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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 0006636-50.2010.815.2002 –  6ª  Vara
Criminal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Filomeno Francisco da Silva Júnior
ADVOGADO : José Alves Cardoso
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável.
Art. 217-A, do Código Penal. Crime  cometido
contra  menor  de  catorze  anos.  Autoria  e
materialidades  comprovadas.  Condenação.
Irresignação.  Preliminar.  Anulação  do  feito.
Capitulação da denúncia por crime que não existia
no ordenamento penal  à  época dos  fatos.  Delito
ocorrido depois da edição e vigor da lei que alterou
o  Código  Penal  vigente  (Lei  nº  12.015/2009).
Desacolhimento da preliminar. Mérito. Ausência de
provas  suficientes  para a  sentença condenatória.
Inocorrência.  Absolvição.  Impossibilidade.  Palavra
da  vítima  absolutamente  corroborada  pelo
conjunto  probatório.  Rejeição  da  preliminar  e
desprovimento do apelo.

— Apesar do que consta da denúncia, “meados de
2009”, certamente o crime ocorreu próximo a data
de  19  de  agosto  do  ano  em questão,  conforme
melhor  conclusão  dos  elementos  constantes  dos
autos. Portanto, depois da modificação legislativa,
com a Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, que
começou a vigorar na data de sua publicação, em
10 de agosto do mesmo ano, e criou o tipo penal
do art. 217-A, do Código Penal, crime atribuído ao
réu/apelante.
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— Mesmo sendo o delito posterior a data em que
começou  a  vigorar  a  alteração  legislativa  penal
atual,  com  a  edição  da  Lei  nº  12.015/09,  não
haveria  prejuízos  a  sua  capitulação  na  denúncia
por  crime  que,  em  tese,  seria  de  codificação
pretérita, já que o réu se defende dos fatos e não
do delito,  havendo de ser  rejeitada  a  preliminar
arguida.

—  Comete o crime de estupro de vulnerável,
incidindo nas penas do artigo 217-A, do Código
Penal, o agente que tem  conjunção  carnal,  ou
pratica ato libidinoso, com menor de 14 anos, caso
destes autos, no qual se apurou que o réu atentou
contra  a dignidade sexual de vítima  menor de
idade, bolinando suas partes íntimas.

—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,
são elementos de convicção de alta importância,
suficientes para comprovar a prática delitiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

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

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal do réu Filomeno
Francisco da Silva Júnior, às fls. 319/320, irresignado com a sentença, de
fls. 308/317, que julgou procedente a denúncia, para condená-lo nas
sanções do art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), a uma
pena de 08 (oito)  anos de reclusão,  a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Nas razões do recurso, às fls. 328/346, pede, na forma
preliminar,  o  reconhecimento  da  ausência  do  tipo  penal  descrito  na
denúncia, revelando-se, portanto, atípica; falecendo ação penal de justa
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causa. Por tais razões, requer o acolhimento desta matéria, anulado-se a
ação, ante a ausência da conduta típica, em consideração ao princípio da
legalidade e da reserva legal,  como também da irretroatividade da lei
penal. No mérito, espera sua absolvição, sob o álio da ausência de provas
suficientes para a sua condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.

Contrarrazões do Ministério Público, nas fls. 351/358,
pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, às
fls. 366/369, através de parecer do Dr. José  Marcos  Navarro  Serrano,
Procurador de Justiça, opinou pelo não provimento do recurso apelatório.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço do apelo, porquanto tempestivo, cabível e
adequado. 

Como preliminar, pede o reconhecimento da ausência
do tipo penal descrito na denúncia, o que tornaria esta atípica, falecendo,
pois, a ação penal de justa causa. Por tais razões, requer a anulação da
ação, ante a ausência da conduta típica, em consideração ao princípio da
legalidade e da reserva legal,  como também da irretroatividade da lei
penal.

No  mérito,  pugna  pela  sua  absolvição,  sob  a
justificativa da ausência de provas suficientes para a sua condenação, com
fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

No que se refere, primeiramente, ao crime apurado à
época do cometimento do delito apurado, vejamos, antes de tudo, o que
apresenta a denúncia (fls. 02/04):

“(...)
Consta do Inquérito Policial já referido, que em meados
do  agosto  de  2009,  no  centro  desta  cidade,  o
denunciado já qualificado nos autos estuprou a criança
MARIA IVANA DA SILVA PONTES, de 11 anos de idade
e  com  ela  manteve  atos  libidinosos  diversos  da
conjunção carnal.
Restou provado que a vítima era vizinha do denunciado
e freqüentava sua residência quando ia brincar com os
filhos do mesmo.
Demonstrou-se que nestas oportunidades o denunciado
afirmava que ela era linda e que a amava, e, outras
vezes o mesmo dizia que se a vítima não ficasse com
ele, ele iria ficar com raiva.
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Ocorre que, em meados de agosto de 2009, quando a
vítima foi no carro do denunciado buscar a esposa do
mesmo no centro desta capital o denunciado praticou
atos libidinosos com a vítima.
Segundo  relatos  da  vítima  o  denunciado  parou  o
veículo num local escuro e praticou os seguintes atos:
beijou sua boca, seu pescoço, passou a mão em seus
seios e colocou o dedo em sua vagina.
Demonstrou-se que logo após tais fatos o denunciado
disse: "cala a boca e não conta a ninguém. Isso fica só
entre a gente ".
Evidenciou-se que dias após o encontro entre a vítima
e o acusado o mesmo colocou um bilhete no bolso do
vestido  da  vítima  tendo  a  mesma  informado  que  o
denunciado disse dentre outras coisas que: se a vítima
dissesse  "não"  ao  denunciado  as  estrelas  do  céu
parariam de brilhar.
Provou-se que o crime só foi descoberto porque a mãe
da vítima achou o bilhete e a mesma confirmou que a
mensagem  tinha  sido  escrita  pelo  denunciado  e
também  contou  acerca  dos  fatos  praticados
anteriormente por ele.
Ao ser intimado para realização de exame grafo técnico
o  denunciado  recusou-se  a  se  submeter  a  tal  prova
pericial.
Desse  modo,  autoria  e  materialidade  estão
comprovadas, ante os elementos insertos no Inquérito
Policial,  mormente  pela  leitura  dos  depoimentos
colhidos  na  fase  policial  e  pelas  palavras  da  vítima,
impondo-se a instauração da competente ação penal.
(...)”

Do teor do que se apurou à época, na esfera policial, no
inquérito policial, podemos destacar:

“(...)  Que  há  mais  ou  menos  15  dias  a  esposa  do
declarante  foi  procurar  umas  moedas  na  carteira  de
Ivana  e  encontrou  um  bilhete  endereçado  à  menor
(...)” (declarações  do  pai  da  vítima,  Ivan
Ferreira de Pontes, à fl. 07, em 02.09.2009)

“QUE há mais ou menos 15 dias Ivan, pai de Ivana, lhe
procurou  e  disse  que haviam encontrado  um bilhete
nas coisas da menor em que o vizinho Filomeno pedia
para  Ivana  gosta'  dele;  (…)”  (depoimento  de
Clewton  Fernandes  Rodrigues,  à  fl.  09,  em
02.09.2009)

“QUE há mais ou menos 15 dias Ivan lhe procurou e
contou que tinham achado um bilhete de amor dentro
da carteira de Ivana e que desconfiado procurou saber
o  que  estava  acontecendo;  (...)” (depoimento de
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Cícero  Nazário  do  Nascimento,  fl.  10,  em
04.09.2009)

Portanto,  logo se supõe que o bilhete foi  encontrado
pelos pais da jovem vitimada na segunda quinzena do mês de agosto de
2009, se 15 dias antes de 02 de setembro do mesmo ano, teria então o
fato vindo ao conhecimento dos genitores da menor em 19 de agosto.

Sabe-se, além disso, que o referido bilhete, antes de
ser  descoberto  pelos  pais  da  jovem,  foi  entregue  pelo  réu  faziam-se
poucos dias, portanto, próximo ao dia 19 de agosto supracitado.

Apesar do que consta da denúncia, “meados de agosto
2009”, certamente o crime ocorreu próximo a data supramencionada em
questão, conforme melhor conclusão dos elementos constantes dos autos.

Mesmo o apelante dizendo que os genitores da jovem
afirmaram que encontraram os escritos em meados de agosto de 2009,
com descreve a denúncia, nada consta verbalmente nestes termos, como
se vê acima, nem mesmo da única declaração da mãe da jovem, colhida
na judiciosa instrução, à fl. 98, sendo esta uma conclusão do denunciante.

Vale  dizer,  contudo,  que  como  bem  descreve  nosso
dicionário,  meados  significa  “do  meio”,  “no  meio”,  “o  meio”.  Logo,  ao
contrário do que conclui  a defesa,  o  parquet queria dizer que o crime
ocorrerá no meio do mês de agosto, e não antes deste, por simples dicção
e significado da palavra. Dessa forma, logo após a edição e vigor da Lei nº
12.015/2009.

A referida modificação legislativa, a Lei nº 12.015, de 7
de agosto de 2009, que começou a vigorar na data de sua publicação, em
10 de agosto do mesmo ano, criou o tipo penal do art. 217-A, do Código
Penal, que diz:

“Estupro de vulnerável
Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

 A referida lei trouxe significativas alterações ao Código
Penal  brasileiro,  principalmente  ao  que  se  refere  ao  Título  VI,  que
atualmente  é  intitulado Dos Crimes contra a Dignidade Sexual. 

O mencionado artigo  passou a tipificar  o  Estupro de
Vulneráveis,  substituindo  a  polêmica  presunção  de  violência  contra  o
menor de 14 anos, anteriormente tratada no art. 224, do Código Penal. 

Data vênia, quaisquer conjecturas da defesa não tem
como excluir o crime apurado.
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Presta-se  destacar  que,  fosse  o  delito  anterior  ou
posterior a edição e vigor da alteração supra, o ato criminoso restaria
plenamente tipicado, fosse na antiga ordem penal (Atentado violento ao
pudor, contra menor de idade, caso dos autos: Art. 214, c/c o art. 224,
alínea “a”. ambos do Código Penal) ou na vigente (Estupro de vulnerável:
Art. 217 – A, do Código Penal), já que o réu se defende dos fatos e não do
crime.

Logo, sendo o delito posterior a data em que começou
a  vigorar  a  alteração  legislativa  penal  atual,  com a  edição  da  Lei  nº
12.015/09, há de ser rejeitada a preliminar arguida.

Já no mérito, aduz ausência de provas à condenação,
de forma a absolver o réu.

Pois bem. Vejamos o que dos autos consta:

Do laudo sexológico (fls. 13/14), percebe-se que M. I.
d. S. P. apresentava vestígios de violência, apesar da conclusão de que a
menor  era  virgem,  o  que  indicava,  inicialmente,  a  prática  de  um ato
libidinoso diverso da conjunção carnal, previsto no tipo penal do art. 217-
A, do CP.

Tal  prática  se  confirmara  com  as  declarações  e
depoimentos colhidos na esfera policial:

“QUE: é pai de MARIA IVANA DA SILVA PONTES de 11
anos e a menor sempre freqüentou a casa do vizinho
FILOMENO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR por ele ter
dois filhos com os quais tvana brincava; Que confiava
muito em Filomeno e em sua esposa e por isso nunca
impediu sua filha de ir para casa do mesmo; Que há
mais  ou  menos  15  dias  a  esposa  do  declarante  foi
procurar  umas  moedas  na  carteira  de  Ivana  e
encontrou  um  bilhete  endereçado  à  menor;  Que  o
bilhete dizia que Filomeno queria que Ivana gostasse
dele, não por causa dos filhos e que se a menor tivesse
gostado mandasse  uma.  resposta;  Que mostraram o
bilhete à Ivana e no inicio a mesma negou mas depois
ela confirmou para a mãe dizendo que Filomeno pedia
beijos, que o mesmo dizia que ela só brincava com os
meninos se desse beijo nele; Que procuraram a esposa
de  Filomeno  e  a  mesma  confirmou  que  a  letra  do
bilhete era dele; Que Ivana ainda contou que Filomeno
pegava  em  suas  pernas  e  que  chegou  a  colocar  o
dedo"em sua vagina; Que algumas pessoas da família
de  Filomeno  vieram  pedir  ao  declarante  para  não
colocar  o  caso  para  frente;  Que  confiava  muito  em
Filomeno e nunca pensou que isso pudesse acontecer.
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E  como  nada  mais  disse  e  nem lhe  foi  perguntado,
mandou a Autoridade encerrar o presente que segue
por todos assinado, inclusive por mim, escrivã que o
digitei.” (Declarações  do  pai  da  vítima,  Ivan
Ferreira de Pontes, à fl. 07)

“que gosta muito de criança e Filomeno Júnior tem dois
filhos, um de seis anos e o outro de sete meses e a
declarante  sempre  ia  na  casa  do acusado  para  ficar
com  os  meninos;  Que  quando  estava  na  casa  de
Filomeno com as crianças, o mesmo dizia que amava a
declarante: Que por duas vezes quando a declarante foi
juntamente com Filomeno buscar sua esposa no centro,
o mesmo parou o carro em um lugar escuro e ficou
dizendo que a  declarante  era  linda e a  estrela  mais
bonita  do  céu;  Que  a  declarante  agradeceu  e  ficou
calada: Que em outros dias Filomeno disse que se a
menor  não  ficasse  com  ele,  o  mesmo  ia  ficar  com
raiva; Que a menor acreditando que Filomeno não ia
mais  deixar  ela  brincar  com  os  filhos,  ficou  com  o
acusado: Que Filomeno beijou sua boca, seu pescoço e
passou  a  mão  eu  seus  seios  e  na  sua  parte  intima
dentro do carro de Filomeno neste dia, colocou o dedo
em sua  vagina;  Que  depois  Filomeno  disse:  "cala  a
boca  e  não  conta  a  ninguém.  Isso  fica  só  entre  a
gente"; Que não contou pra sua mãe com medo dela
brigar,  pois acha isso errado; Que um dia estava na
casa de Filomeno e o mesmo colocou um bilhete no
bolso do seu vestido e disse que quando chegasse em
casa era para a declarante ler; Que só lembra, que no
bilhete está escrito que se a menor disser não ou basta
para  ele,  as  estrelas  deixarão  de  brilhar;  Que  dias
depois  sua  mãe  achou  o  bilhete  ria  sua  bolsa  e
perguntou de quem era; Que a declarante negou no
inicio,  mas acabou confirmando que foi  de Filomeno;
Que só ficou com Filomeno uma vez  e tem nojo  do
mesmo; Que nunca pensou que ele  fosse fazer  isso,
porque Filomeno a viu crescer; Que gosta muito dos
filhos de Filomeno, está preocupada com as crianças,
mas quer que Filomeno seja processado para não fazer
mais  isso  com  outra  menina.” (Declarações  da
vítima  Maria  Ivanna  da  Silva  Pontes,  na  fl.
08)

“QUE há mais ou menos 15 dias Ivan, pai de Ivana, lhe
procurou e  disse  que  haviam encontrado um bilhete
nas coisas da menor em que o vizinho Filomeno pedia
para Ivana gosta' dele; Que Ivan tirou uma Xerox do
bilhete e foi mostrar à esposa de Filomeno e a mesma
confirmou que a letra do bilhete era do esposo; Que o
bilhete foi rasgado, mas ficou ainda a Xerox; Que Ivan
levou a menor para uma medica e a mesma confirmou
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que  havia  vestígios  de  atos  libidinosos;  Que  Ivana
contou a medica que Filomeno colocava a Mao em seus
seios e o dedo em sua vagina; Que então o depoente
aconselhou  Ivan  a  procurar  a  delegacia  para  não
acontecer mais nada de grave e não deixar esse crime
impune; Que o depoente veio com Ivan ate a delegacia
e Ivana foi submetida a exame de conjunção carnal;
Que ficou sabendo que o cunhado de Filomeno pediu
para  Ivan  não  dar  queixa.” (Clewton  Fernandes
Rodrigues, à fl. 09, depoente)

“QUE há mais ou menos 15 dias Ivan lhe procurou e
contou que tinham achado um bilhete de amor dentro
da carteira de Ivana e que desconfiado procurou saber
o que estava acontecendo; Que Ivan então descobriu
que Filomeno, o vizinho, era o remetente do bilhete e
que  Ivana  falou  que  o  mesmo  tentava  lhe  beijar  e
ficava pegando em suas partes intimas; Que Ivana ia
muito à casa de Filomeno, pois eles tem duas crianças
e  Ivana  ia  ficar  com  eles;  Que  nunca  havia  tido
nenhum boato na rua sobre isso e essa historia só veio
à tona agora.” (Cícero Nazário do Nascimento,
fl. 10)

Já na judiciosa instrução:

“que: é casado e pai de nove filhos entre eles Maria
Ivanna, a caçula; que tomou conhecimento através de
sua esposa Aliane Silva de Pontes pois a mesma achou
um bilhete na bolsa do colégio de sua filha; que a sua
filha amassou e jogou o bilhete pelo quintal do vizinho
e a  sua esposa  foi  no  quintal  e  recuperou o  bilhete
informando aos autos que sua esposa tirou uma xerox
e a esposa do acusado pediu o bilhete dizendo que era
para examinar a caligrafia do marido e não devolveu
mais o bilhete original; que a sua filha só contou os
fatos  a  sua  esposa  e  a  delegada  quando  ficaram
sozinhas; que o acusado ia buscar a sua filha, vítima
no bairro do Geisel e na casa de sua irmã, sendo que
ele declarante e sua esposa não sabiam dessa atitude
do acusado; que a sua filha ficava com o filhinho recém
nascido  do  acusado  nos  braços;  que  a  sua  esposa
informou a ele declarante que a sua filha disse que era
beijada,  acariciado  no  seio  e  nas  pernas  e  que  o
acusado chegou a colocar o dedo na vagina da criança;
que a  criança  foi  submetida  a  dois  exames;  que no
exame particular relatou que a sua filha foi tocada nas
partes íntimas; que não sabe informar se só foi uma
vez que sua filha foi molestada ou se foi várias vezes.
(...)  Que  não  sabe  informar  se  o  bilhete  estava
assinado; que a mãe da vítima trancou-se no quarto e
a filha foi obrigada a dizer quem era o acusado quem
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escreveu  o  bilhete;  que  tomou  conhecimento  que  o
acusado por duas vezes foi pegar a sua filha no Geisel
ena  cidade  de  Bayeux  escondido  dos  familiares  da
vítima; que o cunhado do acusado Rosemberg que faz
parte do Conselho Tutelar de Cruz das Armas foi na sua
residência  e  pediu  que deixasse  isso  para  lá;  que a
esposa do acusado deixava um filho recém nascido na
sua residência e quem tomava conta da criança era a
sua filha Ivanna; que não sabe informar que a sua filha
tinha acesso a residência do acusado; que a sua filha
não disse a ele declarante que não foi ameaçada e caso
tenha dito  foi  a  genitora  dela.  (...):  Que a  distância
entre a casa dele declarante e o colégio onde a esposa
do acusado trabalha não dá uns cem metros, é mesma
rua,  distante  umas  doze  casas;  que  a  esposa  dele,
declarante, é do lar; que hoje a usa filha é solteira e
namora há uns quatro meses; (...)” (Ivan Ferreira
de Pontes, à fl. 85)

“QUE tomou conhecimento através de terceiros e por
isso procurou o Sr. Ivan; que Ivan informou que sua
filha tinha sido abusada por Filomeno, vizinho, e pediu
para ser testemunha; que não chegou a conversar com
a vítima;. Que a esposa do Sr. Ivan contou a mesma
coisa que Ivan lhe contou;que acompanhou a menina
junto com o s pais até o IML e uma clínica particular
para fazer exame de conjunção carnal; que não chegou
a ver o exame de conjunção carnal mas lhe foi passado
o resultado. Que segundo as palavras da mãe da vítima
a qual  foi  informada pela  médica  de  que o  acusado
tinha  colocado  o  dedo  na  vagina  da  criança  e  tinha
rasgado. (...) Que antes de conversar com os pais da
vítima tomou conhecimento através de terceiros de que
a filha do Sr. Ivan tinha sido violentada; que não sabe
informar detalhes a respeito dos fatos e nunca viu os
dois - vítima e acusado, juntos; que segundo o pai da
vítima, a vítima era muito apegada a um dos filhos de
Filomeno, sendo uma pessoa calma. (...)” (Clewton
Fernandes  Rodrigues, na fl. 86)

“QUE  tomou  conhecimento  dos  fatos  através  do  Sr.
Ivan, o pai da vítima; que todos os fatos narrados por
ele,  depoente, foram informados pelo Sr.  Ivan e sua
esposa, pai e mãe da menor; que a menor ia sempre a
casa de Filomeno ficar  com a criança; que fora este
caso nunca ouviu falar  nada sobre a conduta do Sr.
Filomeno,  pois  o  conhece  há  muitos  anos;  que  não
compareceu  ao  IML  e  não  sabe  o  resultado  dos
exames; (...) Que mora em uma rua travessai a do pai
e da vítima; que já viu a vítima na casa do denunciado,
mas nunca o viu andando de carro com ele; que ficou
surpreso  quando  foi  convidado  pelos  pais  da  vítima
para servir de testemunha pois conhece o acusado há
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muitos anos; que os pais de Ivanna disseram que a sua
filha tinha sido aliciada pelo acusado; que não chegou a
ver  nenhum bilhete  mas  soube  através  dos  pais  da
vítima de que a esposa de Filomeno tomou o bilhete da
mãe  da  vítima  e  não  sabe  o  fim  do  bilhete;  que
conhece  as  partes  há muito  anos e nunca soube de
inimizades entre eles; que nunca ouviu dizer que vítima
e acusado tinham sido namorados mas ouviu através
do pai da vítima de que o denunciado tinha ido pegá-la
na cidade de Bayeux ou Santa Rita. (...) Que o pai do
denunciado tem uma pequena empresa de ônibus e o
filho trabalha com o pai; que não tem conhecimento de
um  desentendimento  entre  a  mãe  da  vítima  e
Filomeno,  pois  segundo  a  mãe  da  vítima  a  mesma
estava  sendo  tratada  como  babá;  que  é  do  seu
conhecimento  que  a  esposa  do  denunciado  trabalha
como professora  em um colégio  bem próximo a sua
residência; que é de seu conhecimento que a mãe da
vítima  é  do  lar;  (...)”  (Cícero    Nazário   do
Nascimento, à fl. 87)

“Que é mãe de duas filhas, sendo Ivanna a sua filha
mais velha; que ainda reside em frente a residência do
denunciado Filomeno,  o qual  é  casado e pai  de dois
filhos; que encontrou um bilhete na bolsa de sua filha,
escrito  pelo  denunciado  para  a  sua  filha,  sendo  um
bilhete romântico; que tomou conhecimento através da
sua ginecologista de que sua filha Ivanna tinha contado
a ela ginecologista de que Filomeno já tinha beijado na
sua boca, passado as mãos em seus seios e colocado o
dedo em sua vagina, acrescentado que hoje a sua filha
ainda é virgem, e que ouviu da autoridade policial  a
mesma versão;  que tomou conhecimento  através de
sua  outra  filha  de  que  o  denunciado  foi  pegá-la  no
colégio situado no Geisel e que outra vez ficou em uma
esquina próximo a casa de uma tia quando a mesma
tinha a idade de onze anos; que seu marido nunca teve
nenhuma questão com o denunciado e que nunca foi na
casa de Filomeno buscar dinheiro. (...) Que o bilhete
encontrado por ela declarante não estava assinado pelo
denunciado, mas a esposa do denunciado disse que a
letra era dele, denunciado, e que já estava desconfiada
e que sua filha freqüentava muito a casa do denunciado
para ficar na companhia de um recém - nascido filho do
denunciado. (...) Que quando tomou conhecimento dos
fatos seu marido estava de cabeça quente e não queria
que o caso fosse para frente; que conhece o cidadão
Cleiton  Fernandes  Rodrigues  o  qual  é  amigo  de  seu
esposo e que conhece Cícero Nazário do Nascimento,
acrescentando  que  o  seu  esposo  considera  Cícero
Nazário como um pai; que fez comentários, inclusive a
própria mãe de Filomeno de que seu esposo tinha sido
precipitado.” (declarações  da  mãe  da  vítima,
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Aliane Silva Pontes, na fl. 98)

Declarações da vítima Maria Ivanna da Silva Pontes, em
juízo, à fl. 99:

“Que a sua residência fica em frente a residência de
Filomeno  onde  reside  há  mais  de  quatro  anos;  que
gosta de criança e que Filomeno é pai de um recém-
nascido  e  que  freqüentava  a  residência  de  Filomeno
para ficar com o recém-nascido; que Filomeno nunca
foi apanhá-la no colégio e que Filomeno já foi deixá-la
na casa de sua tia, sozinhos e que Filomeno nunca foi
levá-la  no  colégio;que  o  bilhete  localizado  por  sua
genitora nos seus pertences foi entregue por Filomeno;
que  não  se  lembra  de  ter  dito  a  sua  médica  -
ginecologista  -  de  que  Filomeno  a  tinha  beijado,
passado as mãos em seus seios e passado o dedo em
sua vagina. (...) Que já ficou sozinha com Filomeno e o
mesmo disse que a amava e que já tentou beijá-la;
que Filomeno já a beijou na boca e passou as mãos nas
partes  íntimas,  ou  seja,  nos  seios  e  na  sua  vagina
acreditando que não passou no seu bumbum; que esse
fato aconteceu dentro do veículo do denunciado quando
o mesmo foi pegar esposa e filho na casa da mãe dela
e que o acusado pediu para guardar segredo; que no
local  passava  gente;  que  recebeu  o  bilhete  do
denunciado antes desse fato e que se lembra que no
bilhete dizia que ela era uma pessoa que o denunciado
acostumou logo e falava alguma coisa  do filho  dele,
pois não se lembra de mais nada. (...)

Já nos interrogatórios, o réu/apelante, tenta desviar a
atenção dos fatos,  atribuindo ao pai  da vítima uma rixa anterior,  bem
como que este teria induzido a filha a prejudicá-lo atribuindo este delito.
Senão vejamos:

“Que: nega as acusações que lhe são imputadas; Que
Ivana esta sendo induzida pelo pai Ivan que tem uma
risa  contra  o  pai  do  interrogado;  Que  essa  rixa
começou há mais ou menos seis  meses porque Ivan
queria  extorquir  dinheiro  da  família  do  interrogado;
Que essa acusação deve ser uma represália  de Ivan
contra  a  família  do  interrogado  que  não  aceitou  a
extorsão;  Que  Ivan  foi  preso  essa  semana  por
participar  de  uma  gang  que  falsifica  escrituras  e
documentos; Que lvana sempre ia em sua casa para
ficai com seus filhos e sua esposa; Que o interrogado
sempre  viaja  a  trabalho  e  nunca  ficou  sozinho  com
Ivana;  Que  o  bilhete  que  estão  apresentando  nesta
delegacia,  não  foi  o  interrogado  que  escreveu;  Que
nunca ficou com Ivana, nem a beijou e nunca fez nada
com a menor; Que nunca teria coragem de fazer isso
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com uma menina;  Que  tem esposa  e  é  muito  bem
casado; Que só soube dessa acusação quando recebeu
a  intimação” (interrogatório  de  Filomeno
Francisco da Silva Júnior, na fl. 15, inquérito
policial)

“que o pai da menor vivia recebendo passagem, feira,
usando notebook , dizendo para seu pai que isso não
dar certo pois vivia morrendo de trabalhar, que a sua
tia ficou viuva e o pai da menor já queria tomar a casa
de  sua  tia  localizada  em mangabeira,  incluindo  uma
granfa de seu pai e o pai da menor ficava na casa dele,
que  nega  que  tenha  levado  a  menor  Ivana  no  seu
veiculo e que a tenha beijado ou passado a mão nos
seu seus e partes intimas, que recebeu um telefonema
dizendo  que  a  empresa  de  ônibus  ia  ser  assaltada
partindo telefonema da rua da pacote local que o pai da
menor  costuma  freqüentar  ,  que  nunca  disse  que
amava a menor e a beijado, que nunca saiu no carro
com a      menor  para  pegar   a     mãe    dela (...)
que apesar dos desnetendimento com o pai da menor a
menor  frequetava  sua  casa  e  pegava  seu  filho
sem/consentimento   pois   estava   no   trabalhando,
que   por   ter proibido o acusado de freqüentar sua
casse de não deixar  se apoderar  de pertences o pai
informou que ia lhe dar um tiro, qu não se negou fazer
o exame grafotecnico apenas pediu o origina que nega
que tenha pegado o bilhete original e levado consigo
(...)  que  compareceu  a  delegacia  através  de
intimação  ,  que  ouviu  do  delegado  que  para  fazer
exame grafotecnico e necessário o documento original,
que ratifica o depoimento na policia reconhecendo sua
assinatura...” (fls.  115/117,  na  judiciosa
instrução)

Outrossim,  o  referido  bilhete  que  gerou  todo  o
desenrolar dos fatos, consta em cópia parcial, na fl. 12, todavia, quase
ininteligível.  Sua veracidade,  contudo,  dependia  de exame grafotécnico
com oposição a caligrafia do réu, o qual se recusou a fazer parte desta
perícia, conforme consta do termo por ele assinado, à fl. 25.

Portanto,  pelo  rico  arcabouço  probatório,  logo  se
percebe que razão não assiste ao réu/apelante.

Para tanto, vejamos o que diz o disposto 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
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absolutório do recorrente, pois que o conjunto probatório é seguro,
harmonioso e suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a
materialidade e a autoria delitiva imputada ao ora apelante, porquanto
cometedor do delito apurado. 

A destacar, notadamente, a palavra da vítima.

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, caso destes autos.

O Supremo Tribunal Federal:

A palavra da vítima nos crimes cometidos na
clandestinidade, como o crime de estupro, possui um
valor probante excepcional. Assim, se as declarações
da vítima são coerentes e harmônicas, os Tribunais
brasileiros, seguindo orientação do Supremo Tribunal
Federal, vêm sistematicamente condenando os
agentes, apesar da ausência de testemunhas.  (STF,
2ª Turma, relator Ministro Maurício Corrêa,
Habeas Corpus n. 79.850-1, julgado em
28.3.2000, DJU de 5.5.2000, p. 21).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

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 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)

Para ilustrar, alguns Tribunais Pátrios:
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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). 

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) 

No caso em comento, da análise pormenorizada do
conjunto probatório, verifica-se, de forma indubitável, que o denunciado,
ora recorrente, bulinou a ofendida menor de idade, à época do crime com
apenas 11 (onze) anos.

Assim, sem mais delongas, REJEITO A PRELIMINAR
ARGUIDA  E  NO  MÉRITO  CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO
APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  em  face  da
eventual  ausência  do  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Arnóbio  Alves  Teodósio  (com  jurisdição  limitada),  Relator,
João  Batista  Barbosa  (Juiz  de  Direito  convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), Revisor, e
Carlos Martins Beltrão.
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Presente  à  sessão  o  representante  do
Ministério  Público,  Doutor  José  Roseno  Neto,  Procurador  de
Justiça.

 
Sala das Sessões “Desembargador Manoel Taigy

de Queiroz Mello Filho”, em João Pessoa (PB), 16 de abril de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


