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TJMA - APn 49748/2014 - 2.ª Câmara Criminal - j. 26/2/2015 - v.u. - julgado por José Bernardo Silva Rodrigues - Área do Direito: Penal
CONTRAVENÇÃO PENAL – Importunação ofensiva ao pudor – Caracterização – Prefeito que, ao solicitar uma audiência reservada para tratar de assuntos da municipalidade, beija de forma forçada a magistrada, no Fórum onde exerce seu labor – Comprovada violação à integridade física e psíquica da vítima – Princípio da insignificância, ademais, que não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana – Condenação que se impõe – Inteligência do art. 61 do Dec.-lei 3.688/1941.
Ementa Oficial: 
AÇÃO PENAL. LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPORTUNAR ALGUÉM, EM LUGAR PÚBLICO OU ACESSÍVEL AO PÚBLICO, DE MODO OFENSIVO AO PUDOR. RITO DA LEI 9.099/95. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCRIÇÃO CLARA E SEGURA DA CONDUTA DO ACUSADO. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO.
1-Comprovada a materialidade e autoria delitivas, a condenação é medida que se impõe. A valoração do depoimento da vítima merece especial valor, sobretudo em delitos com conotação sexual, que são cometidos, na maioria das vezes, às escondidas, desde que harmônica e corroborada com o conjunto probatório dos autos.
2-Nada se podendo presumir da existência de motivos para eventual falsa acusação, a palavra da vítima, firme, coerente, corroborada por outros elementos de prova, convence da veracidade da contravenção perpetrada pelo Réu.
3-A condenação encontra suporte nas firmes palavras da vítima, devidamente robustecidas pelos demais elementos do conjunto probatório, que comprovam estreme de dúvidas os fatos descritos na denúncia.
4-É ilógico tratar a conduta do réu, que beijou de forma forçada uma magistrada no Fórum onde exerce o seu labor, como insignificante, na medida em que maculou a integridade física e psíquica da vítima, premissas da dignidade da pessoa humana, consagrada na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF).
5-Procedência da Ação Penal.
SESSÃO DO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2015
AÇÃO PENAL Nº. 49748/2014 – SANTA INÊS
NÚMERO PROCESSO: 0003434-56.2014.8.10.0000
Denunciante: Ministério Público Estadual
Procurador: Teodoro Peres Neto
Assistente de Acusação: Ulisses César Martins de Sousa
Réu: José de Ribamar Costa Alves – Prefeito Municipal de Santa Inês/MA
Advogado: Carlos Roberto Feitosa Costa
Relator: Desembargador José Bernardo Silva Rodrigues
ACÓRDÃO Nº _____________
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus em que figuram como partes os acima enunciados, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, unanimemente em julgar procedente a ação penal para condenar o acusado, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Votaram os Senhores Desembargadores JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES – Relator, JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA – Presidente e VICENTE DE PAULA GOMES DE CASTRO.
Funcionou pela Procuradoria Geral de Justiça o Dr. Krishnamurti Lopes Mendes frança.
Sala das Sessões da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2015.
DESEMBARGADOR JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
RELATOR
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Penal intentada pelo Ministério Público Estadual, a partir de Representação Criminal (fls. 17-22) formulada por Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, juíza de direito da Comarca de Santa Inês, em face de José de Ribamar Costa Alves, prefeito daquele município, dando-o como incurso nas sanções do art. 61, da Lei de Contravenções Penais.
Em síntese, relata a acusação que no dia 19 de dezembro de 2013, por volta das 12h, a vítima encontrava-se em seu gabinete, no Fórum da Comarca de Santa Inês, quando recebeu o prefeito daquela cidade, José de Ribamar Costa Alves, que a procurou sob pretexto de tratar assunto relativo à Prefeitura e que alegava demandar sigilo; que no momento em que o atendia, José de Ribamar Costa Alves levantou-se da cadeira e lhe agarrou, dando-lhe um beijo na boca de forma forçada.
Seguindo o rito da Lei nº 9.099/95, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo, foi designada a audiência preliminar prevista no art. 72 da citada lei para o dia 10 de outubro de 2014, na qual a vítima, o autor do fato, bem como seus advogados disseram que não tinham interesse na conciliação e na transação penal.
A Procuradoria-geral da Justiça representada no ato pelo Procurador Teodoro Peres Neto ofereceu denúncia contra José de Ribamar Costa Alves pugnando por sua condenação pela prática do delito previsto no art. 61, do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (fls. 130-131).
Audiência de instrução, na forma do art. 81 da Lei n.º 9099/95, realizada no dia 07 de novembro de 2014, oportunidade em que foi deferido o ingresso no feito do Dr. Ulisses Cesar Martins de Sousa como assistente da acusação; apresentada defesa oral pugnando pela rejeição da denúncia, sob a alegação de negativa de autoria e, subsidiariamente, insignificância da conduta; foi recebida a denúncia, por haver indícios da prática delituosa, bem como por não se tratar da prática de conduta insignificante; declarações da vítima; depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação; garantindo-se o contraditório, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa e interrogado o réu; por fim, as partes acordaram em apresentar as alegações finais em forma de memoriais, sendo tudo registrado em mídia (fls. 152-157).
Alegações finais apresentadas pela Procuradoria-geral da Justiça (fls. 201-205) e pela assistência da acusação (fls. 164-172), na qual requerem a condenação do réu pela prática do ilícito tipificado no art. 61 da LCP (LGL\1941\7).
A defesa, por sua vez, às fls. 174-198, insiste na aplicação do princípio da insignificância e que “a denúncia seja julgada totalmente improcedente a míngua de prova robusta a um convencimento justo para aplicação da pena de que trata o art. 61 da Lei de Contravenção Penal”.
É o Relatório.
VOTO
O Prefeito Municipal de Santa Inês/MA, José de Ribamar Costa Alves, fora denunciado pelo delito previsto no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, que assim determina:
Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:
Pena – multa.
Conforme relatado, os fatos ocorreram no gabinete da vítima, localizado no Fórum da Comarca de Santa Inês, estando presente na sala apenas a ofendida e o autor do fato, com as servidoras na sala contigua.
A vítima reafirma em seu depoimento perante este juízo, que foi beijada à força pelo réu, quando este solicitou uma audiência reservada com aquela dizendo tratar-se de assuntos da municipalidade.
O autor do fato por sua vez, nega que a tenha beijado e justifica o abalo emocional da ofendida com a sua visita, porque pediu “pra Sra. Larissa não mandar mais mensagens para seu telefone, pois aquilo iria causar um problema com Luana(esposa do autor do fato), sem necessidade”.
Diante deste cenário, especialmente porque apresentadas versões diferentes para os acontecimentos, necessária uma análise acurada dos elementos probatórios colhidos, visando apurar a verossimilhança das alegações, a ponto de se firmar um juízo seguro.
A vítima, Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial de fls. 37-39:
“(…)Que sobre os fatos ocorridos na data de 19/12/2013, objeto da presente investigação, a declarante descreve a dinâmica, afirmando que se encontrava exercendo sua funções laborais, no Fórum de Santa Inês/MA, vez que é titular da 2ª Vara da Comarca; Que a declarante estava na sala de audiência, despachando processos, na companhia da assessora RAQUEL ARRUDA e da Sra. TUJARA MARTINS, secretaria da 3ª Vara; Que por volta das 12:00h, entrou na sala a Sra. NAIRA SARAIVA, técnica judiciária do Fórum; Que a Sra. NAIRA anunciou a presença do Sr. RIBAMAR ALVES, inclusive disse que o Sr. RIBAMAR ALVES revelou que desejava conversar com a declarante, sobre um assunto de interesse da prefeitura; QUE tendo em vista a declarante possuir competência quanto a ações judiciais, referentes a assuntos imobiliários na cidade e, como está em processo a feitura da planta georeferencial e de zoneamento do município, de atribuição da prefeitura de Santa Inês/MA, a declarante imaginou que essa seria a motivação da conversa; Que inicialmente, a declarante tencionou atender o Sr. RIBAMAR ALVES em uma sala que serve à assessoria, pois o ar condicionado de seu gabinete estava quebrado; Que a declarante recebeu o SR. RIBAMAR ALVES na assessoria e assim que ficaram a sós, o Sr. RIBAMAR ALVES solicitou que fossem até o gabinete da declarante, pois o assunto a tratar seria importante e de interesse da prefeitura, “que as paredes tinham ouvidos e que o assunto poderia parar na Rua do Comércio”; Que em virtude do argumento, a declarante concordou em atender o Sr. RIBAMAR ALVES em seu gabinete; Que a declarante se sentou em sua cadeira e o SR. RIBAMAR ALVES se sentou em outra cadeira, posicionando-se de frente para a declarante, sendo que ambos estavam separados pela mesa principal do gabinete; Que a declarante comentou sobre o ar condicionado quebrado e pediu desculpas pelo calor; Que o Sr. RIBAMAR ALVES retrucou e, inadvertidamente disse “MAS O CALOR É BOM, A SENHORA NÃO ACHA?”, ao que a declarante respondeu de forma negativa; Que em ato contínuo e, surpreendendo mais uma vez a declarante, o Sr. RIBAMAR ALVES se levantou e investiu contra a pessoa da declarante, segurando seus braços próximo aos ombros; Que aproveitando-se de sua estatura e força, o Sr. RIBAMAR ALVES levantou a declarante e puxou-a em sua direção, dando um beijo na boca da declarante; Que diante da atitude repentina do Sr. RIBAMAR ALVES, a declarante imediatamente lhe empurrou, deu um tapa no autor e perguntou se o Sr. RIBAMAR ALVES estava louco; Que o Sr. RIBAMAR ALVES pediu perdão, ao que a declarante deu a volta na mesa e continuou a empurrá-lo, no sentido de expulsá-lo da sala; Que diante do ocorrido e considerando o atentado contra sua dignidade sexual, a declarante começou a chorar e a gritar “SAI, SAI, SAI!”; Que o Sr. RIBAMAR ALVES continuou pedindo perdão e disse que realmente teria ido ao local, com o intuito de tratar de um assunto da prefeitura; Que após retirar o Sr. RIBAMAR ALVES de seu gabinete, imediatamente a declarante se dirigiu à sala de audiências, onde estavam a Sra. TUJARA e a Sra. RAQUEL; (…).”
Tudo ratificado em juízo, acrescentando que diante do atentado contra sua dignidade sexual, começou a chorar, evidenciando seu nervosismo, face a violência sofrida. Por fim, disse que noticiou os fatos narrados à Polícia, à Corregedoria-geral da Justiça e à Associação dos Magistrados do Maranhão. Ressaltou que a conduta imputada ao representado foi amplamente divulgada na imprensa e teve consequências negativas à vítima, causando-lhe sofrimento psicológico e constrangimento, perante sua família e sociedade, mormente à sociedade santainezense.
As servidoras Inês Raquel de Arruda Brito (fls. 50-52), Tujara Pinheiro Martins (fls. 53-55), Fernanda Silva Ventura (fls.58-60) e Naira Saraiva Sales (fls. 56-57), testemunhas arroladas pela acusação, em seus depoimentos perante a autoridade policial e confirmados em juízo, disseram que não testemunharam o exato instante em que a Sra. Larissa foi vítima de um beijo forçado, imputado ao Réu. Ressaltaram que antes do encontro, a Sra. LARISSA TUPINAMBÁ demonstrava tranquilidade e que logo após o encontro com o prefeito, o semblante da vítima foi completamente alterado, pois a mesma voltou a sua sala nervosa, pálida e chorando muito, inclusive, chegaram a imaginar que teria sido ameaçada de morte.
As testemunhas arroladas pela defesa, Jessyane Rayelle Saraiva Oliveira, sua tia Regina Célia Saraiva Oliveira e, sua mãe, Regiane Saraiva Oliveira, não presenciaram o fato, resumindo seus depoimentos na afirmação que a vítima perseguia Jessyane, a qual não correspondia as investidas da Sra. Larissa em manter uma relação íntima de afeto.
Interrogatório do Sr. JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES (fls. 67-70/ 157), no qual negou a prática de qualquer ato atentatório contra a dignidade sexual da magistrada LARISSA RODRIGUES TUPINAMBÁ CASTRO, materializado por um beijo forçado. Admitiu que realmente se fez presente ao Fórum de Santa Inês por volta das 12:00h do dia 19/12/2013 e que nessa data, conversou com a Sra. Larissa. Disse que a motivação inicial para se deslocar até o fórum estava relacionada com uma certidão de quitação eleitoral e aproveitou a visita para resolver um assunto de caráter particular com a representante. Esclareceu que mantém uma relação extraconjugal com uma mulher, de nome JESSIANE, a qual é bissexual. Afirma que JESSIANE namorava outras mulheres com o seu consentimento, dentre as quais citou a pessoa de RYANE, que seria amiga comum de JESSIANE e da vítima. De acordo com o interrogado, teve inicio uma amizade entre a magistrada e JESSIANE, que evoluiu para um envolvimento emocional entre ambas. Relatou que a intenção da representante seria ter uma relação mais séria com JESSIANE, aspiração não correspondida por JESSIANE, que explicou que já namorava com o interrogado e começou a lhe enviar mensagens, inclusive em horários inoportunos, o que gerou desconfiança da esposa do interrogado. Não obstante uma reclamação por parte do interrogado, a magistrada continuou a enviar mensagens, o que motivou o interrogado a comparecer ao fórum e conversar com a representante, afirmando “QUE ERA PRA SRA. LARISSA NÃO MANDAR MAIS MENSAGENS PARA SEU TELEFONE, POIS AQUILO IRIA CAUSAR UM PROBLEMA COM LUANA, SEM NECESSIDADE”. Em decorrência desse pedido, a magistrada se descontrolou emocionalmente e começou a gritar, expulsando o interrogado do gabinete.
Como é cediço, nos casos de crimes com conotação sexual, geralmente praticado às escondidas, o depoimento da vítima tem especial valor probante, sobretudo quando guarda sintonia no cotejo com os demais elementos de prova.
Pela análise dos depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo, não há como entender que o fato (beijo forçado) passou de uma encenação:
•as declarações da vítima não foram contraditórias, seguindo uma linearidade na exposição do fato;
•as condições pessoais da ofendida, magistrada de reputação ilibada e casada, não levam a crer que fantasiaria uma história que, independente da sorte deste processo, a causaria, no mínimo, extremo constrangimento;
•as servidoras que tiveram contato com a magistrada foram uníssonas em atestar o estado emocional abalado em que ficou a vítima após a “conversa” com o réu, chegando a imaginar se tratar de algo mais grave, o que caracteriza o tipo, o qual exige que a vítima se sinta importunada, já que o pudor é um sentimento personalíssimo;
•as testemunhas arroladas pela defesa não merecem crédito: Jessyane, contraditada pela assistência da acusação, admitiu a existência de um relacionamento amoroso com o acusado há mais de 02 anos, desde quando tinha apenas 17 anos de idade; as demais eram parentes (tia e mãe) da amante do réu, sendo uma delas remunerada pelo cofres da Prefeitura de Santa Inês sem concurso público; somado ao fato que todas não estavam presentes no Fórum de Santa Inês quando do ocorrido;
•o réu confirmou que esteve com a vítima;
•a versão apresentada pelo acusado não é crível, haja vista que uma pessoa que assume um relacionamento extraconjugal, sem qualquer pudor, de notório conhecimento, com uma jovem desde quando esta possuía 17 anos de idade, não iria se incomodar a ponto de ir até o Fórum falar com uma magistrada para que ela deixasse de lhe mandar mensagens, visando evitar desconforto com sua esposa. Pelo que se infere dos depoimentos acima analisados, não há que se falar em insuficiência probatória, pois a ofendida conseguiu descrever de forma clara e segura a conduta do acusado, o que demonstra a verossimilhança de suas informações, aptas a demonstrar a autoria e materialidade delitiva.
Quanto à alegação da defesa, de que a conduta é insignificante e que o Estado deve se preocupar com fatos mais graves, sendo um desperdício de dinheiro público o presente processo, não merece melhor sorte.
Crime de menor potencial ofensivo, por si só, não é conduta insignificante.
O princípio da insignificância, ou também chamado crime de bagatela próprio, ocorre quando uma ação tipificada como crime, praticada por determinada pessoa, é irrelevante, não causando qualquer lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima. Aqui não se discute se a conduta praticada é crime ou não, pois é caso de excludente de tipicidade do fato, diante do desvalor e desproporção do resultado, no caso, insignificante, onde a atuação estatal com a incidência de um processo e de uma pena seria injusto. Embora não haja previsão no ordenamento jurídico sobre o crime de bagatela, ele é aplicado caso a caso, de forma concreta e não abstrata.
No caso dos autos, é ilógico tratar a conduta do réu, que beijou de forma forçada uma magistrada no Fórum onde exerce o seu labor, como insignificante, na medida em que maculou a integridade física e psíquica da vítima, premissas da dignidade da pessoa humana, consagrada na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF (LGL\1988\3)). Alexandre de Moraes (p.16, in Direito Constitucional) leciona:
“a dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.”
Por sua vez, preceitua Ingo Wolfgang Sarlet ao conceituar a dignidade da pessoa humana:
“[…] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade , implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano , como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.”
O Supremo Tribunal Federal vem procurando dar maior efetividade na aplicação do postulado da dignidade da pessoa humana, ressaltando em diversos dos seus julgados tal postulado como veículo de aplicação dos direitos e garantias fundamentais:
“o postulado da dignidade da pessoa humana, representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF (LGL\1988\3), art. 1º, III ) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. (HC 85.237 , Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 17-3-2005, Plenário, DJ de 29-4-2005.) No mesmo sentido: HC 95.634 , Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 2-6-2009, 2ª Turma, DJE de 19-6-2009; HC 95.492 , Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 10-3-2009, 2ª Turma, DJE de 8-5-2009. (BRASIL, STF, 2012, on-line).
O princípio da bagatela não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana.É naturalmente incompatível que uma conduta seja insignificante, quando afronta/desrespeita este valor supremo, condensador dos direitos humanos. Chancelar a conduta do autor do fato como insignificante, seria retroceder em mais de meio século os avanços conquistados pelos movimentos que pregam o respeito e isonomia entre os gêneros. Em pleno século XXI a mulher ainda ser vista como um ser com vontade reduzida diante da masculina é um absurdo inaceitável, principalmente se tal pensamento (retrógrado) continuar sendo disseminado, principalmente por autoridades públicas.
Vale ressaltar que vítima, ao levar adiante fatos desta natureza, que, sem sombra de dúvida, a trazem grande exposição na sociedade e constrangimentos, traz a memória o livro da filósofa e feminista francesa, Simone Beauvoir, publicado em 1949, “O Segundo Sexo” que, entre outras ideias, defendia que o “ser mulher” é algo construído historicamente, ou seja, não são apenas as questões biológicas que determinaram o que vem a ser uma mulher, mas todas as relações que as mulheres foram tendo com os homens ao longo dos anos. Dessa forma, o patriarcado com suas práticas machistas impuseram às mulheres o que elas devem ser, daí Beauvoir ter dito nesse livro: “Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher”. 
Com sua atitude, a ofendida, principalmente por ser magistrada, ensina como é tornar-se mulher em um contexto de isonomia entre os gêneros. Diante do exposto, sendo a prova suficiente, julgo procedente a denúncia para CONDENAR JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES nas penas do art. 61 da Lei das Contravenções Penais (LGL\1941\7).
Quanto à dosimetria da pena, passa-se a sua análise:
O tipo em comento prevê como sanção pena de multa. Para sua fixação deve-se levar em conta a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (LGL\1940\2).
O delito é de menor potencial ofensivo, porém verifica-se que a conduta ultrapassa a normalidade, visto que cometido em detrimento de uma autoridade e dentro do Fórum, a justificar uma exasperação da pena-base além do mínimo legal, razão pela qual a fixo em 15 dias-multa.
Quanto ao valor do dias-multa, ante a condição financeira do réu, fixo no patamar de 1 (um) salário mínimo,bem como por se tratar de valor necessário e suficiente à prevenção e reparação do dano.
Transitado em julgado o presente acórdão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da condenação.
É como voto.
Sala das Sessões da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2015.
Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator
1. SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 62.
2. Leia mais: http://jus.com.br/artigos/31366/lei-maria-da-penha-e-a-dignidade-da-mulher-enquanto-pessoa-humana#ixzz3QP4jnsXj
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Penal intentada pelo Ministério Público Estadual, a partir de Representação Criminal (fls. 17-22) formulada por Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, juíza de direito da Comarca de Santa Inês, em face de José de Ribamar Costa Alves, prefeito daquele município, dando-o como incurso nas sanções do art. 61, da Lei de Contravenções Penais.
Em síntese, relata a acusação que no dia 19 de dezembro de 2013, por volta das 12h, a vítima encontrava-se em seu gabinete, no Fórum da Comarca de Santa Inês, quando recebeu o prefeito daquela cidade, José de Ribamar Costa Alves, que a procurou sob pretexto de tratar assunto relativo à Prefeitura e que alegava demandar sigilo; que no momento em que o atendia, José de Ribamar Costa Alves levantou-se da cadeira e lhe agarrou, dando-lhe um beijo na boca de forma forçada.
Seguindo o rito da Lei nº 9.099/95, por se tratar de delito de menor potencial ofensivo, foi designada a audiência preliminar prevista no art. 72 da citada lei para o dia 10 de outubro de 2014, na qual a vítima, o autor do fato, bem como seus advogados disseram que não tinham interesse na conciliação e na transação penal.
A Procuradoria-geral da Justiça representada no ato pelo Procurador Teodoro Peres Neto ofereceu denúncia contra José de Ribamar Costa Alves pugnando por sua condenação pela prática do delito previsto no art. 61, do Decreto-Lei n.º 3.688/41 (fls. 130-131).
Audiência de instrução, na forma do art. 81 da Lei n.º 9099/95, realizada no dia 07 de novembro de 2014, oportunidade em que foi deferido o ingresso no feito do Dr. Ulisses Cesar Martins de Sousa como assistente da acusação; apresentada defesa oral pugnando pela rejeição da denúncia, sob a alegação de negativa de autoria e, subsidiariamente, insignificância da conduta; foi recebida a denúncia, por haver indícios da prática delituosa, bem como por não se tratar da prática de conduta insignificante; declarações da vítima; depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação; garantindo-se o contraditório, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela defesa e interrogado o réu; por fim, as partes acordaram em apresentar as alegações finais em forma de memoriais, sendo tudo registrado em mídia (fls. 152-157). Alegações finais apresentadas pela Procuradoria-geral da Justiça (fls. 201-205) e pela assistência da acusação (fls. 164-172), na qual requerem a condenação do réu pela prática do ilícito tipificado no art. 61 da LCP (LGL\1941\7).
A defesa, por sua vez, às fls. 174-198, insiste na aplicação do princípio da insignificância e que “a denúncia seja julgada totalmente improcedente a míngua de prova robusta a um convencimento justo para aplicação da pena de que trata o art. 61 da Lei de Contravenção Penal”.
É o Relatório.
VOTO
O Prefeito Municipal de Santa Inês/MA, José de Ribamar Costa Alves, fora denunciado pelo delito previsto no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, que assim determina:
Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor: Pena – multa .
Conforme relatado, os fatos ocorreram no gabinete da vítima, localizado no Fórum da Comarca de Santa Inês, estando presente na sala apenas a ofendida e o autor do fato, com as servidoras na sala contigua.
A vítima reafirma em seu depoimento perante este juízo, que foi beijada à força pelo réu, quando este solicitou uma audiência reservada com aquela dizendo tratar-se de assuntos da municipalidade.
O autor do fato por sua vez, nega que a tenha beijado e justifica o abalo emocional da ofendida com a sua visita, porque pediu “pra Sra. Larissa não mandar mais mensagens para seu telefone, pois aquilo iria causar um problema com Luana(esposa do autor do fato), sem necessidade”. Diante deste cenário, especialmente porque apresentadas versões diferentes para os acontecimentos, necessária uma análise acurada dos elementos probatórios colhidos, visando apurar a verossimilhança das alegações, a ponto de se firmar um juízo seguro.
A vítima, Larissa Rodrigues Tupinambá Castro, declarou em seu depoimento perante a autoridade policial de fls. 37-39:
“(…)Que sobre os fatos ocorridos na data de 19/12/2013, objeto da presente investigação, a declarante descreve a dinâmica, afirmando que se encontrava exercendo sua funções laborais, no Fórum de Santa Inês/MA, vez que é titular da 2ª Vara da Comarca; Que a declarante estava na sala de audiência, despachando processos, na companhia da assessora RAQUEL ARRUDA e da Sra. TUJARA MARTINS, secretaria da 3ª Vara; Que por volta das 12:00h, entrou na sala a Sra. NAIRA SARAIVA, técnica judiciária do Fórum; Que a Sra. NAIRA anunciou a presença do Sr. RIBAMAR ALVES, inclusive disse que o Sr. RIBAMAR ALVES revelou que desejava conversar com a declarante, sobre um assunto de interesse da prefeitura; QUE tendo em vista a declarante possuir competência quanto a ações judiciais, referentes a assuntos imobiliários na cidade e, como está em processo a feitura da planta georeferencial e de zoneamento do município, de atribuição da prefeitura de Santa Inês/MA, a declarante imaginou que essa seria a motivação da conversa; Que inicialmente, a declarante tencionou atender o Sr. RIBAMAR ALVES em uma sala que serve à assessoria, pois o ar condicionado de seu gabinete estava quebrado; Que a declarante recebeu o SR. RIBAMAR ALVES na assessoria e assim que ficaram a sós, o Sr. RIBAMAR ALVES solicitou que fossem até o gabinete da declarante, pois o assunto a tratar seria importante e de interesse da prefeitura, “que as paredes tinham ouvidos e que o assunto poderia parar na Rua do Comércio”; Que em virtude do argumento, a declarante concordou em atender o Sr. RIBAMAR ALVES em seu gabinete; Que a declarante se sentou em sua cadeira e o SR. RIBAMAR ALVES se sentou em outra cadeira, posicionando-se de frente para a declarante, sendo que ambos estavam separados pela mesa principal do gabinete; Que a declarante comentou sobre o ar condicionado quebrado e pediu desculpas pelo calor; Que o Sr. RIBAMAR ALVES retrucou e, inadvertidamente disse “MAS O CALOR É BOM, A SENHORA NÃO ACHA?”, ao que a declarante respondeu de forma negativa; Que em ato contínuo e, surpreendendo mais uma vez a declarante, o Sr. RIBAMAR ALVES se levantou e investiu contra a pessoa da declarante, segurando seus braços próximo aos ombros; Que aproveitando-se de sua estatura e força, o Sr. RIBAMAR ALVES levantou a declarante e puxou-a em sua direção, dando um beijo na boca da declarante; Que diante da atitude repentina do Sr. RIBAMAR ALVES, a declarante imediatamente lhe empurrou, deu um tapa no autor e perguntou se o Sr. RIBAMAR ALVES estava louco; Que o Sr. RIBAMAR ALVES pediu perdão, ao que a declarante deu a volta na mesa e continuou a empurrá-lo, no sentido de expulsá-lo da sala; Que diante do ocorrido e considerando o atentado contra sua dignidade sexual, a declarante começou a chorar e a gritar “SAI, SAI, SAI!”; Que o Sr. RIBAMAR ALVES continuou pedindo perdão e disse que realmente teria ido ao local, com o intuito de tratar de um assunto da prefeitura; Que após retirar o Sr. RIBAMAR ALVES de seu gabinete, imediatamente a declarante se dirigiu à sala de audiências, onde estavam a Sra. TUJARA e a Sra. RAQUEL; (…).”
Tudo ratificado em juízo, acrescentando que diante do atentado contra sua dignidade sexual, começou a chorar, evidenciando seu nervosismo, face a violência sofrida. Por fim, disse que noticiou os fatos narrados à Polícia, à Corregedoria-geral da Justiça e à Associação dos Magistrados do Maranhão. Ressaltou que a conduta imputada ao representado foi amplamente divulgada na imprensa e teve consequências negativas à vítima, causando-lhe sofrimento psicológico e constrangimento, perante sua família e sociedade, mormente à sociedade santainezense.
As servidoras Inês Raquel de Arruda Brito (fls. 50-52), Tujara Pinheiro Martins (fls. 53-55), Fernanda Silva Ventura (fls.58-60) e Naira Saraiva Sales (fls. 56-57), testemunhas arroladas pela acusação, em seus depoimentos perante a autoridade policial e confirmados em juízo, disseram que não testemunharam o exato instante em que a Sra. Larissa foi vítima de um beijo forçado, imputado ao Réu. Ressaltaram que antes do encontro, a Sra. LARISSA TUPINAMBÁ demonstrava tranquilidade e que logo após o encontro com o prefeito, o semblante da vítima foi completamente alterado, pois a mesma voltou a sua sala nervosa, pálida e chorando muito, inclusive, chegaram a imaginar que teria sido ameaçada de morte.
As testemunhas arroladas pela defesa, Jessyane Rayelle Saraiva Oliveira, sua tia Regina Célia Saraiva Oliveira e, sua mãe, Regiane Saraiva Oliveira, não presenciaram o fato, resumindo seus depoimentos na afirmação que a vítima perseguia Jessyane, a qual não correspondia as investidas da Sra. Larissa em manter uma relação íntima de afeto.
Interrogatório do Sr. JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES (fls. 67-70/ 157), no qual negou a prática de qualquer ato atentatório contra a dignidade sexual da magistrada LARISSA RODRIGUES TUPINAMBÁ CASTRO, materializado por um beijo forçado. Admitiu que realmente se fez presente ao Fórum de Santa Inês por volta das 12:00h do dia 19/12/2013 e que nessa data, conversou com a Sra. Larissa. Disse que a motivação inicial para se deslocar até o fórum estava relacionada com uma certidão de quitação eleitoral e aproveitou a visita para resolver um assunto de caráter particular com a representante. Esclareceu que mantém uma relação extraconjugal com uma mulher, de nome JESSIANE, a qual é bissexual. Afirma que JESSIANE namorava outras mulheres com o seu consentimento, dentre as quais citou a pessoa de RYANE, que seria amiga comum de JESSIANE e da vítima. De acordo com o interrogado, teve inicio uma amizade entre a magistrada e JESSIANE, que evoluiu para um envolvimento emocional entre ambas. Relatou que a intenção da representante seria ter uma relação mais séria com JESSIANE, aspiração não correspondida por JESSIANE, que explicou que já namorava com o interrogado e começou a lhe enviar mensagens, inclusive em horários inoportunos, o que gerou desconfiança da esposa do interrogado. Não obstante uma reclamação por parte do interrogado, a magistrada continuou a enviar mensagens, o que motivou o interrogado a comparecer ao fórum e conversar com a representante, afirmando “QUE ERA PRA SRA. LARISSA NÃO MANDAR MAIS MENSAGENS PARA SEU TELEFONE, POIS AQUILO IRIA CAUSAR UM PROBLEMA COM LUANA, SEM NECESSIDADE”. Em decorrência desse pedido, a magistrada se descontrolou emocionalmente e começou a gritar, expulsando o interrogado do gabinete.
Como é cediço, nos casos de crimes com conotação sexual, geralmente praticado às escondidas, o depoimento da vítima tem especial valor probante, sobretudo quando guarda sintonia no cotejo com os demais elementos de prova. Pela análise dos depoimentos prestados em sede policial e confirmados em juízo, não há como entender que o fato (beijo forçado) passou de uma encenação:
•as declarações da vítima não foram contraditórias, seguindo uma linearidade na exposição do fato;
•as condições pessoais da ofendida, magistrada de reputação ilibada e casada, não levam a crer que fantasiaria uma história que, independente da sorte deste processo, a causaria, no mínimo, extremo constrangimento;
•as servidoras que tiveram contato com a magistrada foram uníssonas em atestar o estado emocional abalado em que ficou a vítima após a “conversa” com o réu, chegando a imaginar se tratar de algo mais grave, o que caracteriza o tipo, o qual exige que a vítima se sinta importunada, já que o pudor é um sentimento personalíssimo;
•as testemunhas arroladas pela defesa não merecem crédito: Jessyane, contraditada pela assistência da acusação, admitiu a existência de um relacionamento amoroso com o acusado há mais de 02 anos, desde quando tinha apenas 17 anos de idade; as demais eram parentes (tia e mãe) da amante do réu, sendo uma delas remunerada pelo cofres da Prefeitura de Santa Inês sem concurso público; somado ao fato que todas não estavam presentes no Fórum de Santa Inês quando do ocorrido;
•o réu confirmou que esteve com a vítima;
•a versão apresentada pelo acusado não é crível, haja vista que uma pessoa que assume um relacionamento extraconjugal, sem qualquer pudor, de notório conhecimento, com uma jovem desde quando esta possuía 17 anos de idade, não iria se incomodar a ponto de ir até o Fórum falar com uma magistrada para que ela deixasse de lhe mandar mensagens, visando evitar desconforto com sua esposa. Pelo que se infere dos depoimentos acima analisados, não há que se falar em insuficiência probatória, pois a ofendida conseguiu descrever de forma clara e segura a conduta do acusado, o que demonstra a verossimilhança de suas informações, aptas a demonstrar a autoria e materialidade delitiva.
Quanto à alegação da defesa, de que a conduta é insignificante e que o Estado deve se preocupar com fatos mais graves, sendo um desperdício de dinheiro público o presente processo, não merece melhor sorte.
Crime de menor potencial ofensivo, por si só, não é conduta insignificante.
O princípio da insignificância, ou também chamado crime de bagatela próprio, ocorre quando uma ação tipificada como crime, praticada por determinada pessoa, é irrelevante, não causando qualquer lesão à sociedade, ao ordenamento jurídico ou à própria vítima. Aqui não se discute se a conduta praticada é crime ou não, pois é caso de excludente de tipicidade do fato, diante do desvalor e desproporção do resultado, no caso, insignificante, onde a atuação estatal com a incidência de um processo e de uma pena seria injusto. Embora não haja previsão no ordenamento jurídico sobre o crime de bagatela, ele é aplicado caso a caso, de forma concreta e não abstrata. No caso dos autos, é ilógico tratar a conduta do réu, que beijou de forma forçada uma magistrada no Fórum onde exerce o seu labor, como insignificante, na medida em que maculou a integridade física e psíquica da vítima, premissas da dignidade da pessoa humana, consagrada na Constituição Federal de 1988 como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF (LGL\1988\3)). Alexandre de Moraes (p.16, in Direito Constitucional) leciona:
“a dignidade da pessoa humana concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às personalidades humanas. Esse fundamento afasta a idéia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.”
Por sua vez, preceitua Ingo Wolfgang Sarlet ao conceituar a dignidade da pessoa humana:
“[…] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade , implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano , como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.”
O Supremo Tribunal Federal vem procurando dar maior efetividade na aplicação do postulado da dignidade da pessoa humana, ressaltando em diversos dos seus julgados tal postulado como veículo de aplicação dos direitos e garantias fundamentais:
“o postulado da dignidade da pessoa humana, representa – considerada a centralidade desse princípio essencial (CF (LGL\1988\3), art. 1º, III ) – significativo vetor interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo. (HC 85.237 , Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 17-3-2005, Plenário, DJ de 29-4-2005.) No mesmo sentido: HC 95.634 , Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 2-6-2009, 2ª Turma, DJE de 19-6-2009; HC 95.492 , Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 10-3-2009, 2ª Turma, DJE de 8-5-2009. (BRASIL, STF, 2012, on-line).
O princípio da bagatela não pode se sobrepor à dignidade da pessoa humana.É naturalmente incompatível que uma conduta seja insignificante, quando afronta/desrespeita este valor supremo, condensador dos direitos humanos. Chancelar a conduta do autor do fato como insignificante, seria retroceder em mais de meio século os avanços conquistados pelos movimentos que pregam o respeito e isonomia entre os gêneros. Em pleno século XXI a mulher ainda ser vista como um ser com vontade reduzida diante da masculina é um absurdo inaceitável, principalmente se tal pensamento (retrógrado) continuar sendo disseminado, principalmente por autoridades públicas.
Vale ressaltar que vítima, ao levar adiante fatos desta natureza, que, sem sombra de dúvida, a trazem grande exposição na sociedade e constrangimentos, traz a memória o livro da filósofa e feminista francesa, Simone Beauvoir, publicado em 1949, “O Segundo Sexo” que, entre outras ideias, defendia que o “ser mulher” é algo construído historicamente, ou seja, não são apenas as questões biológicas que determinaram o que vem a ser uma mulher, mas todas as relações que as mulheres foram tendo com os homens ao longo dos anos. Dessa forma, o patriarcado com suas práticas machistas impuseram às mulheres o que elas devem ser, daí Beauvoir ter dito nesse livro: “Ninguém nasce mulher. Torna-se mulher”. 
Com sua atitude, a ofendida, principalmente por ser magistrada, ensina como é tornar-se mulher em um contexto de isonomia entre os gêneros. Diante do exposto, sendo a prova suficiente, julgo procedente a denúncia para CONDENAR JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ALVES nas penas do art. 61 da Lei das Contravenções Penais (LGL\1941\7).
Quanto à dosimetria da pena, passa-se a sua análise:
O tipo em comento prevê como sanção pena de multa. Para sua fixação deve-se levar em conta a gravidade do delito e as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal (LGL\1940\2).
O delito é de menor potencial ofensivo, porém verifica-se que a conduta ultrapassa a normalidade, visto que cometido em detrimento de uma autoridade e dentro do Fórum, a justificar uma exasperação da pena-base além do mínimo legal, razão pela qual a fixo em 15 dias-multa.
Quanto ao valor do dias-multa, ante a condição financeira do réu, fixo no patamar de 1 (um) salário mínimo,bem como por se tratar de valor necessário e suficiente à prevenção e reparação do dano.
Transitado em julgado o presente acórdão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral acerca da condenação.
É como voto.
Sala das Sessões da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, em 26 de fevereiro de 2015.
Desembargador JOSÉ BERNARDO SILVA RODRIGUES
Relator
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