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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL N.0002286-79.2012.815.0181 - 2a Vara de
Guarabira/PB

RELATOR : Des. Joás de Brito Pereira
APELANTE : Djair Joaquim da Silva
DEFENSOR : Odonildo de Sousa Mangueira
APELADO : Justiça Pública

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE
E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.
IRRELEVÂNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal,
acima identificados:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Djair Joaquim da
Silva, que tem por escopo impugnar sentença que o condenou correincurso no
art. 217-Ac/c art.226, II, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze)
anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (fls.84/95),
em razão dos fatos assim narrados na denúncia (fls.02/04):

"...em meados de outubro do ano de 2011, por volta das
17h00min, o denunciado Djair Joaquim da Silva manteve conjunção carnal
com a menor Maria Rita de Cássia de 13 (treze) anos de idade.

Segundo se apurou o primeiro contato da menor com o acusado
teria sido no dia em que a mesma foi buscar o leite em um sítio com o
mesmo, data em que foi tocada nos seios. No dia, data e hora supracitado, o
acusado chamou a vítima para buscar macaxeira no roçado de Biu Rei, e no
caminho mandou a vítima tirar a roupa e manteve conjunção carnal com a
mesma.

um



Consta, ainda, que por outras vezes o acusado manteve
conjunção carnal com a vítima, sendo um total de aproximadamente 05
vezes. Além disso, os depoimentos testemunhais colhidos na esfera policial
deram conta de que o acusado mantinha um contato muito próximo com a
vítima, sempre viajando de moto em sua companhia, bem como o Laudo de
Exame de Conjunção Carnal de fl.24/26, comprovou que a vítima não é mais
virgem.

(...)."

Nas razões recursais (fls. 107/108), alega o apelante que não há
provas suficientes para ensejar uma condenação, requerendo sua absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público, fls.111/114, pelo não
provimento do recurso de apelação.

Parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 119/124, opinando
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

-VOTO- Des. Joás de Brito Pereira Filho

O recurso é próprio e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa pugnou pela absolvição, por insuficiência de
provas, entretanto, não merecem guarida as razões da apelação.

A materialidade está devidamente demonstrada pelo Laudo de
Conjunção Carnal, onde se afirma que a vítima não era mais virgem
(fls.29/30) e pela prova oral colhida.

A autoria, de igual modo, está demonstrada pelo cotejo das
provas colacionadas aos autos.

Avítima Maria Rita de Cássia da Silva em seu depoimento pessoal
dado em juízo afirma que "...que pegaram a macaxeira e quando retornaram,
ao passar por uma vereda, o denunciado mandou a depoente tirar a roupa;
que a depoente tirou a roupa, porque ficou com medo do denunciado; que o
denunciado tirou a sua própria roupa; que neste local tiveram relação sexual;
que a relação sexual foi vaginal; que o denunciado não usava preservativo;
(...); que após este fato manteve outras relações sexuais com o denunciado,
sendo três vezes em casa quando a mãe da depoente não estava e outra no
mato; que sempre concordou porque tinha medo do denunciado; (...); que em
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todas as relações sexuais mantidas com o denunciado a depoente tinha treze
anos; que antes de tal fato a depoente era virgem." (fls.74/75).

Sabemos que, nos crimes contra os costumes, normalmente
praticado às ocultas, a palavra da vítima merece maior valoração, mormente
quando corroborada com os demais elementos carreados aos autos, a
comprovar a autoria do crime.

Tal ponderação é cabível, ainda que oriunda de uma menina de
apenas 13 anos, desde que a narrativa não se mostre fantasiosa. No caso, a
menor descreve os acontecimentos com segurança e detalhes.

Atestemunha Agenor Laurentino do Nascimento, fl.76, informou
que "...que "pequena" afirmou ao depoente que o denunciado abusou da
vítima a primeira vez no sítio Riacho Fundo; que "pequena" também afirmou
que o denunciado sempre ia na casa do depoente; que Djair depois deste fato
foi à casa do depoente e afirmou que teria mantido relação sexual com Rita
por que era homem; que disse ao mesmo para ter vergonha, pois Rita era sua
irmã (...)".

Assim, as provas dos autos são suficientes para um decreto
condenatório, mostrando que o réu de forma voluntária e consciente, mesmo
sabendo sobre a idade da vítima, manteve relações sexuais com menor de 14
anos, inocorrendo na conduta típica assim descrita no Código Penal:

"Art.217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro
ato Ubidinoso com menor de 14 (cartorze anos:

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

Na espécie, o consentimento da vítima - tal como revelado nos
autos - é irrelevante para a caracterização do crime de estupro de vulnerável,
pois o tipo penal em questão tem a finalidade de "proteger esses menores e
punir aqueles que, estupidamente, deixam aflorar sua libido com crianças e
adolescentes ainda em fase de desenvolvimento" (GRECO, Rogério penal:
comentado. 5. ed. Niterói, Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p.655).

Com efeito, a Lei n° 12.015/2009, ao inserir o artigo 217-A no
Código Penal, substituiu o regime de presunção de violência contra criança ou
adolescente menor de 14 anos (considerada relativa por parcela da doutrina e
jurisprudência), então previsto no artigo 224 (revogado), pela situação de
vulnerabilidade absoluta de tais menores, tornando inválido o eventual
consentimento da vítima, por não possuir formação e o necessário
discernimento para as práticas sexuais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença que condenou o réu.



É o voto

Presidiu o julgamento, o Excelentíssimo Senhor Desembargador João
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, com voto. Participaram do
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Joás de Brito Pereira Filho,
relator e Arnóbio Alves Teodósio (com jurisdição limitada), revisor.

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,
Capital, 03 de Fevereiro de 2015.

Desembargador Joás detrito Pereira Filho
- RELATOR -


