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APELAÇÃO  CRIMINAL. ATENTADO  VIOLENTO  AO
PUDOR (ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO
CARNAL).  CRIME  CONTRA A DIGNIDADE  SEXUAL
OCORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N.
12.015/09. FUSÃO  DO  TIPO  PENAL.  CONDENAÇÃO
POR  ESTUPRO.  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  OUTROS
ELEMENTOS  DE  PROVA.  CONDENAÇÃO  QUE  SE
IMPÕE. PLEITO  PELA  APLICAÇÃO  DA
CIRCUNSTÂNCIA  ATENUANTE  DA  MENORIDADE.
CIRCUNSTÂNCIA  NÃO  CONSIDERADA  PELO
JULGADOR. RÉU QUE TINHA 20 ANOS DE IDADE À
ÉPOCA DO  CRIME. NECESSIDADE  DE  APLICAÇÃO.
REDUÇÃO DA PENA EM DEFINITIVO OBSERVANDO O
DISPOSTO  NA  SÚMULA  Nº  231  DO  STJ.  RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

—  Não  há  de  se  acolher  a  tese  de  insuficiência  de  provas,
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. 213 do CP.

—  Conforme  remansoso  entendimento  jurisprudencial,  a
palavra da vítima, em crimes de conotação sexual, possui valor
probatório  diferenciado,  servindo  de  substrato  condenatório
quando  o  relato  ocorre  de  maneira  coerente  e  harmônica



corroborado com os demais elementos de provas, conforme tem-
se no caso em tela.

— Constatado nos autos que o réu, à época do delito, contava
com 20 (vinte) anos de idade, forçoso é o reconhecimento, da
incidência da atenuante da menoridade (art. 65, I, do CP), com
a redução da pena base em 06 (seis) meses. In casu, observou-
se o enunciado da Súmula nº 231 do STJ para que a reprimenda
não ficasse aquém do mínimo 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 dar provimento parcial ao apelo
para reconhecer a atenuante da menoridade e reduzir a pena para 06 (seis) anos de
reclusão, nos termos do voto do relator, em harmonia com o parecer. 

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação criminal interposta por Ercílio da Silva
Santos, em face da sentença das fls. 145/149, prolatada pelo Juiz de Direito da Vara
Única da comarca de Boqueirão, Antônio Gonçalves Ribeiro Júnior, 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. 213 do CP, aplicando uma pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06
(seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto. 

Narra a denúncia que, no dia 28 de junho de 2008, o apelante,
por volta das 05h:30, na Rua Antônio Queiroga, bairro Novo, na cidade de Boqueirão,
“constrangeu  Ana  Lúcia  do  Carmo  Oliveira,  mediante  violência  física  (Laudo  de
exame de ofensa física de fls. 24), a praticar e permitir que com ele se praticasse atos
libidinosos, diversos da conjunção carnal, satisfazendo sua lascívia e concupiscência”.

Relata, ainda, a peça acusatória que, “o indiciado aproveitando-
se do fato de se encontrar sozinho no local aludido com a vítima, atacou-a, agarrando-
a pelo pescoço e imobilizando-a. Na sequência,  manteve relação sexual oral com a
mesma, e desta forma realizou seu ral propósito voluptuoso, dissoluto e destinado ao
desafogo da própria concupiscência.”

A vítima representou às fls. 15. Legitimado o Ministério Público
ofertou denúncia em desfavor do ora apelante, incursionando-o “nas sanções penais dos
arts. 214 (c.c arts. 1º, 6º e 9º da Lei nº 8.072/90) c/c o art. 225, § 1º, inciso I e § 2º,
todos do Código Penal Brasileiro.”

A denúncia foi  recebida em 1º  de setembro de 2010 (fl.  61).
Encerrada a instrução processual, o Magistrado a quo, considerando a revogação do tipo
penal previsto no art. 214, do Código Penal, bem como a alteração legislativa do art.
225, do mesmo diploma legal, pela Lei nº 12.015/09, condenou o acusado pela prática
do delito tipificado no art. 213 do Código Penal.

Irresignado o réu apresentou apelo – fl. 156. Razões recursais



apresentadas  às  fls.  161/165,  nas  quais  alega  inicialmente,  que  não  há  nos  autos
elementos probatórios robustos e  suficientes  para amparar  um decreto condenatório,
devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo. Sustenta que “tudo não passava
de  um  ardiloso  plano  da  suposta  vítima  para  incriminar  o  Apelante  e  causar-lhe
embaraço no casamento.” 

Aduz ainda,  que o ora apelante é pacífico e  trabalhador  e na
época  do  fato  tinha  menos  de  21  (vinte  e  um)  anos.  Assim requer,  inicialmente,  a
absolvição do recorrente,  com fulcro no art.  386, II,  do CPP,  e,  subsidiariamente,  a
diminuição da pena.

Nas  contrarrazões  das  fls.  167/178,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou pelo provimento parcial do apelo, reformando o decisum apenas para conhecer a
atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal (menoridade relativa).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
184/187, de lavra do Procurador de Justiça,  Joaci Juvino da Costa Silva, opinou pelo
“PROVIMENTO  PARCIAL do  recurso,  reformando-se  a  sentença  apenas  para  o
reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do CP e consequente
redimensionamento da pena, observando-se o enunciado da Súmula nº 231 do STJ para
que a pena não fique aquém da pena mínima cominada.”

É o relatório.

VOTO.

O presente recurso de apelação volta-se contra a sentença que,
ao julgar procedente a denúncia, condenou o acusado por infração ao artigo 213 do
Código Penal. 

A defesa pretende a absolvição do réu/apelante. Para tanto, alega
que não há provas do cometimento do crime narrado na inicial de acusação.

Através de minucioso exame do conjunto probatório constante
dos  autos,  todavia,  conclui-se  que  tal  pretensão  não  merece  acolhida,  porquanto
devidamente comprovados os fatos descritos na denúncia.

Segundo o arcabouço probatório contido no caderno processual,
o  acusado  abordou  a  vítima  quando  aquela  chegava  em casa  após  uma  festa,  sob
ameaças  de morte  arrastou-a para o mato,  mandando-a se despir,  após  deu-lhe uma
coronhada na cabeça, obrigando a mesma à prática de sexo oral, quando tentou fazer
sexo anal, tropeçou na vegetação e caiu, momento em que a vítima fugiu.

Antes  de  mais  nada,  cumpre  registrar  que,  em  delitos  dessa
espécie,  ordinariamente  cometidos  na  clandestinidade,  às  ocultas,  afigura-se  deveras
custosa a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Dessa forma, na busca da
verdade, revela-se necessária, em tais hipóteses, uma minuciosa ponderação de todos os
elementos de convicção que circundam o crime, mormente daqueles extraídos da prova
oral coletada.

Inconteste, aliás, que nos crimes de natureza sexual, em especial,
a  palavra  da  vítima  possui  valor  probatório  diferenciado,  servindo  de  substrato



condenatório quando o relato ocorre de maneira coerente e sem contradições, conforme
remansoso entendimento jurisprudencial.

Nesse sentido, tem-se os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.  CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO
NÃO SUSCITADA NAS ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. ART. 571,
II,  DO CPP. ESTUPRO, CÁRCERE PRIVADO E LESÕES CORPORAIS.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME
FÁTICO  E  PROBATÓRIO.  PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  Nos  termos  do  art.  571,  II,  do  Código  de  Processo  Penal,  eventuais
nulidades verificadas durante o processo deverão ser arguidas por ocasião das
alegações finais. No caso, a tese de cerceamento de defesa por indeferimento
do pedido de ouvida de testemunha foi suscitada apenas em sede recursal, o
que torna preclusa a pretensão de reconhecimento da apontada nulidade.
2.  As  instâncias  ordinárias,  soberanas  na  análise  do  material  fático-
probatório, foram categóricas em afirmar que os crimes de estupro, cárcere
privado e lesões corporais restaram devidamente consumados na sua forma
continuada. Nesse contexto, para desconstituir o entendimento firmado pelo
Tribunal de origem, a fim de absolver o acusado pela prática dos crimes que
lhes  são  imputados,  seria  necessário  novo  exame  do  conjunto  fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
3.  De acordo com a jurisprudência desta Corte, “nos crimes contra os
costumes,  a  palavra  da  vítima  é  de  suma  importância  para  o
esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são
cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade” (AgRg no
AREsp  652.144/SP,  Rel.  Ministro  REYNALDO  SOARES  DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).
4.  No  caso,  a  vítima  prestou  depoimentos  coerentes,  os  quais  foram
corroborados  pelos  demais  testemunhos,  razão  pela  qual  se  mostra
totalmente  inviável  o  acolhimento  da  tese  de  insuficiência  de  provas
necessárias para a condenação.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  1077594/MG,  Rel.  Ministro  RIBEIRO  DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) g.n.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a vítima relatou na fase
policial, com riqueza de detalhes, os atos praticados pelo réu/apelante (fls. 09/10 e 19):

“[...]  após ter vindo de uma festa na praça do bairro NOVO direto para a sua
casa, foi abordada ao chegar em frente da mesma por um homem, que a agarrou
por trás no seu pescoço e disse: “CALA A BOCA E VAMOS ALI, SENÃO VOCÊ
MORRE!”;QUE  diz a vítima que olhou  rapidamente para o indivíduo e o
reconheceu,  pois  tratava-se  de  um homem  conhecido por HERCILIO, cujo
elemento é esposo de JANE, integrante da Igreja Adventista; QUE diz a vítima que
o acusado não notou quando foi identificado, e foi arrastando a vítima e dizendo
que estava armado até o dentes; QUE o acusado foi descendo com a declarante
até uma vars ia e ameaçava-a dizendo se reconhecesse  o seu rosto a vítima
morreria  mais  rápido;  QUE  ao  chegarem na  cerca  de  uma  propriedade  o
acusado passou puxando-a pelos cabelos e passaram pelo um milharal e pela
varia de capim chegando as palmas, onde o indivíduo, acusado, não  podia ser
visto; QUE neste momento o acusado ordenou que a vítima tirasse toda sua roupa
e esta começou a chorar tendo o acusado ficado irritado e bateu com o revólver na
sua  cabeça,  mostrando  que  estava  armado;  QUE  o  indivíduo,  acusado,  se
identificou como sendo o assassino de "CHICO APRIGIU E DAS GÊMEAS
tendo contado detalhes de ambos os crimes: QUE a vítima ficou com mair
medo ainda, se dispindo e o acusado dizia para a mesma não olhar para ele;
QUE o acusado tropeçou na palma e caído, tendo neste instante aproveitado
para correr diz a vítima e esta correu entre as palmas e veio a sair perto do



Fórum com o acusado correndo atrás dela e pediu ajuda em uma casa tendo
sido atendida e veio um casal de velhinhos e que a velhinha lhe deu uma
blusa  e  pediu  para  a  velhinha  fechar  a  porta  dizendo  que  o  acusado
HERCILIO,  se  encontrava  no  quintal  observando;  QUE  a  vítima  saiu
correndo pela rua vestindo apenas um blusão e que EDILUSA, vizinha da
vítima esta não teve coragem de entrar em sua residência na carreira que
vinha; QUE o acusado vestia um blusão preto parecido com uma capa o
qual  possuía um capuz que  só cobria o seu cabelo,  e  que ao chegar na
Delegacia identificou seu algoz como sendo o acusado HERCILIO; QUE o
acusado não cometeu o estupro em virtude da vítima ter se soltado e corrido
das mãos do acusado HERCILIO.

[…] QUE no momento que prestou declarações na ocasião da lavratura do
auto de prisão em flagrante estava bastante nervosa e ficou com vergonha de
contar que o autuado a obrigou a praticar sexo oral nele: QUE consumado o
sexo oral, o acusado teria a obrigado a praticar sexo anal, ocasião em que o
autuado  teria  tropeçado  num  pé  de  palma  e  caído,  tendo  a  declarante
aproveitado para fugir, no que foi perseguida por 300 m (trezentos metros),
até se esconder num meio de um milharal existente nas proximidades; QUE
mais tarde ao chegar em casa buscou ajuda de seus vizinhos conhecidos por
“VEI” e “VAVA” para pegar suas roupas que haviam ficado no local do
crime, visto que seus celular e a chave se encontravam no bolso da calça;
QUE após pegar o celular e a chave entregou as roupas para a polícia;
QUE  quando  fugiu  estava  completamente  nua,  visto  que  todas  as  suas
roupas, inclusive suas peças íntimas ficaram no local do crime.[...]”

Em  juízo,  a  vítima  confirmou  o  relato  anterior,  de  forma
coerente e harmônica (fl. 124/125). Contou que:

“[…] ao colocar o pé no batente da entrada da sua residência, o acusado veio
por trás e deu uma gravata na declarante; que o acusado disse que a declarante
não gritasse nem olhasse para trás, se quisesse viver mais algumas horas, pois
estava armado até os dentes;  que o acusado enrolou o braço no cabelo da
declarante  e  passou  a  torcer  o  seu  braço,  empurrando-a  em direção  a um
campo que fica depois do passador; que a declarante conseguiu reconhecer o
acusado;  que a declarante começou a perguntar  porque ele estava fazendo
aquilo, já que não o conhecia; que a declarante pediu que o acusado a soltasse,
pois  tinha  uma filha de três  anos;  que  o acusado disse que estava  apenas
fazendo o seu trabalho e que tinha sido pago para fazer isso; que o acusado
também  disse  “meu  cache  é  gordo”;  que  o  acusado  começou  a  chutar  a
declarante mandando que ela calasse a boca; que a declarante estava falando
alto, na tentativa de que alguém a escutasse; que a declarante havia tirado as
sandálias e as deixou cair uma delas logo após a descida do passador, soltando
a segunda um pouco mais na frente; que após o esgoto havia uma plantação de
palmas e muito mato; que o acusado foi abrindo o caminho na frente; que
ficou toda aranhada; que chegaram a um local onde não havia mais mato; que
o acusado ordenou que a declarante tirasse a roupa, pois não queria deixar
suas impressões digitais na vestimenta; que a declarante tirou a roupa e ficou
apenas  de  calcinha  e  sutiã;  que  o  acusado  mandou  que  tirasse  as  peças
íntimas; que o acusado disse que queria que a declarante fosse encontrada sem
nenhuma roupa; que a declarante tirou a calcinha e sutiã;  que a declarante
pediu para fazer xixi; que em nenhum momento a declarante olhava para o
rosto do acusado; que quando estava urinando o acusado deu uma coronhada
com uma arma na sua cabeça e disse “tá pensando que eu estou brincando? Eu
já matei Chico Aprígio, os Gêmeos e dezoito mulheres em Campina Grande”;
que depois passou a contar os detalhes dos crimes que praticou; que estava tão
nervosa que não se lembra destes detalhes; que o acusado obrigou a depoente
a chupar o seu pênis; que depois o acusado começou e empurrar a declarante
novamente; que um dado momento o acusado escorregou; que ao perceber
que ele havia caído a declarante saiu correndo dentro do mato, pulando as
palmas até pular uma cerca; que o acusado perseguiu a declarante; que chegou
em uma residência e começou a pedir socorro; que a porta estava fechada e a



declarante entrou pelo beco; que na casa vizinha havia um casal de idosos,
que lhe deram uma roupa para vestir; que a declarante viu o acusado passando
pela janela e  mostrou ao casal  quem era;  que saiu correndo pela porta  da
frente, momento em que a vizinha estava na calçada com uma criança no colo;
que depois soube que a vizinha se chama Desterro; que conseguiu chegar em
casa, mas ficou com medo de entrar porque na sua residência tem dois becos;
que pediu socorro na casa da vizinha Ediluza; que contou a Ediluza o que
estava acontecendo; que Ediluza ficou tão nervosa que depois perdeu o beber
que  estava  esperando;  que  pediu  ao  filho  da  vizinha  Dona  Inácia  para
acompanhá-la,  pois  estava  com  medo  de  entrar  em  casa;  que  conhecia  o
acusado apenas de vista; que conhecia a esposa do acusado; que nunca tinha
tido nada com o acusado; que depois deste fato não foi mais procurada pelo
acusado. […] que chegou em casa, vestiu uma roupa e foi imediatamente ao
Batalhão; que antes de ir ao Batalhão foi com Veio e Vavá ao local do fato,
onde pegou sua roupa e o seu celular; que o acusado não disse a mando de
quem estava praticando tal ato; que ele disse apenas que a declarante tinha
mexido com um amigo dele;  que suspeita que este amigo é o seu vizinho
Dorge, que é catimbozeiro e vivia ameaçando a declarante e a sua família,
porque são evangélicos; que não sabe se Dorge é amigo do acusado. [...]”

Além  do  relato  coerente  da  ofendida,  extrai-se  dos  autos  os
seguintes depoimentos:

O Agente de investigação (condutor) Vinícius Lecio de Andrade,
inquirido pela autoridade policial (fls. 06/07), disse que: 

“ […] no dia de hoje 28-06-08, estava de plantão na sede deste município e
por  volta  das  08:00  horas,  tomou  conhecimento  através  da  vítima  ANA
LÚCIA DO CARMO OLIVEIRA, de que a mesma tinha passado a poucas
horas antes por uma tentativa de estupro, no qual tinha sido praticado por
uma pessoa que a vítima conhece apenas de vista de nome HERCILIO, que
mora no bairro Novo e era mototaxista, sendo hoje tecelão de redes; QUE em
seguida o condutor foi averiguar pessoalmente todo trajeto que a vítima disse
ter passado com o acusado; QUE o condutor localizou a área onde o acusado
despiu a vítima e de posse de arma de fogo conduzia a  vítima para mais
distante ainda da residência desta; QUE o condutor foi até a residência das
testemunhas e em seguida chamou uma guarnição da Polícia  Militar  para
acompanhá-lo e em seguida foram até a residência do acusado HERCILIO,
onde o mesmo recebeu voz de prisão e foi conduzido a esta DEPOL; QUE o
condutor afirma ainda de que a vítima foi agarrada quando chegava em sua
residência pôr volta das cinco horas da manhã de hoje e fossada sob a mira de
uma arma de fogo, a tirar suas roupas, atravessar o rio, umas palmas e um
plantio de milho, foi quando a vítima soltou-se da mão do acusado e pediu
socorro numa casa próxima; Que o condutor, apreendeu na casa do acusado
um blusão preto que vestia, parecido com uma capa e tinha mais um capuz
que cobria o seu cabelo; QUE o condutor mostrou o acusado a vítima na
Delegacia e esta prontamente o reconheceu como sendo seu algoz o acusado
HERCILIO. [...]”

A testemunha,  Ediluza Pereira da Silva Rego, no depoimento
perante a autoridade judicial, fl. 126, afirma que estava dormindo em sua residência,
quando, no início da manhã, a vítima chegou batendo atordoadamente na porta; que
abriu a porta e a vítima estava com a roupa rasgada sem sapatos, estando a vítima muito
nervosa e chorando bastante. Pontua que a vítima lhe disse que estava voltando de uma
festa quando foi agarrada por um rapaz, que tentou estuprá-la e que aconselhou a vítima
a ir para a residência de sua mãe; que somente em uma audiência ficou sabendo quem
era o acusado pois no momento a vítima não falou o nome do acusado. Relata, também,
que nunca soube de nenhum outro fato desta natureza envolvendo a vítima e que a
vítima não tinha nenhum envolvimento com o acusado.



A testemunha Genival Alves de Lima, às fls. 127, narra que: 

“[…] estava dormindo, quando foi acordado pela sua genitora; que a vítima
estava pedindo para o depoente acompanhá-la até a vargem para pegar a sua
roupa;  que  a  vítima  contou  que  estava  voltando  de  uma  festa,  quando  o
acusado a agarrou e a carregou para uma vargem; que ao chegar no local
indicado pela vítima encontraram a sua roupa, a chave do portão e o celular;
que a vítima falou que o autor do fato era um tal de Ercilio; que não conhece
o  acusado;  que  não  sabe  se  a  vítima  tinha  algum  envolvimento  com  o
acusado. […]”

O acusado, por outro lado, na delegacia, exerceu o seu direito
constitucional de se manter em silêncio. Em juízo negou a prática dos fatos, sustentando
que:

“[…] no dia dos fatos estava na festa com os amigos; que saiu da festa por
volta de umas 04:30; que no caminho encontrou com a vítima; que conhecia
a vítima apenas de vista; que a vítima pediu para ficar com o interrogando;
que disse que não daria certo porque sua esposa estava em casa grávida: que
a vítima continuou insistindo: que a vítima disse “a gente curte do jeito que
você quiser; que a vítima insistiu muito; que acabou dizendo para a vítima o
levar para onde quisesse; que a vítima levou o interrogando para o matagal;
que a vítima tirou a roupa; que não tocou na vitima; que falava que não dava
certo. mas a vítima dizia “vamos que a gente já tá aqui”; que a vítima após
colocar a roupa no chão saiu correndo: que ficou espantado pois achou que
alguém linha chegado no local, mas não viu nada; que não fez nada com a
vítima;  que  após  uns  cinco  minutos  se  dirigiu  para  a  sua  residência;  que
nunca teve nenhum envolvimento com a vítima; que a vítima sempre estava
na casa de um vizinho na frente da sua casa; que acredita que a vítima queria
separá-lo da sua esposa; que a vítima conhecia a esposa do depoente; que
ainda permanece casado […]” (fls. 129/132).

Em que pese o acusado tenha negado a prática do delito, a sua
alegação  de  que  a  vítima  teria  planejado  incriminar  o  apelante  e  causar-lhe
constrangimento e embaraço no casamento, não se coaduna com o arcabouço probatório
coligido ao longo do caderno processual.

Diante do robusto arcabouço probatório, capitaneado pelo firme
depoimento da vítima, tem-se que cabalmente comprovados os fatos descritos na inicial
de acusação, porquanto a narrativa da ofendida, além de ter sido prestada de maneira
coerente  em  ambas  as  fases  do  processo,  foi  confirmada  pelos  depoimentos
testemunhais,  pessoas  que,  embora  não  tenham  presenciado  a  prática  do  crime,
prestaram assistência à vítima e presenciaram a aflição por ela sofrida por conta da
atuação do acusado, bem como pelo Laudo traumatológico de fl. 28, que mostra que as
lesões sofridas pela vítima são compatíveis com o fato narrado. Por essas razões, não
prospera a tese defensiva de que não há provas para condenação. 

Ponto  outro,  pretende  a  defesa,  o  reconhecimento  da
atenuante prevista no art. 65, I, do CP, pertinente à menoridade relativa, vez que
na data do fato aquele tinha menos de 21 anos.

Do exame da  sentença  exarada  em primeiro  grau,  vê-se  que,
neste ponto assiste razão à defesa, merecendo retoque o comando judicial atacado.

In  casu,  o  magistrado,  a  seu  modo,  valorou  corretamente  as



circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na primeira fase de aplicação da pena, atento às
peculiaridades do caso concreto, fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de  reclusão,  mostrando-se,  portanto,  razoável  e  proporcional  à  quantidade  de
circunstâncias valoradas negativamente, as quais justificam a exasperação da pena-base
para além do mínimo legal. Na sequência, o magistrado primevo tornou a reprimenda
definitiva, diante da ausência de circunstâncias a considerar, na segunda e terceira fases
da dosimetria penal. 

Entrementes,  não  fez  nenhuma  menção  à  atenuante  da
menoridade.  Assim,  necessário  se  reconhecer  a  atenuante,  na  segunda  fase  da
dosimetria, vez que o apelante, nascido em 27/07/1987, contava, à época do delito,
ocorrido em 28/06/2008, com apenas 20 (vinte) anos de idade (fl. 29).

Nessa senda, atenuo a reprimenda base cominada em 06 (seis)
meses, em decorrência da vedação inserta na Súmula 231 do Superior Tribunal de
Justiça, pena  que  resta  cominada  no  patamar  definitivo  de  06  (seis)  anos  de
reclusão, ante a ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como
de causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem consideradas.

Com essas razões, conheço o recurso e DOU  PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial, para reduzir a
pena  definitiva  para  06  (seis)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime  inicial
semiaberto.

Expeça-se  Mandado  de Prisão,  após  decurso  do prazo  de
Embargos, 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  Tércio  Chaves  de  Moura  (Juiz
convocado,  com  jurisdição  limitada,  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos), relator, Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada),
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  “Des.  Manoel  Taigy de
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, 03 de maio de 2018.

Tércio Chaves de Moura
Juiz de Direito convocado/Relator 


