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I - JUDICIAL - 2ª INSTÂNCIA
Tribunal Pleno Jurisdicional para Intimação das Partes e seus

Procuradores do TJAC

Acórdão n.º: 9.696

Classe: Revisão Criminal n.º 0100014-95.2017.8.01.0000

Foro de Origem: Infância e Juventude de Rio Branco

Órgão: Tribunal Pleno Jurisdicional

Relatora: Desembargadora Waldirene Cordeiro

Revisor: Desembargador Laudivon Nogueira

Revisionando: Ediogley Levi de Figueiredo

D. Público: Rogério Carvalho Pacheco (OAB: 134019/RJ)

Revisionado: Ministério Público do Estado do Acre

Procurador: Cosmo Lima de Souza (OAB: 1266/AC)

Assunto: Estupro de Vulnerável

REVISÃO CRIMINAL. CONTRARIEDADE A EVIDENCIA DOS AUTOS.

FALSA IDENTIDADE. COMPROVADA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-

BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADAS. HABEAS CORPUS EX-OFFICIO DENEGADO.

IMPROCEDÊNCIA.

1. A revisão criminal é circunscrita às hipóteses de cabimento do artigo 621

do Código de Processo Penal, de modo que seu conhecimento se dá tão

somente no limite das matérias elencadas taxativamente no dispositivo

legal.
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2. A pretensão deduzida nos autos se reveste, em verdade, de autêntica

pretensão de reexame da matéria, já devidamente examinada, mormente

por não apresentar nenhum fato novo capaz de ensejar a pretendida

revisão.

3. A condenação está lastreada e coerente com a prova dos autos, dando

conta que o Revisionando criou esta falsa identidade e a utilizou para

constranger e ameaçar a vítima e seus familiares de mal injusto e grave,

caso não lhe enviasse fotos desnuda.

4. De igual modo, encontra-se cabalmente provado que o ato libidinoso

praticado por ocorreu quando a vítima ainda tinha 13 (treze) anos de idade

e não 15 (quinze) anos como pretende crer o Revisionando.

5. A fixação da pena base considerou a presença de circunstâncias

favoráveis e desfavoráveis ao apelante de forma fundamentada, justa e

proporcional à sua conduta, razão pela qual deve ser mantida.

6. Os fundamentos expostos pelo Juiz singular, para considerar como

desfavoráveis as consequências dos crimes são os necessários, não se

tratando os argumentos utilizados de consequências elementares do crime,

pois extrapolam a tipo penal, não havendo que se falar em ilegalidade da

carência de fundamentação idônea de parte das circunstâncias judiciais.

Habeas corpus ex-officio denegado.

7. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n. 0100014-

95.2017.8.01.0000, ACORDAM os Senhores Desembargadores do

Tribunal Pleno Jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, por

unanimidade, julgar improcedente a Revisão Criminal, bem como denegar

o pedido de habeas corpus ex-officio formulado pelo membro do

Ministério Público, nos termos do voto da relatora e das mídias digitais

arquivadas.

Rio Branco-Acre, 14 de junho de 2017.
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