
ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000650-10.2010.815.0291 - Comarca de Cruz do 
Espírito Santo
RELATOR: O Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado para 
substituir o  Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos) 
APELANTE: Ministério Público do Estado da Paraíba
APELADO: José Jorge dos Santos
DEFENSOR: Wilmar Carlos de Paiva Leite

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. 
VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE 
IDADE. PROVAS INSUFICIENTES DE 
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. 
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO 
MINISTERIAL. APEGO A DEPOIMENTOS 
TESTEMUNHAIS NÃO CONFIRMADOS EM 
JUÍZO. DISTORÇÃO DOS DEPOIMENTOS DA 
VÍTIMA E GENITORA. AUTORIA E 
MATERIALIDADE NÃO EVIDENCIADAS. 
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

- Não há o que atacar na sentença absolutória que se 
sustenta pela ausência de provas capazes de indicar com 
certeza a autoria e a materialidade.

- Assim, não restando comprovado nos autos que o réu, 
ora apelado, teve conjunção carnal com menor de 14 
(quatorze) anos, não há como lhe condenar pela prática do 
crime de estupro de vulnerável.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos 
acima identificados. 

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade,  em  NEGAR PROVIMENTO AO 
APELO MINISTERIAL.



RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério 
Público Estadual, após julgamento de absolvição proferido em favor de José Jorge dos 
Santos, proferido pelo juízo da Comarca de Cruz do Espírito Santo. O douto juiz 
primevo proferiu sentença, fls. 134/138, julgando improcedente a denúncia, no sentido 
de absolver o denunciado como incurso no art. 217-A (estupro de vulnerável), do CP.

Irresignado, o Parquet a quo rebate os argumentos absolutórios 
do decisum recorrido (fls. 134/138), pugna pela absolvição, em suma, sob o fundamento 
de que restou caracterizado através de depoimentos testemunhais a prova da autoria e 
materialidade.

Em contrarrazões, o defensor público alega que a negativa de 
autoria ficou devidamente comprovada, inclusive pela vítima.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do insigne 
Procurador de Justiça, Dr. Manoel Henrique Serejo da Silva, entendeu que não restou 
comprovada a materialidade nem a autoria, manifestando-se pelo desprovimento do 
apelo (fls. 181/185).

É o relatório. 
VOTO: 

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a 
sua admissão.

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução não ofereceu 
elementos aptos à prolação de sentença condenatória, considerando que não foi possível 
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 
217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável).

Consta dos autos que, em 07/04/2011 foi recebida a denúncia 
contra o apelado, em razão deste ter supostamente praticado conjunção carnal e atos 
libidinosos diversos com a menor E. B. R. à época com 12 (doze) anos de idade.

Exsurge do depoimento feito em juízo da genitora da vítima“que 
acha que não foi nenhum dos réus quem transou com sua filha; que conhece sua filha e 
acha que ela quis botar a culpa nos dois réus; que acha que sua filha gostava dos dois 
acusados e eles não queriam nada com ela; que ninguém lhe pediu para dar o presente 
depoimento.”. Fls. 63

Tal depoimento, contrário ao dado no processo investigatório 
ressalta  a dúvida quanto a autoria e até mesmo a materialidade, no entanto para o juízo 
condenatória não é possível a existência de dúvidas, sendo a absolvição imperativa 
nesses casos.



Como bem asseverou o magistrado a quo : 

(…) para a condenação, é necessário que exista prova do fato e da 
autoria além de qualquer dúvida razoável. Portanto, não é admissível 
presumir que o réu mantivesse uma vida sexual ativa. Trata-se da vida 
de um cidadão, sem antecedentes criminais de qualquer natureza, que 
pode sofrer condenação por crime hediondo.
Portanto, quando a vítima volta atrás em sua acusação, a primeira 
preocupação do juízo é verificar se esta está sujeita a algum tipo de 
pressão e o novo depoimento seja fruto de coação ou ameaça.
No caso dos autos, não há qualquer indício neste sentido. Este 
magistrado colheu o depoimento da vítima e, tanto esta como a 
genitora, não demonstraram qualquer sinal de constrangimento no 
depoimento judicial. Assim, resta uma dentre duas alternativas: A 
menor mentiu antes para prejudicar o réu, ou mentiu agora para 
beneficiá-lo.(...)

In casu, não obstante a irresignação do parquet, a autoria e a 
materialidade do crime não restam evidenciados das provas dos autos, como bem 
analisado pelo juiz primevo na sentença recorrida. 

O Laudo Sexológico (nº 00340210 –  fl.30/31), realizado em 
10/02/2010, apenas se presta para indicar que houve conjunção carnal, sem precisar a 
data desta, considerando que apenas afirmou que a conjunção carnal teria ocorrido a 
mais de 21 dias, não sendo suficiente para apontar a autoria ou mesmo a materialidade 
considerando que a denúncia no Conselho tutelar ocorreu em 02/12/2009.

Logo, in casu, não há provas suficientes para atestar cabalmente 
a prática criminosa, bem como considerar que o apelado deva ser condenado pelo crime 
estupro de vulnerável na constância de tantas dúvidas que pairam não esclarecidas.

Na verdade o que deve fundamentar a condenação é a 
comprovação indubitável de que o acusado praticou conjunção carnal e atos libidinosos 
diversos com a menor E. B. R, ofendida , quando tinha apenas 12 anos de idade.

Portanto, em face da insuficiência das provas produzidas, não há 
que se falar em condenar. 

Não há o que atacar na sentença absolutória que se sustenta pela 
ausência de provas capazes de indicar com certeza a autoria e a materialidade do crime. 
Assim, mantenho a sentença absolutória em favor do apelado.

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, dele 
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Dr. Marcos William de 
Oliveira (juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha 
Ramos), relator, e Joás de Brito Pereira Filho, revisor.



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, 14 de abril de 2015. 

Marcos William de Oliveira
juiz convocado


