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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0030158-06.2010.815.2003  –  6ª Vara
Regional de Mangabeira da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Marcondes Ildefonso de Sousa, vulgo “Mister Mike”
ADVOGADO : Fernando Antônio e Silva Machado
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. Art. 217-A do Código Penal. Crime
cometido contra menor de catorze anos. Autoria e
materialidade comprovadas. Condenação. Ausência
de prova. Inocorrência. Absolvição.
Impossibilidade. Palavra da vítima absolutamente
corroboradas pelo conjunto probatório.
Desclassificação do crime de estupro de vulnerável para
importunação  ofensiva  ao  pudor.  Asserção  não
configurada.  Desprovimento do apelo.

- Comete o crime de estupro de vulnerável o
agente que  pratica outro ato libidinoso diverso da
conjunção carnal com menor de 14 anos, incidindo
nas penas do artigo 217-A do Código Penal.

- É cediço, que nos crimes sexuais contra
vulnerável, praticados não raro na clandestinidade,
longe dos olhares de terceiros, os relatos
coerentes da vítima –  ainda que esta seja menor
de idade –, endossados pela prova testemunhal,
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são elementos de convicção de alta importância
suficientes para comprovar a prática delitiva.

- Caracterizados o constrangimento e a violência
que  a  vítima  sofreu,  resta  clara  sua  intenção
dolosa  e  não  meramente  importunar  de  modo
ofensivo o pudor da ofendida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara Regional de Mangabeira da Comarca
da  Capital, Marcondes  Ildefonso  de  Sousa,  vulgo  “Mister  Mike” foi
denunciado como incurso nas sanções dos arts 217-A do CP c/c  225,
parágrafo  único,  e  70  todos  do  CP,  pelos  seguintes  fatos  narrados  na
inicial acusatória:

“...  Consta  na  peça  informativa  em  anexo,  que  o
denunciado  praticou  atos  libidinosos  com  a  menor
IANCA RAFAELA BARBOSA DE LIMA, de onze anos de
idade, conforme Certidão de Nascimento de fl. 07, fatos
estes ocorridos em 27 de maio de 2010, por volta das
20:00, no interior da residência da vítima e acusado,
no endereço acima descrito, nesta cidade.
Emerge dos autos  que o  acusado é companheiro  da
irmã  da  vítima  e  no  dia  do  fato  estavam  vítima  e
acusado sozinhos em casa,  quando o mesmo estava
utilizando o computador e pediu para a menor fechar a
janela  de  seu  e-mail.  A  menina  se  aproximou  do
computador para fechar “as janelas”, momento em que
o  acusado  começou  a  lhe  mostrar  várias  fotos
pornográficas  no  equipamento  ,  momento  em que a
menina  foi  para  o  seu  quarto,  sendo  seguida  pelo
acusado que lhe pediu para não contar nada a ninguém
e depois acariciou suas partes íntimas mas a menor se
esquivou e foi embora. 
Infere-se do caderno inquisitivo que a irmã da vítima
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chegou logo em seguida e esta lhe contou o ocorrido e
acrescentou  que  já  tinha  sido  abusada  sexualmente
pelo acusado quando moravam na mesma residência,
dizendo que se aproveitava quando não tinha ninguém
em casa para acariciar suas partes íntimas, e quando
sua irmã dormia o acusado dormia no mesmo quarto
da declarante, mostrava o pênis para ela. (...)” 

Denúncia recebida em 29 de setembro de 2010 (fl. 28).

Após regular instrução processual,  sobreveio  a
sentença (fls. 115/120), condenando o réu Marcondes Ildefonso de Sousa,
à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto,
pela prática do delito tipificado no art. 217-A do Código Penal. 

Inconformado com a r. sentença que lhe fora imposta,
apelou o réu (fl. 122). Em suas razões expostas às fls. 123/131, pugna,
em suma, pela absolvição por entender que inexistem provas suficientes a
autorizar a sua condenação e subsidiariamente pela desclassificação do
delito para a contravenção de importunação ofensiva ao pudor. 

O Ministério Público Estadual apresentou suas
contrarrazões, rogando pela manutenção da decisão guerreada (fls.
148/150).

Neste grau de jurisdição, instada a se pronunciar, a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do ilustre Procurador
de Justiça, Dr. Paulo Barbosa de Almeida, opinou pelo desprovimento do
apelo, fls. 155/159.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso.

 
Inicialmente,  argumenta o réu/recorrente, por

intermédio de sua insurreição, que não existem dados convincentes que
deem sustentáculo à sua condenação  notadamente  nos  depoimentos
colhidos ao longo da instrução foram contraditórios.

Razão maior não lhe assiste.

Para tanto, deve ser mencionado o que diz o disposto
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no art. 217-A, do Código Penal, verbis:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (…).”

Na espécie, não há como dar provimento ao pleito
absolutório do apelante, pois que, o conjunto probatório é seguro,
harmonioso e suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a
materialidade e a autoria delitivas. A destacar, notadamente, a palavra da
vítima.

Das vezes em que foi ouvida (na fase inquisitória e em
juízo), a vítima (já qualificada nos autos), com apenas 12 (doze) anos de
idade, demonstrou com firmeza e  riqueza de detalhes todo o ocorrido,
senão vejamos.

Perante a autoridade policial disse que (fl. 04):

“...QUE  por  volta  das  20h00min  do  dia  27.05.2010,
encontrava-se  sozinha  em  sua  residência,  quando
chegou seu cunhado MARCONDES e pediu para usar o
computador; QUE a declarante deixou o mesmo entrar
na  casa,  já  que  ele  frequenta  a  residência  por  ser
companheiro de  sua irmã e já haver morado lá por
cinco  meses  com  a  família;  QUE  ao  ter  acesso  ao
computador, o acusado chamou a declarante e pediu
ajuda para fechar seu e-mail; QUE a declarante, ao se
aproximar  do  computador,  o  acusado  lhe  mostrou
várias fotos pornográficas; QUE a declarante fechou
as janelas do computador e foi para o seu quarto,
sendo seguida pelo  acusado,  o  qual  começou a
conversar com a declarante, inicialmente dizendo
para a mesma não contar nada sobre os fotos, e
depois tentou acariciar suas partes íntimas, mas
a declarante se esquivou, tendo então o acusado
ido embora; QUE sua irmã chegou instantes depois, e
a  declarante  relatou  o  fato  ocorrido,  bem  como
informou  que  já  havia  sendo  abusada
sexualmente  pelo  acusado,  que,  enquanto
morava na residência, e aproveitava quando não
havia ninguém para acariciar suas partes íntimas
e,  quando  sua  irmã  dormia,  o  acusado,  que
dormia no mesmo quarto da declarante, mostrava
o penis para a mesma (...)” Negritei.

Em juízo, declarou (fls. 83/84):

“...que reconhece como sua assinatura feita à fl.  04;
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que  estava  em  casa  sozinha  quando  o  denunciado
chegou;  que  quando  ele  chegou  estava  usando  o
computador,  tendo  ele  dito  que  sim;  que  quando  o
denunciado  chegou,  foi  para  seu  quarto;  que  pouco
tempo  depois  o  denunciado  a  chamou  dizendo  que
havia um arquivo no computador que ele não estava
conseguindo  fechar;  que  foi  até  o  computador;  que
constatou  que  o  arquivo  se  tratava  de  um  site
pornográfico; que fechou o site e correu de volta para
seu quarto; que o denunciado foi atrás dela e mandou
que ela abrisse a porta; que o denunciado estava com
o botão da calça e o zíper aberto; (…) outras vezes, o
denunciado  chegou  a  lhe  acariciar;  que  umas
semanas  antes  da  ocorrência  desse  fato,  o
denunciado  havia-lhe  acariciado  nos  seios; que
meses  antes  da  ocorrência  do  fato  narrado
anteriormente,  ela,  sua irmã Shirley  e  o denunciado
estavam  dormindo,  durante  a  noite,  no  mesmo
quarto quando o denunciado lhe mostrou órgão
genital;  que tinha medo de ficar sozinha com o
denunciado; (…) que no dia, o denunciado estava
com os olhos vermelhos, mas não sabe dizer se
ele havia bebido ou consumido outra substância;
que a página que fechou a pedido do denunciado,
na verdade não apresentava nenhuma dificuldade
para encerrar; que o denunciado sempre dormia
de  cueca;  que  o  denunciado  realmente  estava
acordado  e  retirou  a  cueca  mostrando  o  órgão
genital a ela; (...)” Destaquei.

Com  o  fito  de  asseverar  a  autoria  do  réu,  convém
destacar,  em  juízo,  as  declarações  da  irmã  da  menor,  Juliene  Maria
Barbosa de Lima, quando assevera haver ouvido o relato da imolada logo
após o ocorrido (fls. 81/82):

“... que no dia 27 de maio de 2010, precisou sair
com o seu filho e deixou a vítima em casa sob a
responsabilidade  de  Shirley;  que  Shirley  estava
aperreada, sem saber notícias do denunciado, que
havia saído cedo naquele dia; que ao chegar na
casa da sua amiga, conhecida por morena, ela lhe
avisou que o denunciado estava bêbado e tinha
ido para casa; que preocupada, voltou para casa;
que ao chegar lá,  encontrou Ianca sozinha; que
Ianca  chamou  ela  até  o  quarto;  que  Ianca  lhe
relatou  que Shirley  havia  deixado  ela  sozinha  e
que  o  denunciado  havia  chegado  em casa;  que
quando  o  denunciado  chegou,  Ianca  disse  que
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perguntou a ele se ele queria acessar a internet;
que o denunciado respondeu à Ianca que sim; que
Ianca  disse  que  deixou  o  denunciado  usando  o
computador  e  se  trancou  no  quarto;  que  Ianca
disse que o denunciado bateu na porta e chamou
ela para fechar uma janela do computador; que
ela foi até o computador; que Ianca disse que o
computador  estava  acessando  fotografias
pornográficas  e  que  o  denunciado  se  manteve
próximo a ela  com suas partes íntimas quase a
mostra; que a vítima lhe contou que o denunciado
outras vezes, enquanto ela usava o computador, o
denunciado  se  aproximava  por  trás  dela  e
acariciava os seus seios; que a vítima lhe disse
que  esses  fatos  ocorreram  várias  vezes,  desde
quando o denunciado foi morar na sua casa (...)”

Conflui para o mesmo fato as declarações da mãe da
imolada Luciene Barbosa de Lima (fl. 85):

“...  que  Juliene  contou  também  que  o  denunciado
outras  vezes tinha acariciado o corpo de Ianca;  que
conversou  com  Ianka  a  respeito  dos  fatos  e  ela
confirmou tudo o que Juliene havia dito; (…)”

Ora, primeiramente, importa frisar que, embora seja
uma criança de apenas doze  anos, a vítima em momento algum
demonstrou estar com dúvida, ou mesmo titubeou, ao apontar o
denunciado, Marconde Ildefonso de Sousa, como sendo a pessoa que lhe
acariciou na região dos seios bem como lhe mostrou o órgão genital.

Ademais, in casu, não se vislumbra, nas declarações da
ofendida e de seus familiares (genitora e irmã), qualquer intenção em
atribuir falsamente ao acusado a prática criminosa narrada na inicial
acusatória.

Nesse ponto, ressalte-se os seguintes julgados:

“(...) 2. Ainda     que     não     apontada,     efetivamente,
nenhuma     outra     prova     para     dar     suporte     à
acusação,     a     não     ser     o     depoimento     da     vítima
prestado     no     inquérito     policial     e     ratificado     em
juízo,     é     plenamente     admissível     que,     dependendo
do     contexto     probatório     produzido     nos     autos,
desde     que     haja     coerência     e     harmonia,     essa     prova
seja     utilizada     validamente     como     fundamento
único     para     condenar     o     réu. (...)”  (STJ, HC
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100909/DF; Ministra LAURITA VAZ; QUINTA
TURMA; DJe 02/06/2008).

“(...) se     o     delito     é     praticado,     sem     que     outra
pessoa     o     presencie,     a     palavra     da     vítima     é     que
prepondera.     A     preponderação     resulta     do     fato     de
que     uma     pessoa     nunca     irá     acusar     desconhecidos
da     prática     de     uma     subtração,     quando     esta
inocorreu.     Não     se     pode     argumentar     de     acusação
motivada     por     vingança     ou     qualquer     outro     motivo,
quando     os     envolvidos     não     mantêm     qualquer
vínculo     de     amizade     ou     inimizade,     quando     são
desconhecidos     entre     si  ". (TACRIM - SP - AC - Rel.
Almeida Braga - JUTACRIM 100/250). Todas, com
destaques nossos.

Portanto, diante dos elementos fáticos probatórios
coligidos ao caderno processual, resta cabalmente evidenciada a autoria
criminosa imputada ao ora apelante. Aliás, não se pode olvidar que, nos
crimes sexuais contra vulnerável, praticados não raro na clandestinidade,
longe dos olhares de terceiros, os relatos coerentes da vítima – ainda que
esta seja menor de idade –, endossados pela prova testemunhal, são
elementos de convicção de alta importância suficientes para comprovar a
prática do delito inserto no art. 217-A do Código Penal.

A propósito:

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida,
dada a clandestinidade da infração, assume
preponderante importância, por ser a principal se não a
única prova de que dispõe a acusação para demonstrar
a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos
fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico
com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida,
prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de
responsabilidade do réu” (TJSP – RT 671/305-6). 

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO
CONFIRMADA EM 2º GRAU. NEGATIVA DE AUTORIA
QUE SE ENCONTRA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO
STJ.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra
da vítima é importante elemento de convicção, na
medida em que esses crimes são cometidos,
frequentemente, em lugares ermos, sem
testemunhas e, por muitas vezes, não deixam
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quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar
consonância com as demais provas coligidas nos
autos.
2. No caso, a condenação baseou-se em outras provas,
que não apenas o depoimento da vítima.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe
01/02/2013)

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A
LIBERDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO
CP). PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DE
CONJUNÇÃO CARNAL POR DUAS VEZES. PLEITO
ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS
QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA.
INOCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES COERENTES DA
INFANTE NAS DUAS ETAPAS PROCESSUAIS,
CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS. INJUSTO TÍPICO PENAL
CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO. Nos delitos contra a liberdade
sexual, geralmente cometidos na clandestinidade,
o depoimento das vítimas, quando claro,
coerente, harmônico e em sintonia com os demais
elementos probatórios, é bastante para garantir a
condenação, ainda que sem a presença de
vestígios no exame pericial.” (TJSC, Relator:
Ricardo Roesler, Segunda Câmara Criminal,
julgado em 16/09/2013) Em todos, negritei.

Logo, impossível a pretendida absolvição, de modo que
mantenho a condenação de Gilberto Jorge Cavalcante de Oliveira, como
incurso nas penas do art. 217-A do Código Penal.

Em relação à desclassificação do crime de atentado
violento  ao  pudor  para  a  contravenção  de  importunação  ofensiva  ao
pudor, o doutrinador José Geraldo da Silva nos ensina que o art. 61 da
LCP diz o seguinte: 

"a  conduta  consiste  em  importunar  (incomodar,
aborrecer,  transtornar)  alguém  (homem  ou
mulher) em lugar público ou acessível ao público
(se  for  em  local  privado,  não  configura  esta
contravenção)  de  modo  ofensivo  ao  pudor
(decência, recato, pejo, pudicícia)." (SILVA, José
Geraldo.  Leis  penais  especiais  anotadas.  8a
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ed. Campinas, SP: Millenium, 2005, p. 516.)

Diante  de  tal  entendimento  acima,  denota-se  a
impossibilidade  de  desclassificar  o  crime  em  tela  até  porque  o  ora
apelante visava à prática de ato libidinoso, aliada ao fato de que o agente
alisou os seios da vítima além de mostrar a genitália a ela, fatos estes que
já demonstram, a meu sentir, a lascívia necessária destinada a satisfazer à
concupiscência sexual do réu. 

E acrescento ainda que por sorte da vítima, um mal
pior poderia acontecer se não tivesse chegado a tempo a sua irmã Juliene
Maria Barbosa de Lima na casa em que estava o ora denunciado. 

Assim sendo, caracterizados o constrangimento e a vi-
olência que a vítima sofreu, resta clara sua intenção dolosa e não mera-
mente importunar de modo ofensivo o pudor da ofendida.

Logo, impossível a pretendida absolvição, de modo que
mantenho a condenação de Marcondes Ildefonso de Sousa, vulgo “Mister
Mike”  como incurso nas penas do art. 217-A do CP.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador João  Benedito  da  Silva,
Presidente  da  Câmara  Criminal  e  revisor,  dele participando os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Arnóbio  Alves
Teodósio (com jurisdição limitada), relator, e Luiz Sílvio Ramalho
Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 24 de
fevereiro de 2014.    

            

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
   RELATOR  


