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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000079-71.2010.815.0151 – 1ª Vara da
Comarca de Conceição/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Maria Sandra do Nascimento
ADVOGADO: Amâncio Faustino Neto (OAB/PB 5.916)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  SUBMISSÃO  DE
ADOLESCENTE  Á  PROSTITUIÇÃO  OU  À
EXPLORAÇÃO  SEXUAL.  ARTIGO  244-A  DO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
SENTENÇA  CONDENATÓRIA.  RECURSO
PAUTADO  NA  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O
DELITO TENTADO OU, ALTERNATIVAMENTE, NA
ABSOLVIÇÃO  DIANTE  DA  FRAGILIDADE  DAS
PROVAS  OU,  AINDA,  REDUÇÃO  DA  PENA
IMPOSTA.  DESCABIMENTO.  PALAVRAS  DA
VÍTIMA.  PROVA  PRINCIPAL.  COERÊNCIA  COM
OS DEMAIS MEIOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  DECISÃO
CONDENATÓRIA  QUE  EXAURIU  A  PROVA  E
FIXOU A PENA EM OBEDIÊNCIA AOS DITAMES
LEGAIS. DESPROVIMENTO.

1.  Quando  se  trata  de  infração  de  natureza
sexual  que,  geralmente,  é  realizada  às
escondidas,  a  palavra  da  vítima  assume
relevante valor probatório, por ser a principal,
senão, a única prova de que dispõe a acusação
para  demonstrar  a  responsabilidade  do
denunciado,  logo,  não  há  que  se  falar  em
desclassificação para o delito tentado, uma vez
que  o  crime  do  art.  244-A  do  Estatuto  da
Criança e do Adolescente é crime de natureza
formal.

2. Materialidade e autoria demonstrada na livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados
expressamente  no  juízo  do  processo,
notadamente, pela riqueza de detalhes narrada
no depoimento da vítima,  mesmo que, ainda,
na fase extrajudicial, peça imprescindível nesse
tipo  de  crime,  que  retrata,  em  toda  a  sua
amplitude,  a  responsabilidade  da  agente,  que
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submeteu sua própria filha à prostituição.

3.  Não  há  que  se  falar  em  redução  da  pena
quando o magistrado de primeiro grau faz uma
análise  clara  e  segura  das  circunstâncias
judiciais,  fixando-a  em  patamar  que  entendeu
justo e necessário.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

ACORDA a egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, á unanimidade, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Conceição/PB,  Maria
Sandra  do  Nascimento,  devidamente  qualificada,  foi  denunciada  como
incursa nas sanções dos arts. 217-A e 226, I e II c/c 14, II, do Código Penal
(estupro  de  vulnerável  tentado),  acusada de,  com o  co-denunciado  João
Mané, no dia 20.1.2010, por volta das 19h30min, no bairro Nossa Senhora
de Fátima, tentar abusar sexualmente da vítima M. A. de L., sua filha, menor
14 anos de idade, quando lhe propôs R$ 20,00 (vinte reais) em troca de
conjunção carnal com o outro acusado (fls. 2-6).

Narra  a  inicial  acusatória  que,  “vivendo  situação
economicamente desfavorecida, a vítima de tenra idade aceitou a proposta
indecente ofertada por sua própria genitora que, ao contrário de ministrar
deveres  de  educação,  apresentava-lhe  o  caminho  da  prostituição.  Nesse
passo, objetivando satisfazer a concupiscência do acoimado, saíram os três,
'João Mané”, Maria Sandra do Nascimento e Maria Alves Lemos, em um (sic)
motocicleta  vermelha,  pilotada  pelo  primeiro,  dirigindo-se  ao  açude  da
ladeira, saída para Cajazeiras-Pb. Pois bem, chegando ao local ermo, desde
logo, 'João Mané'  conduziu a vítima à beira do açude com o desígnio de
praticar o ato libidinoso (conjunção carnal), enquanto que Maria Sandra ficou
nos arredores. Ocorre que, após despir a criança, 'João Mané' não conseguiu
penetrar seu órgão sexual na vagina da ofendida, eis  que esta 'gritou'  e
disse  que  'não  aguentava  de  dor'.  Segundo  os  fólios,  Maria  Sandra  do
Nascimento,  receosa  de  que  outrem escutasse  as  súplicas  de  sua  filha,
intercedeu no ato abominável e, para não deixar seu 'cliente' insatisfeito, pôs
em prática seus dotes de cafetina, ao consumar a conjunção carnal no lugar
da indefesa criança Maria Alves Lemos.”

Denúncia recebida em 25.2.2010 (fl. 28).
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Alegações finais pelas partes (fls. 194-201 e 203-210).

O feito  foi  desmembrado com relação ao co-denunciado
“João Mané”, cujo nome verdadeiro seria João Vicente de Oliveira, conforme
certificado à fl. 216.

Em  seguida,  o  juiz sentenciou,  aplicando  a  emendatio
libelli para condenar  a  ré  Maria  Sandra  do  Nascimento pela  prática  da
conduta descrita  no art.  244-A do ECA (submeter  menor à prostituição),
fixando a reprimenda da seguinte maneira (fls. 217-223):

- após análise das  circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 5 (cinco)
anos  de  reclusão,  em regime inicialmente  semiaberto  e  30  (trinta)  dias-
multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do
fato, tornando-a definitiva, diante da ausência de atenuantes/agravantes ou
majorantes/minorantes. Concedeu o direito de apelar em liberdade.

Irresignada com o decisório adverso, a acusada recorreu a
esta Superior Instância, pugnando, inicialmente, pela desclassificação para
crime tentado, com diminuição da pena nos termos do art. 14, II, do CP.
Alternativamente, pede sua absolvição, sustentando a tese de fragilidade das
provas  ou,  ainda,  a  diminuição  da  pena,  por  ser  primária,  de  bons
antecedentes (fls. 230-233). 

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  236-239),
seguiram os autos,  já nesta Instância,  ao Procurador  de Justiça que,  em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 243-249).

É o relatório.

VOTO

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular, pugnando por sua
reforma,  no  sentido  da  desclassificação  para  o  delito  tentado  ou,
alternativamente,  pela  absolvição  da  acusada,  diante  da  fragilidade  das
provas para uma condenação ou, ainda, pela diminuição da pena.

A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  à  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à
inexorável  conclusão  de  ela  ser  a  responsável  pela  prática  do  crime  de
submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, na
sua forma consumada, logo, não há que se falar em desclassificação para o
delito tentado, nem, mesmo, absolvição por fragilidade de provas.

Ora, o delito em questão é formal e se consuma com a
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simples  exposição  da  criança ou adolescente  à  prostituição.  No  caso dos
autos, a apelante, mãe da vítima, uma criança com 11 (onze) anos de idade
na época dos fatos, foi quem levou a menina para fazer um programa com o
corréu, cobrando, para tanto, a importância de R$ 20,00 (vinte reais).

Tem mais,  a  prova  da  existência  do  delito  e  de  que  a
apelante é autora dos fatos apurados, se demonstra na livre valoração dos
meios  de  prova  assentados  expressamente  no  juízo  do  processo,
notadamente, a riqueza de detalhes narrada no depoimento da vítima, peça
imprescindível nesse tipo de crime.

Quando  ouvida  na  esfera  policial,  M.  A.  de  L.,  assim
relatou (fl. 13):

“ontem  (20/01/2010),  por  volta  das  19:30
horas, estava em casa, quando chegou sua mãe,
ora Conduzida, e lhe falou que havia uma pessoa
querendo ficar com a mesma; QUE sua mãe lhe
disse que tal indivíduo pagaria R$ 20,00, e como
a vítima estava querendo comprar uma roupa,
aceitou;  QUE  o  cliente  é  conhecido  por  JOÃO
MANÉ, o qual possui uma moto vermelha; QUE
saíram os três  na moto,  a  vítima,  sua mãe e
João Mané, em direção ao Açude da Ladeira (na
saída para Cajazeiras); QUE lá chegando, João
Mané foi logo levando a vítima para a beira do
açude, para manter relação, ocorre que quando
aquele tentou introduzir o pênis, a vítima gritou,
e  não  aguentou  de  dor,  tendo  a  sua  mãe
intervindo e consumado o ato sexual com João
Mané;  QUE  ficou  aguardando  próximo  a  moto
enquanto  sua  mãe  mantinha  relação  sexual;
QUE depois de consumado o ato, vieram embora
em direção, tendo João Mané deixado a vítima e
sua mãe, na residência da avó (Dona Maria), no
Bairro  Nossa  Senhora  de  Fátima;  QUE  foi  a
primeira  vez  que  sua  mãe  la  evou  para  fazer
programa.”

Sabendo  que  o  delito  previsto  no  art.  244-A  do  ECA
refere-se a crime sexuais, a jurisprudência dominante tem-se manifestado
no sentido de que, nesse tipo de infração, a palavra da vítima surge como
um coeficiente probatório de ampla valoração, tanto mais se as declarações
guardam perfeita consonância com outros elementos de convicção.

É o caso dos autos. Inclusive, se pode assegurar que os
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depoimentos são harmônicos entre si, se apresentando, o interrogatório da
acusada, como isolado, ou seja, a tese de negativa de autoria é isolada e a
apelante  não  trouxe  qualquer  álibi  que  comprovasse  sua  versão,
especialmente porque, na esfera policial, confessou a prática do crime (fl.
12), muito embora tenha negado quando interrogada em juízo.

O magistrado ponderou, com acerto, essa contradição ao
asseverar que (fls. 220-221):

“A denunciada quando ouvida em juízo, no seu
interrogatório,  negou  a  autoria  do  delito,  bem
como seu advogado nas alegações finais. Natural
que a ré negue a prática delituosa, pois quem é
acusado,  em  geral,  procura  fugir  da
responsabilidade  de  seus  atos.  O  contexto
probatório  é  suficientemente  esclarecedor  para
uma sentença condenatória. 
Salienta-se,  também,  que  inexiste  nos  autos
qualquer  informação  dando  conta  que  as
testemunhas teriam motivos para faltar  com a
verdade e incriminar a denunciada injustamente.
Insta  destacar,  que  o  contexto  probatório  é
robusto de modo que comprova a realização do
fato  descrito  no  referido  tipo  penal,  tendo  em
vista o teor das declarações das testemunhas.
Refuto  a  tese  defensiva  adotada  pela  Defesa,
referente a ausência de comprovação da efetiva
submissão da vítia  à  atividade de prostituição,
tendo em vista o entendimento que dispensa o
'livre  convencimento'  da  vítima,  pois  o
desenvolvimento  psicológico  da  menor  ainda  é
incompleto,  nesse  sentido  não  há  como
autenticar  sua  concordância,  permitindo  que
adultos se aproveitem de tal premissa.
Dessa  forma,  desimporta  o  fato  da  menor  ter
sido ou não obrigada a tal comportamento, pois
o verbo 'submeter', não significa exclusivamente
obrigar ou coagir, mas abarca também qualquer
conduta  queconduza  a  facilitação  a  exploração
de crianças e adolescentes.
Vale  salientar  para a consumação do delito  do
artigo  244-A  do  ECA  se  faz  desnecessário  ter
sido  a  menor  obrigada  a  prostituir-se  no
estebelecimento ou que a vítima já se prostituía
em outros  lugares,  dada  a  proteção  que a  lei
especial  visa,  amparando  a  criança  e  o
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adolescente pelo princípio da proteção integral.”

Com efeito, nos crimes dessa natureza, que são, em geral,
executados às escondidas, também se extrai a materialidade da harmoniosa
prova  testemunhal,  que  expressou  plena  sintonia  com  o  depoimento  da
vítima, por isso apresenta todo o respaldo possível para ser albergada a um
decreto jurisdicional, haja vista que se encaixa à exposição fática da peça
denunciatória.

Diante  desse  aspecto,  vale  transcrever  as  posições
jurisprudenciais acerca do acima exposto, in verbis:

“PENAL.  RECURSO  ESPECIAL.  1.  Estatuto  da
Criança e do Adolescente.  Inépcia  da denúncia
reconhecida pelo tribunal estadual.  Violação do
art. 244-a da Lei nº 8.069/1990. Irrelevância do
consentimento  menor  para  a  configuração  do
crime. 2. Recurso Especial provido.” (STJ; REsp
1.112.202;  Proc.  2009/0043274-2;  RS;  Quinta
Turma;  Rel.  Min.  Marco  Aurélio  Bellizze;  DJE
24/02/2014) 

“ESTATUTO DA CRIANÇA E  DO ADOLESCENTE,
PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO
CRIMINAL. CONDENAÇÃO DO RÉU NO CRIME DO
ARTIGO  244-A  DO  ECA.  PROVA  SÓLIDA  DA
EXISTÊNCIA  E  DA  AUTORIA  DO  DELITO.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  ELEMENTO  PROBATÓRIO
DE GRANDE IMPORTÂNCIA EM SE TRATANDO DE
CRIMES  SEXUAIS.  PENA.  MANUTENÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO  HÁBIL.  MULTA.  APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.  À  UNANIMIDADE  DE  VOTOS,
NEGOU-SE PROVIMENTO AO APELO. 1. O crime
descrito na denúncia (artigo 244-a do estatuto
da criança e do adolescente) restou plenamente
configurado nos autos, através das declarações
da vítima e dos depoimentos das testemunhas.
Assim,  não  merece  guarida  o  pedido  de
absolvição formulado pelo réu. 2. Como se sabe,
a palavra da vítima em crimes sexuais constitui
prova  de  grande  importância  na  formação  da
convicção  do  juiz,  principalmente  quando  se
mostra plausível, coerente e encontra apoio em
outras  provas,  como  ocorre  in  casu.  3.  O
quantum da pena constritiva deve ser mantido
no patamar estabelecido na sentença recorrida,
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diante  da  fundamentação  idônea  apresentada
pelo juiz quando da fixação da pena-base, que
restou  consolidada  como  sanção  final.  4.  A
imposição  de  sanção  pecuniária  decorre  de
previsão  expressa  contida  no  artigo  244-a  do
ECA,  sendo,  portanto,  obrigatória,  conforme
entendimento jurisprudencial consolidado. Logo,
deve ser rejeitado o pedido de isenção da multa.”
(TJPE; APL 0039600-31.2010.8.17.0001; Quarta
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Alexandre  Guedes
Alcoforado  Assunção;  Julg.  02/12/2014;  DJEPE
05/12/2014).

“APELAÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL.
CRIME  CONTRA  A  LIBERDADE  SEXUAL.  ART.
244-A  DA  LEI  Nº  8.069/90.  RECURSO  DA
DEFESA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  NÃO  ACOLHIDO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA
CABALMENTE  COMPROVADAS.  PENA-BASE.
MANTIDA.  AGRAVANTE  PREVISTA  NO  ARTIGO
61,  II,  “H”,  DO  CP.  DECOTADA.
REDIMENSIONAMENTO  DA  PENA.  RECURSO
PROVIDO EM PARTE. Impõe-se a manutenção da
condenação dos réus, porquanto suas condutas
enquadram-se no tipo penal do artigo 244-a da
Lei nº 8069/90, o qual incrimina a conduta de
submeter  criança  ou  adolescente  à  exploração
sexual,  não  havendo,  pois  que  se  cogitar  em
suas  absolvições.  Incabível  a  redução  da pena
base,  quando  há  circunstâncias  judiciais
negativas,  com  motivação  idônea,  para
exasperar  a  pena.  ...”  (TJMS;  APL  0002171-
95.2008.8.12.0047;  Primeira  Câmara  Criminal;
Rel.  Des.  Manoel  Mendes  Carli;  DJMS
12/12/2014; Pág. 19).

“PENAL. CASA DE PROSTITUIÇÃO. PENA FIXADA
EM  DOIS  ANOS  E  MULTA.  PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.  OCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DA
PUNIBILIDADE.  SUBMISSÃO  DE  MENOR  A
EXPLORAÇÃO  SEXUAL.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  INDUVIDOSAS.  PROVA  CLARA  E
OBJETIVA  DA  PRÁTICA  DO  ILÍCITO.
CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA
PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
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PROVIDO. I. Fixada pena de dois anos e multa,
pelo crime de casa de prostituição, e transcorrido
lapso superior a quatro anos entre as datas do
recebimento da denúncia e a da publicação da
sentença condenatória,  impõe-se a extinção da
punibilidade  pela  prescrição  retroativa  da
pretensão punitiva estatal. II. Se resta claro que
a adolescente frequentava o bar, onde realizava
programas sexuais com clientes, isto com o fim
de  obter  lucro  para  os  acusados,  impõe-se  a
manutenção da condenação pelo crime descrito
no  art.  244-a  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente  (eca).  III.  Presentes  os  requisitos
objetivos  e  subjetivos  para  a  substituição  da
pena privativa de liberdade, visto que a sanção
não lé superior a quatro anos, os réus não são
reincidentes  e  as  circunstâncias  judicias  foram
analisadas  favoravelmente,  é  de  rigor  a
substituição  da  sanção  prisional  por  duas
restritivas  de  direitos.  lV.  Recurso  conhecido  e
parcialmente provido para,  mantida a sentença
condenatória dos réus nas sanções do art. 244-a
o ECA, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão,
no regime inicial aberto, acrescida de 10 (dez)
dias-multa,  no  valor  legal  mínimo,  substituir  a
pena privativa de liberdade por duas restritivas
de  direito,  a  ser  especificada  pelo  juízo  das
execuções  penais.”  (TJPB;  ACr
031.2007.000251-9/1;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Juiz Conv. José Guedes Cavalcanti
Neto; DJPB 12/08/2013; Pág. 18)  

O  juiz  singular,  ao  proferir  seu  decreto  condenatório,
enquadrando a conduta da recorrente ao tipo delineado no art. 244-A do
ECA,  fê-lo  em  consonância  com  os  demais  elementos  de  convicção
encartados aos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual
nenhum  elemento  convincente  a  expurgar  a  culpabilidade  atribuída  à
apelante, que venha  a  justificar  a  absolvição  pretendida.  Dessarte,  o
substrato probatório a autorizar uma condenação é inquestionável.

Por mais que a defesa da apelante tente desmerecer as
provas colhidas durante a instrução criminal e, mesmo, aquelas produzidas,
ainda,  na  esferal  policial,  os  informes  trazidos  aos  autos  encontram-se
concatenados  entre  si,  convergindo  para  uma  única  conclusão:  a
culpabilidade  da  recorrente,  de  tal  sorte  que  não  há  que  se  falar  em
absolvição.
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A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça,  com  bastante
propriedade,  confirma  o  decreto  condenatório,  discorrendo,  de  maneira
brilhante, da seguinte forma:

“Dos elementos  informativos  pôde-se ler,  ainda,
qua a empreitada criminosa fora 'denunciada' pela
irmã da acusada, conhecida como 'loura', e que o
ato sexual se consumara, com o rompimento do
hímen da criança, e que o estuprador interrompeu
o coito diante dos fortes gritos de dor advindos da
juvem  menina,  ocasião  em  que  a  mãe  desta
concluiu  o 'serviço  sexual'  pelo  qual  João Mané
para a quantia de vinte reais.
…
Pois bem. Sabemos que, com o advento da Lei nº
12.015/2009,  alinhado  ao  máximo  cuidado  à
criança e ao adolescente, na tutela da dignidade
sexual,  o  ordenamento  jurídico  passou  a
considerar  estupro  de  vulnerável e  crime
hediondo a  conjunção  carnal  ou  prática  de
qualquer  ato  libidinoso com menor  de  quatorze
anos, sendo o ofensor sujeito à pena, em abstrato,
de oito a quinze anos de reclusão.
E, de fato, por ocasião da colheita dos elementos
informativos, com destaque para o laudo de fl. 25
(consumação do ato sexual), para a confissão da
acusada, à fl. 12, ainda na esfera policial, para as
declarações  da  menor  à  fl.  13,  e  para  as
declarações de sua tia, já em juízo, às fls. 72/73,
ficaram suficientemente demonstradas a autoria a
materialidade dos crimes de estupro de vulnerável
e de submissão de adolescente à prostituição ou
exploração sexual.
Não há como, pois, inteligir de outra maneira que
não pela condenação da apelante pela prática da
conduta  contida  no  art.  244-A,  do  Estatuto  da
Criança  e  do  Adolescente,  diante  da  narrativa
processual  acerca  do  bárbaro  crime de  estupro
cometido pela pessoa de João Mané, e que fora
intermediado, mediante paga, através da própria
mãe  da  pré-adolescente,  pessoa  aquele  que
biológica  e  moralmente  existe  para  prover  sua
filha com auxílio atefivo, material e psicológico, e
ainda a proteger dos riscos do mundo até que por
si só seja capaz de o fazer.
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Destarte,  o  decreto  condenatório  há  de  ser
mantido  posto  que  valorou  judiciosamente  o
acervo  probatório  angariado  no  decorrer  da
instrução  processual,  e  que  confirmaram  os
elementos  informativos  contidos  no  inquérito
correlato,  tudo em harmonia  ao sedimentado  e
pacífico entendimento jurisprudencial. ...” (fl. 243-
249).

Quanto ao pedido alternativo de redução da pena, nada
pode  ser  feito,  uma  vez  que  o  magistrado  de  base  elaborou  um  édito
condenatório em obediência aos ditames legais e fixou a pena de maneira
suficientemente satisfatória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  FAVORECIMENTO  À
PROSTITUIÇÃO  DE  ADOLESCENTE.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA
E  MATERIALIDADE.  INOCORRÊNCIA.  PALAVRA
DA  VÍTIMA.  CONJUNTO  PROBATÓRIO
HARMÔNICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE COM A
SUBSTITUIÇÃO  DESTA  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.  IMPOSSIBILIDADE.  RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não há que se
falar em absolvição pelo crime de favorecimento
à  prostituição  de  adolescente,  uma vez  que  a
materialidade  e  a  autoria  do  delito  foram
comprovadas nos autos, dando especial valor às
declarações da vítima na polícia e em juízo. 2.
Recurso conhecido e não provido para manter a
sentença que condenou a apelante nas sanções
do art. 244-a, da Lei nº 8.069/90.” (TJAC; APL
0000981-13.2009.8.01.0001;  Ac.  17.002;
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Francisco  Djalma;
DJAC 09/01/2015; Pág. 12).

Por fim, deixo, aqui, o meu repúdio aos delitos cometidos
contra crianças e adolescentes, usados para a prática de atos deste tipo, sem
esquecer  de  outros  delitos  semelhantes,  pois  devem ser  veementemente
rechaçados, uma vez que estes, imaturos, precocemente são constrangidos a
praticar  atos  sexuais  com pessoas  amadurecidas,  maiores  de  idade  que,
muitas vezes,  senão, todas, causam-lhes traumas psicológico e físico que
jamais serão apagados de suas vidas.

Pelo contrário, devemos, como pessoa, garantir o futuro de
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nossa  geração,  fazendo  com  que  cresçam  com,  pelo  menos,  uma  boa
formação  psicológica  e  social,  com  todas  as  proteções  que  lhe  sejam
pertinentes, com a devida assistência dos órgãos responsáveis.

Por  tudo  isso,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça,  nego provimento ao recurso, mantendo-se a
sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito da Silva, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador
Joás de Brito Pereira Filho.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, aos 14 (quatorze) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 15 de abril de 2015 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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