.  ATO  LIBIDINOSO.
MENOR DE 14 ANOS. REVALORAÇÃO DOS CRITÉRIOS JURÍDICOS.
POSSIBILIDADE,  IN  CASU.  DEPOIMENTOS  E  LAUDO
PSICOSSOCIAL  QUE  DEMONSTRAM  A  PRÁTICA  DO  DELITO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. A definição da correta adequação típica das ações delituosas não representa
reexame de provas, mas revaloração dos critérios jurídicos empregados para
a tipificação penal do delito, quando - como no caso concreto - é possível
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claramente vislumbrar a moldura fática sem a necessidade de revolvimento
probatório.
2. A aplicação da Súmula 7 em situações assim só cabe quando os fatos são
realmente controvertidos e seria preciso fazer revisão de provas (AgRg no
AREsp  397.594/DF,  Rel.  Ministro  JORGE  MUSSI,  QUINTA  TURMA,
julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015; AgRg no REsp 1511314/PB, Rel.
Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
04/08/2015,  DJe 20/08/2015;  AgRg no AREsp 734.116/RO, Rel.  Ministro
REYNALDO  SOARES  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 02/02/2016; AgRg no AREsp 284.830/MG, Rel. Ministro
NEFI  CORDEIRO,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  03/12/2015,  DJe
15/12/2015).
3. Na hipótese, em que pese a orientação firmada pelo Tribunal de origem, no
sentido da inexistência de provas suficientes para manutenção da sentença
condenatória,  constam  do  próprio  acórdão  impugnado  transcrições  de
depoimentos  e  de  laudo psicossocial  que  demonstram a  prática  do  delito
tipificado no art. 217-A do CP.
4. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de
natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra
da vítima tem valor probante diferenciado.
5. Recurso especial provido para, reformando o acórdão recorrido e afastando
a absolvição por falta de provas, restabelecer a sentença condenatória pelo
crime do art. 217-A do Código Penal.
(REsp 1571008/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,
julgado em 04/02/2016, DJe 23/02/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
OMISSÃO  APONTADA.  INEXISTÊNCIA.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS  DELITOS  SEXUAIS. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES.

1. Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente
a  controvérsia  e  apontou  as  razões do entendimento  ali  esposado,  não  se
vislumbrando, na espécie, violação ao art. 619 do CPP.
2. Em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, que geralmente
são  praticados  na  clandestinidade,  a  palavra  da  vítima  assume
relevantíssimo valor probatório,  mormente se corroborada por outros
elementos de prova contidos nos autos.
3. A impugnação alusiva à materialidade e à autoria do crime demandaria
necessariamente  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte:  "A  pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  recurso
especial." 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 563.496/PA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA
TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 22/02/2016)

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO.  CARTA  PRECATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  NULIDADE  NÃO
CONSTATADA. SÚMULA N. 155 DO STF.  ABSOLVIÇÃO. REEXAME
DE PROVAS.  SÚMULA N.  7  DO STJ.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Este Tribunal Superior acompanha o entendimento do Supremo Tribunal
Federal,  de  que  a  falta  de  intimação  da  defesa  da  expedição  de  carta
precatória para inquirição de testemunhas é causa de nulidade relativa, o que
impõe a sua arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo
prejuízo. Incidência da Súmula n. 155 do STF.
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2.  Nos  delitos  sexuais,  comumente  praticados  às  ocultas,  como  bem
salientou  o  acórdão  impugnado,  a  palavra  da  vítima  possui  especial
relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que
instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
3. Rever a conclusão das instâncias ordinárias que entenderam que o conjunto
probatório é robusto e conclusivo em demonstrar a autoria do agravante no
crime  de  estupro  importaria  na  incursão  do  acervo  fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado no âmbito do recurso especial, a
teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 700.925/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)

Doutro lado, a defesa não indicou  testemunhas para serem
ouvidas.  

Por sua vez, o acusado, em seu interrogatório, mídia das fls. 161,
nega,  veementemente,  a  acusação,  não sabendo a quem imputar  a  autoria  delitiva e
assevera que, no dia do fato, a vítima não foi a sua casa. Ressalta que, na cidade de
Campina Grande, morava vizinho à casa da menor em questão e a tinha como uma filha,
dada a amizade com a família desta, sendo comum a ofendida ir a sua residência brincar
com  seus  filhos,  que  são  da  mesma  faixa  etária  que  ela.  Por  fim,  aduz  que,  em
determinadas ocasiões, já chegou a levar a vítima ao colégio, que, à época, era a mesma
escola dos seus filhos. 

Por seu turno,  os laudos periciais das fls. 24/26,  embora não
façam menção ao material genético do autor do delito, vez que realizados oito meses
após  o  tempo  do  crime,  não  se  contrapõem  à  versão  acusatória,  comprovada
suficientemente pelos relatos, detalhados da vítima, reprisados, em conformidade,
nos  depoimentos  das  testemunhas  arroladas  pelo  Parquet;  e,  muito  menos,
corroboram a tese defensiva, revelando, estreme de dúvidas, a materialidade do crime
do art.  217-A do CP,  atestando que  houve a  prática  de  conjunção carnal,  mediante
violência.

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento.

No que pertine à dosimetria da pena, o juiz a quo reconheceu
três  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP como  desfavoráveis  ao  réu,  a  saber,
culpabilidade,  circunstâncias  e  consequências  do  crime,  fixando  a  pena-base  em  10
(dez) anos de reclusão, estando as razões de convencimento do julgador devidamente
fundamentadas no decisum impugnado (fls. 195). In verbis:

“A culpabilidade é acentuada, pois o acusado abusou de criança
que contava com apenas 13 (treze) anos de idade, criança esta
que era amiga de brincar dos seus filhos menores, sendo uma
delas também do sexo feminino; ...As circunstâncias do crime
concorrem  contra  o  acusado,  pois  aproveitou-se  que  estava
sozinha  (sic)  num quarto  com a  vítima,  e,  à  força,  forçou  a
manter  relações  sexuais;  as  consequências  extrapenais  são
enormes,  pois  deflorou  criança  de  13  anso,  mácula  que
carregará pelo resto da vida; (...)”
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Na  sequência,  o  magistrado  primevo  tornou  a  reprimenda
definitiva, diante da ausência de outros parâmetros a considerar, na segunda e terceira
fase da dosimetria penal. 

Destarte, prescinde de retoque o quantum firmado. 

Com relação ao regime prisional inicial, foi fixado o fechado,
encontrando-se harmonioso com as disposições do art. 33 do CP.  In verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-
aberto ou aberto.  A de detenção,  em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado. 

§ 1º – Considera-se: 

a)  regime  fechado  a  execução  da  pena  em estabelecimento  de  segurança
máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar;

c)  regime  aberto  a  execução  da  pena  em  casa  de  albergado  ou
estabelecimento adequado.

§ 2º  -  As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes
critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-
la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e
não  exceda  a  8  (oito),  poderá,  desde  o  princípio,  cumpri-la  em  regime
semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro)
anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

(...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

O  réu  se  encontra  solto  e  consta  determinação  na  sentença
condenatória, sem recurso do Ministério Público, para que o mandado de prisão seja
expedido  após  o  trânsito  em  julgado  da  condenação.  Todavia,  ressalvado
posicionamento pessoal no sentido de que, neste caso, somente constatado o referido
trânsito  em julgado  devesse  ser  expedida  a  ordem prisional,  acato  o  entendimento
colegiado da Câmara Criminal deste Tribunal e determino a expedição de mandado
de prisão, após o prazo de embargos de declaração, sem manifestação. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
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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.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


