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PENAL.  Apelação  Criminal.  Crime  sexual  contra  vulnerável.
Estupro de vulnerável. Declarações e testemunhos contantes
dos  autos.  Condenação.  Prova  da  materialidade  e  autoria
delitiva.  Pena  proporcional  e  razoavelmente  fixada.
Desprovimento do recurso.

- Para  a  caracterização  do  crime  de  estupro  de  vulnerável,
antevisto do art. 217-A do CP, basta a realização de conjunção
carnal  ou  outro  ato  libidinoso  com menor  de  14  (quatorze)
anos, tratando-se, portanto de critério unicamente objetivo;

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator,  e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Adailton  de  Souza
Xavier,  que tem por escopo impugnar sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara
Regional  de  Mangabeira,  Comarca  da  Capital,  que,  julgando  procedente  a  denúncia,
condenou-o a pena de 25 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (fs.
78/92).

Narra a denúncia que no mês de dezembro de 2010 o apelante teria
praticado atos libidinosos com o seu enteado G.  L.  S.  B,  13  anos de idade;  que na
oportunidade estava bêbado e chamou o menor para comer uma comida nova e assistir
filme pornô; que teria ligado o ventilador na velocidade alta e, por causa do frio, chamou o
menor para se cobrir; que o ora apelante puxou o seu short e abusou sexualmente dele,
penetrando o seu pênis no ânus do menor.



Infere-se, ainda, que o menor costumava ir  aos finais de semana
para a casa da mãe e desde os 04 (quatro) anos de idade sofre com os abusos sexuais
do padastro;

No arrazoado, argumenta, em síntese, não estar provada a prática
do delito de estupro e que os depoimentos colhidos em nada corroboram com a pretensão
ministerial, pugnando, ao final, pela sua absolvição (fs. 119/123).

Nas contrarrazões, o Ministério Público registra que o apelante não
se manifestou nos autos, nem sequer para indicar provas a serem produzidas; que apesar
de citado, não contestou, evadindo-se posteriormente, razão pela qual não foi realizado o
seu interrogatório.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso (fs. 126/128).

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs. 131/133).+

É o relatório.

- VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior. (Relator)

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade  e  a  autoria  do  crime  de  estupro  de  vulnerável
encontram-se devidamente provadas nos autos.

Para tanto, destacam-se as declarações da vítima, através das quais
infere que, desde 04 anos, sofria abusos sexuais por parte do apelante, senão vejamos:

f. 55 (…) que o declarante morava com a avó materna desde que
seus pais se separaram; que sua mãe convivia maritalmente com o
acusado; que eles no início moravam em casa alugada na praia; que
depois  foram morar  numa casa  construída  no  mesmo terreno  da
casa de sua avó: que quando o declarante ia visitar sua mãe na casa
da praia onde passava final de semana foi abusado pelo acusado;
que quando estava dormindo o acusado fazia penetração anal no
declarante; que este fato aconteceu por várias vezes durante anos;
que na época o declarante linha 04 anos de idade; que quando tinha
13 anos de idade contou o ocorrido para uma tia chamada Glaucia;
que nessa época fazia poucos meses que tinha ido morar com seu
pai; que a última vez que foi abusado pelo acusado foi em dezembro
de 2010 conforme narrado na denúncia; que depois foi morar com
seu pai; que o acusado batia na sua genitora a e por isso linha medo
que  ele  fizesse  alguma  coisa  contra  ela;  que  o  acusado  não
ameaçava  apenas  dizia  para  o  declarante  não  dizer  nada;  que
quando sua mãe, sua avó e sua lia saiam para trabalhar o acusado
lhe chamava para a casa dele e lhe abusava sexualmente; que isso
aconteceu por inúmeras vezes; que tem uma lia chamada Ester mais
nova que o declarante e que morava com sua avó mas não sabe se
ele também abusou dela; que o medo que linha do acusado era que
ele  batesse  em  sua  mãe;  que  o  depoente  estava  sendo
acompanhado por psicólogo; que sente raiva do acusado (…)



Tais  declarações  apresentam-se  em  consonância  com  os
depoimentos colhidos nos autos, do pai da vítima e suas tias, havendo sido devidamente
exposto os abusos sofridos pelo menor, que foi obrigado por várias vezes a fazer sexo
anal e oral no apelante, este se aproveitou da sua condição de padastro.

Gleudson de Lima Batista, pai da vítima (f. 56):

(…) que a avó materna da vítima disse que a mãe dele tinha tido
um surto mental e quando estava  sendo levada para a ambulância,
gritou  dizendo  que  o  filho  tinha  sido  abusado  pelo  acusado  com
quem ela convivia; que a avó da vítima depois contou isso a irmã de
nome Gláucia  e  esta  passou  a  conversar  com a  vítima  a  fim  de
confirmar; que sua irmã lhe falou sobre o fato e o declarante pediu
para que ela descobrisse junto ao filho sobre o que tinha acontecido;
que sua irmã falou a vítima que sabia o que tinha acontecido e
queria que ele apenas confirmasse; que seu filho caiu no choro
e contou a sua irmã o que o acusado fazia com ele; que sua irmã
lhe  falou  que  seu  filho  disse  a  ela  que  o  acusado  abusava
sexualmente  fazendo  sexo  anal  e  oral;  que  o  declarante
procurou o conselho tutelar onde relatou o ocorrido; que sua
irmã falou  que o menor disse que os abusos se iniciaram desde
quando ele tinha 04 anos de idade; que o menor morava com a
avó materna e a mãe dele morava com o acusado numa casa no
mesmo terreno; que o acusado se aproveitava a ausência da mãe
para se aproveitar do menor; que o acusado foi embora para Serra
Branca  quando  se  descobriu  o  abuso,  mas  depois  retornou;  que
quando houve a intimação da polícia, o acusado voltou para aquela
cidade e não mais voltou (…)

Glaucielle Cristina de Lima Paschoal, tia da vítima (f. 56) 

(…) que a vítima contou o ocorrido a sua irmã chamada Gláucia; que
a mãe da vítima teve uma crise nervosa e a declarante soube que
quando estava sendo levada na ambulância grilou que estava vendo
algo de ruim no acusado e que tinha nojo dele, e que não queria vê-
lo nunca mais;  que como ela foi  internada a vítima foi  passar um
tempo com a avó paterna:  que quando a mãe da vítima saiu do
hospital o menor não quis retomar para morar na casa da avó
materna; que a família paterna não tinha muito contato com a vítima
não percebendo que tinha algo errado no comportamento dela; que a
irmã da declarante conversava com a vítima e disse que sabia o que
tinha  acontecido  tendo  ele  revelado  que  tinha  sido  abusado
sexualmente pelo acusado com quem fazia sexo anal e oral: que
a vítima falou que tinha medo que o acusado fizesse algum mal
com a mãe pois ele já linha ferido ela com uma faca; que quando
sua  família  soube  do  abuso  procurou  o  conselho  tutelar;  que  o
acusado morava com a mãe  do menor  em uma casa no mesmo
terreno da casa da mãe dela; que depois que se descobriu o fato
denunciado o casal  alugou uma casa em Tambaú, mas quando o
acusado soube que iria ser chamado à polícia,  foi  embora; que o
menor esta morando com a declarante, já que o pai constituiu nova
família (…)

Glaucia Kalina de Lima Batista, tia da vítima (f. 58)

(…)  que  a  mãe  da  vítima  teve  um  surto



nervoso  e  foi  levada  por  uma  ambulância  ao  hospital
psiquiátrico; que a avó materna da vítima com quem esta morava
esteve na casa da declarante e lhe falou que quando a filha estava
sendo levada pela  ambulância  gritava que o acusado era um
monstro;  que  a  declarante  procurou  saber  porque  a mãe da
vítima tinha dito aquilo porque desconfiava de que algo errado
tinha acontecido; que a declarante resolveu falar com a vítima
perguntando  a  ela  o  que  estava  acontecendo  entre  ele  e  o
padrasto; que disse a vítima que podia contar pois estava do
lado dela;  que  a  vítima  começou a chorar  e  disse  que tinha
acontecido algo falando que foi abusado pelo acusado;  que a
vítima  disse  que quando  a  mãe  ia  trabalhar  o  acusado  ligava  o
ventilador para que sentisse frio e ficava com ele no sofá assistindo
filmes pornográficos quando aproveitava para fazer atos libidinosos;
que a vítima falou que houve penetração anal: que a vítima não
soube  dizer  há  quanto  tempo  isso  acontecia,  mas que  começou
desde quando era pequeno; que contou o fato a sua irmã e depois
ao pai da criança; que a declarante não conhece o acusado; que a
mãe da criança freqüenta a casa da declarante para visitar o filho
mas nunca perguntou sobre o que tinha acontecido;  que a vítima
linha medo que o acusado fizesse algum mal com a mãe pois já
a feriu com uma faca e balia nela.(...) que o menor falou que o
acusado  estava  fazendo  sexo
oral com ele e que chorava para que não fizesse sexo anal (...)

Como  se  sabe,  para  a  caracterização  do  crime  de  estupro  de
vulnerável, antevisto do art. 217-A do CP, basta a realização de conjunção carnal ou outro
ato  libidinoso  com  menor  de  14  (quatorze)  anos,  tratando-se,  portanto  de  critério
unicamente objetivo.

Sobre a objetividade normativa, originária da redação do art. 217-A
do CP, também já dispôs o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ABSOLVIÇÃO.  APELAÇÃO  CRIMINAL  JULGADA.
WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE.  VIA  INADEQUADA.  ARTIGO  217-A  DO  CP.
CONDENAÇÃO EM SEDE DE APELO MINISTERIAL. PRESUNÇÃO
DE  VIOLÊNCIA.  OCORRÊNCIA.  OBJETIVIDADE  NORMATIVA.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. DISPENSABILIDADE. APARÊNCIA
FÍSICA  DA  MENOR.  EXAME  APROFUNDADO  DO  CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO  DOS  AUTOS.  NECESSIDADE.  MATÉRIA
INCABÍVEL  NA  VIA  ELEITA.  FLAGRANTE  ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
2.  Na  hipótese  em apreço,  inexiste  flagrante  ilegalidade pois,
com o advento da Lei n.º 12.015/09, o tipo penal de estupro de
vulnerável apresentou considerações objetivas e taxativas, a se
entender que, em sendo a vítima menor de 14 (catorze) anos à
época  dos fatos  e  tendo  o  acusado conjunção carnal  com a
pessoa vulnerável nos termos legais, a imputação do crime do
artigo 217-A do Código Penal mostra-se plausível  na espécie,
sendo despiciendo o consentimento da vítima.
(...)
4. Habeas corpus não conhecido.
(HC  236.004/AM,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE  ASSIS



MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 20/05/2014)

Assim, considerando-se provada a prática de ato libidinoso diverso
da conjunção carnal, há que ser mantida a condenação do apelante.

Quanto à dosimetria, vê-se que o magistrado fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão (pouco acima do mínimo legal1), por considerar negativas 06
(seis) circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

Apesar  de  duas  das  06  (seis)  circunstâncias  apresentarem
fundamentação nula, por reproduzirem elementares do tipo (culpabilidade e motivos do
crime), é certo que o magistrado fixou a pena-base de maneira proporcional e razoável,
considerando  a  pena  mínima  e  máxima  (10  e  15  anos,  respectivamente),  por
apresentarem negativas a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime,
além da conduta da vítima, que em nada contribuiu para a prática delitiva.

-  CULPABILIDADE:  O  réu  agiu  com  elevadíssimo  índice  de
reprovabilidade  de  conduta,  pois  tinha  consciência  de  seu  ato
criminoso ao abusar  sexualmente  de criança,  não sendo-lhe lícito
agir da forma que agiu;
- ANTECEDENTES  DO  RÉU:  não  há  registro  de  antecedentes
criminais  contra  o  acusado  que  caracterize  maus  antecedentes,
podendo ser considerado como bons;
- CONDUTA SOCIAL: até então o acusado possuía boa conduta 
social;
- PERSONALIDADE  DO  AGENTE:  pela  análise  superficial  da
personalidade  do  réu
demonstrada  ao  tempo  do  crime,  percebe-se  que  possui
personalidade  distorcida,  ao  tentar
satisfazer a concupiscência mediante violência e ameaça;
- MOTIVOS DO CRIME: O crime foi  cometido por languidez, para
satisfação pura e simples do instinto sexual;
- CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME:  As  circunstâncias  em que  o
crime foi cometido depõem contra o réu, pois aproveitava da
inocência da criança e da\ausência da genitora para praticar os
atos bestiais; - CONSEQÜÊNCIAS DO CRIME: foram relevantes,
diante do trauma sofrido pela vítima e pelos seus familiares; 
- COMPORTAMENTO  DA VITIMA: o  menor não contribuiu para
que ocorresse  o crime,  pois além de não ter  consciência  do
abuso da qual foi vítima ainda foi ameaçado pelo acusado.
- CONSEQÜÊNCIAS  DO  CRIME:  foram  relevantes,  diante  do
trauma sofrido pela vítima e pelos seus familiares;

- COMPORTAMENTO DA VITIMA: o menor não contribuiu para que
ocorresse o crime, pois além de não ter consciência do abuso da qual
foi vítima ainda foi ameaçado pelo acusado.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

1Art.  217-A.  Ter  conjunção  carnal  ou  praticar  outro  ato  libidinoso  com  menor  de  14  (catorze)
anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009).

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3


Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal.
Participaram do julgamento ainda o Excelentíssimo Senhor Desembargador  Luiz Sílvio
Ramalho Júnior, Relator, e Carlos Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo
Senhor José Roseno Neto.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 de
agosto de 2014.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                                        Relator


