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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0104985-20.2012.815.2002 – 4ª VARA
CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Representante do Ministério Público
APELADO: Jailson de Souza 
ADVOGADO: Antonio Jucélio Amâncio Queiroga

APELAÇÃO  CRIMINAL. ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  PADRASTO  QUE  ABUSAVA
SEXUALMENTE  DA  ENTEADA.  SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA  SOB  O  ARGUMENTO  DE  NÃO
EXISTÊNCIA  DE  PROVA  SUFICIENTE  PARA  A
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
PRETENDIDA  CONDENAÇÃO  DO  AGENTE.
VERSÃO  DA  VÍTIMA  SEGURA  E  COERENTE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
RESPONSABILIDADE  INAFASTÁVEL.  REFORMA
DA  SENTENÇA.  CONDENAÇÃO.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL  EM  CONTINUIDADE  DELITIVA.
CAUSA  ESPECIAL  DE  AUMENTO  DE  PENA
PREVISTA NO ART. 226, II, CP.  PROVIMENTO
DO RECURSO.

1.  A  prova  de  autoria  restou  efetivamente
demonstrada pela palavra detalhada e coerente
da  vítima,  em  conformidade  com  as  demais
provas dos autos.

2. Impõe-se reconhecer a continuidade delitiva
entre as condutas delituosas, já que ao longo
do  tempo  descrito  na  denúncia  foram
praticados vários e sucessivos abusos sexuais
contra  a  vítima,  valendo-se  das  mesmas
condições de tempo, lugar, modo de execução e
outros dados semelhantes.

3. Causa de aumento de pena previsto no art.
226, II, CP. Acusado companheiro da mãe da
vítima que se valeu de sua autoridade familiar
sobre a mesma para praticar os abusos sexuais
quando  estavam sozinhos  em casa  e  mesmo
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para ameaçá-la caso contasse o ocorrido.

V  I  S  T  O  S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de
apelação criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal  do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento ao apelo. 

RELATÓRIO

Perante  a  4ª  Vara  Criminal  da  Comarca  desta  Capital,
Jailson de Souza, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 217-A c/c art. 71 do Estatuto Pátrio Repressivo, acusado de
abusar sexualmente da filha de sua companheira, de 10 anos de idade.

Narra a inicial acusatória que, desde que o acusado passou
a morar com a genitora da menor, começou a abusar desta quando ficavam
sozinhos e dizia para que não contasse a ninguém, senão mataria a menor e
sua mãe.

Tempos  depois,  a  menor  foi  residir  com sua  madrinha,
passando apenas os finais de semana com sua genitora. E, em um domingo a
noite, escreveu um bilhete dizendo dos abusos, o qual rasgou e jogou no lixo,
mas a filha mais velha de sua madrinha o encontrou, colou-o e descobriu o
que estava escrito; tendo a madrinha, em conversa posterior com a menor,
confirmado a prática dos abusos.

Ultimada  a  instrução  criminal,  o  juiz  singular  julgou
improcedente a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, com arrimo no
art. 386, VII, do CPP, absolvendo o acusado Jailson de Souza, por não haver
certeza da autoria.

Inconformado com a decisão adversa, o representante do
Parquet comarcão  ofertou  o  presente  recurso  apelatório,  requerendo  a
reforma  da  sentença,  para  condenar  o  acusado  nos  estritos  termos  da
denúncia (fls. 168/176).

Ofertadas  as  contrarrazões  (fls.  225/229),  seguiram  os
autos, já nesta Instância, à douta Procuradoria de Justiça, que, em parecer,
opinou pelo provimento do recurso (fls. 235/238).
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É o Relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento dos recursos, verifica-se que eles estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo
legal de  5  (cinco)  dias  (art.  593,  caput,  do  CPP)  – já  que o  recurso  foi
ajuizado na mesma data da ciência do representante do MP, 14/08/2014 (fls.
167/168) – e adequação, além não depender de preparo, por se tratar de
ação penal pública, em observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

No Mérito

A pretensão recursal  consubstancia-se na contrariedade à
sentença  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  pela  condenação  do
acusado, sob o fundamento de que, durante a instrução, foi possível  colher
provas suficientes para a condenação do réu nas sanções penais do art. 217- A
do Código Penal.

Com efeito, após folhear o álbum processual, vislumbro a
plausibilidade da insurreição meritória, razão pela qual hei de estender guarida
às razões recursais.

Isso  porque,  consta  dos  autos  que  o  acusado  abusou
sexualmente de sua enteada, menor com 10 anos de idade, à época, por
diversas vezes, quando ambos estavam sozinhos na casa aonde moravam,
valendo-se de sua autoridade familiar sobre a mesma para ameaçá-la caso
contasse o ocorrido.

Nessa  esteira,  convém  trazer  à  baila  as  declarações  da
vítima, quando ouvida perante a autoridade policial na Delegacia de Repressão
aos Crimes contra a Infância e Juventude da Capital, em 11/07/2012, fls. 10:

“Que desde quando seu padrasto Jailson de Sousa
passou a morar com a genitora da declarante ele
começou  a  abusar  dela;  Que  ele  cometia  os
abusos  guando  ela  ficava  sozinha  com  ele  no
período da tarde, quando a mãe ia trabalhar e seu
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irmão ia para o colégio; Que os abusos consistiam
em passar a “pinta dele em seu pipiu”, tendo uma
vez saído uma gosma branca de dentro da pinta
dele, colocava o dedo em sua vagina e chegava a
doer  um  pouquinho;  Que  durante  todos  esses
anos, sempre que Jailson tinha oportunidade de
ficar sozinho com a declarante ele a abusava; Que
o último abuso ocorreu sexta-feira pela manhã,
quando sua mãe saiu para trabalhar e seu irmão
não tinha dormido em casa; Que Jailson dizia que
a criança não contasse para ninguém, pois senão
ele  mataria  ela  e  a  mãe;  Que  a  declarante
também tinha vergonha; Que sexta feira passada
a declarante não foi ameaçada e resolveu contar
para sua madrinha Maria das  Graças;  Que sua
madrinha  foi  até  a  escola  Dumerval  Trigueiro
Mendes e falou com Marcos, assistente social para
marcar um horário para gue sua qenitora pudesse
conversar com ele; Que no dia a dia Jailson é uma
boa pessoa e trata todos de sua casa bem; Que
se não fosse pelo abuso sofrido por ele, gostaria
dele;  Que  quando  Jailson  casou  com sua  mãe
gostava  dele,  deixou  de  gostar  quando  ele
começou a lhe abusar; Que guem contou para sua
mãe foi a madrinha; Que passa a maior parte da
semana na casa da madrinha; Que nos finais de
semana vai para a casa de sua mãe”.

O relatório psicológico constante às fls. 31/32, confeccionado
a partir do atendimento da criança em 01/08/2012, descreve da mesma forma
os fatos. 

Ressalte-se  sobre  a  resistência  inicial  da  menor  em falar
sobre os abusos sofridos, mas que, na sessão do dia 26/09/2012, ou seja, dois
meses e meio após a oitiva da mesma na esfera policial, esta manteve a versão
apresentada desde o início, onde contou sobre o padrasto passar seu órgão
genital (dele, padrasto) em sua vagina, que às vezes saia um líquido que parecia
catarro e que os abusos ocorreram durante anos, quando estava sozinha com
ele, já que a mãe saia para trabalhar e o irmão estava na escola:

“Recebemos  em nossa  unidade,  no  dia  01  de
agosto  de  2012,  para  atendimento,  a  criança
Thaís Souza de Oliveira, esta veio encaminhada
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do  Conselho  Tutelar  Sudeste,  onde  a  queixa
principal  foi  de  violência  sexual  cometida
supostamente pelo padrasto da criança de nome
Jailson. Neste dia, foi realizado o acolhimento e a
primeira escuta foi da genitora Maria do Socorro
de  Souza  Lima,  ela  apresentava  sinais  de
angústia  trêmula,  chorando,  alegando  que
precisava ser ouvida. Na escuta, ela relatou que
havia sido informada da violência que a criança
estava sofrendo, há aproximadamente um mês,
por intermédio da madrinha da criança Maria das
Graças. No dia, a madrinha a procurou alegando
que precisava falar um assunto grave, e colocou
que Thais havia falado que estava sendo vítima
de abuso sexual. Segundo a genitora, depois da
notícia  conversou  com  a  criança,  e  após  a
confirmação  dela  a  levou  para  a  Delegacia  da
Infância e Juventude, em seguida para o GEMOL
para a realização do exame de conjunção carnal,
depois ao Conselho Tutelar Sudeste, e por fim foi
encaminhada  para  o  CREAS  PAEFI  para  dar
continuidade  aos  atendimentos  sistemáticos  da
criança. A mãe de Thais comentou que a criança
várias vezes ficou em casa apenas na companhia
do padrasto, pois neste período ela trabalhava e o
seu  companheiro  estava  desempregado,  no
entanto a criança nunca havia comentado nada a
respeito do padrasto. A genitora comentou que
neste período a criança apresentou mudanças no
comportamento, passou a ser agressiva, rebelde
e  com  dificuldades  na  escola.  No  primeiro
atendimento  à  criança  na  unidade,  ela
apresentava lucidez, com discurso coerente, não
apresentava  déficit na  memória  com  boa
orientação  auto  e  alopsíquica  apresentando
comportamento agitado e ansioso. O atendimento
foi  realizado  com  intervenções  lúdicas,  com  o
auxilio  de  jogos  para  mediar  o  diálogo  com a
criança,  quando  foi  perguntado  se  ela  sabia  o
motivo de ter sido trazida para atendimento no
CREAS,  ela  alegou  que  tinha  sido  vítima  de
violência, porém disse que não queria falar sobre
o assunto, porque não gostava de relembrar. A
criança foi inserida nos atendimentos psicológicos
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sistemáticos na unidade, comparecendo sessões
uma  vez  por  semana,  porém  sempre
apresentando resistência em falar sobre os fatos,
quando era questionada sobre o relacionamento
com familiares e com o padrasto, ela mudava de
assunto.  Entretanto no dia 26 de setembro do
corrente ano, ela compareceu aos atendimentos,
e  relatou  que  ainda  ficava  triste  quando  se
lembrava da violência, então foi pedido a ela que
desenhasse as lembranças que ainda a deixavam
triste,  e  se  ela  gostaria  de  conversar  sobre  o
acontecido,  então ela começou a relatar  que a
violência teve inicio há aproximadamente 02 anos
atrás, quando ainda tinha 08 anos, falou que o
padrasto Jailson passava o órgão genital dele nas
“partes  principais”  [sic]  dela,  ou  seja,  na
genitália, “Às vezes saia um liquido que parecia
catarro” [sic]. Disse que a violência acontecia em
casa quando estava sozinha com ele, a mãe saia
para trabalhar e o irmão estava na escola, alegou
que muitas vezes teve vontade de contar para a
mãe, mas tinha medo, pois sofria ameaças “ele
falava que tinha uma arma em cima do armário e
que se eu contasse para minha mãe ele matava
ela  e  me  matava”  [sic].  No  decorrer  dos
atendimentos  percebeu-se  que  a  criança  ainda
demonstra medo em relatar  os fatos, expressa
com  timidez,  ansiedade  e  sentimentos  de
angustia.  Até  o  presente  momento  foram
realizados  04  atendimentos  psicológicos  com a
criança na unidade.”

Quando inquirida em juízo, fls. 62/63, em 09 de abril  de
2013, quase 09 (nove) meses após a primeira oitiva,  a menor manteve as
declarações já  prestadas anteriormente,  afirmando sobre  os  abusos  sexuais
ocorrerem quando a mãe saia para trabalhar e o irmão estava na escola:

“Que  o  denunciado  abusava  sexualmente  da
declarante quando sua mãe saia para trabalhar;
Que o irmão da declarante estudava de tarde e a
declarante  de  manhã,  oportunidade  em  que
ocorriam os abusos; Que os fatos ocorreram no
ano passado; Que não relatou a sua mãe o que
ocorria  porque  o  denunciado  dizia  que  se  a
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mesma  fizesse  isso  mataria  a  todos;  Que
inicialmente contou os fatos a sua prima; Que a
sua prima contou o que ouvira à sua madrinha;
Que fez um bilhete e mostrou a sua prima, tendo
depois o rasgado e jogado no lixo; Que sabe que
sua prima juntou os pedaços do bilhete rasgado e
mostrou à madrinha da declarante; Que acabou
confessado  à  sua  madrinha  o  que  ocorrera,
inclusive  informando  o  autor;  Que  JAILSON
abusou sexualmente da declarante mais de uma
vez,  não sabendo precisar  quantas;  Que não é
verdade  que  o  seu  tio  João  Batista  mandou  a
declarante criar essa história; Que o denunciado
tinha  preconceito  com  o  seu  tio,  que  é
homossexual;  Que seu tio  João Batista  morava
com  a  declarante;  Que  a  declarante  dormia
acompanhada de seu irmão de sete anos; Que
morou na casa de sua madrinha entre 2011 e
2012; Que passava os finais de semana na casa
da sua mãe; Que a mãe trabalhava aos sábados;
Que no período em que morou na casa de sua
madrinha também foi abusada sexualmente pelo
acusado; Que jamais repetiu ano na escola; Que o
denunciado tratava a declarante bem”.

No mesmo norte são os depoimentos da mãe e da madrinha
da menor, acrescentando sobre a mudança de comportamento da mesma, que
passou a ter medo de frequentar os cômodos da casa sozinha:

Maria do Socorro de Souza Lima, fls.  60: “Que
estava  prestes  a  completar  quatro  anos  de
convivência com o acusado e até o fato o tinha
como uma boa pessoa; Que Tais era uma menina
de um comportamento normal e depois mudou;
Que ela passou a confrontar a declarante, a ter
medo de frequentar os cômodos da casa sozinha;
Que para tomar  banho era  preciso  que alguém
ficasse  por  perto;  Que  não  soube  identificar  a
causa da mudança de Tais; Que ia trabalhar e o
denunciado ficava em casa com seus filhos; Que
Tais teve oportunidade de ficar em casa sozinho
com  o  acusado;  Que  chegou  a  pensar  que  o
problema  de  Tais  era  com  os  professores  da
escola; Que a colocou em aula de reforço; Que
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nada adiantou e  acabou mandando Tais  para  a
casa da madrinha, onde ela passaria a estudar em
outro colégio; Que em um certo final de semana, o
acusado estava lavando o carro e repreendeu Tais;
Que ela chegou a ameaçar contar para mãe; Que
a filha mais velha da madrinha de Tais escutou e
perguntou o que ocorrera; Que ela desconversou;
Que a jovem tornou a insistir quando chegou em
sua casa e Tais escreveu em um pedaço de papel
o que ocorrera; Que o papel foi rasgado e jogado
no lixo, mas foi recuperado e colado; Que no dia
seguinte,  a  madrinha  de  Tais  telefonou  para  a
declarante às 05h00min da manhã dizendo que
queria conversar com ela sobre Tais; Que saiu do
trabalho  mais  cedo e foi  conversar  com Graça;
Que ao saber, seu mundo desmoronou, pois havia
casado com o denunciado e confiava seus filhos a
ele; Que no bilhete Tais não colocou o nome do
acusado como o autor do fato; Que ela disse o
nome do denunciado à  madrinha dela;   Que a
história  que  Tais  contou  à  madrinha  repetiu  à
conselheira tutelar e também na delegacia; Que
ela  também contou  a  história  ao  psicólogo  (ou
assistente  social)  do  colégio,  Marcos;  Que
posteriormente Tais  contou o fato à declarante;
Que seu irmão João Batista nunca teve problema
com o denunciado; Que antes do fato não houve
qualquer  discussão  por  conta  da  aquisição  do
imóvel  pelo  acusado,  cujo  bem pertencia  50  à
genitora  da  declarante,  e  os  50%  restantes  a
declarante e ao seu irmão; Que o fato ocorreu em
julho do ano passado; Que à época do fato o seu
irmão João Batista morava em sua casa; Que o
denunciado trabalha na mesma empresa onde a
declarante  trabalha;  Que  o  horário  de  trabalho
dele era alternado; Que algumas vezes o réu fazia
hora  extra;  Que  a  folga  do  acusado  era  as
segundas-feiras;  Que  Jailson  trabalha  nessa
empresa há três ou quatro anos; Que ele sempre
demonstrou  cuidar  bem  das  crianças;  Que  o
companheiro  de João Batista  não se  dava bem
com  Jailson;  Que,  mas,  mesmo  assim,
frequentava a casa da declarante, muito pouco;
Que  em  janeiro  de  2012  Tais  passou  mais  de
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quinze dias com o pai, na cidade de Queimadas;
Que ela chegou a passar férias no Rio de Janeiro,
quando o pai  morava lá;  Que o pai  de Tais  só
soube dos fatos no dia dos pais do ano passado;
Que ao falar com o acusado sobre os fatos, ele
negou,  dizendo  que  Tais  estava  mentindo;  Que
chegou a dizer que iria se matar; Que Tais passou
mais de um ano na casa de sua madrinha; Que ia
apanhá-la nos finais de semana, mas às vezes a
trazia na quinta-feira, na sexta-feira”

Maria das Graças Ferreira de Souza, fls.  64/65:
“Que  é  madrinha  de  Tais;  Que  em  um  certo
domingo  a  noite,  Tais  escreveu  em  um  papel
dizendo que alguém mandava ela tirar a roupa e
ficava em cima dela; Que ela mostrou esse bilhete
à filha mais velha da declarante; Que o bilhete foi
rasgado e sua filha disse que iria jogá-lo no lixo,
mas  o  bilhete  foi  entregue  à  declarante;  Que
colocou o bilhete e leu; Que no dia seguinte ligou
para a mãe de Tais dizendo que queria falar com
ela; Que antes desse encontrou falou com Tais e
ela,  após  relutar  muito,  acabou  atribuindo  a
JAILSON  a  prática  do  abuso  sexual;  Que
inicialmente ela dizia que não queria falar, porém a
declarante insistiu e perguntou se estava havendo
problema na casa dela; Que ela confirmou; Que
indagou se era com o padastro; Que novamente
ela confirmou; Que ela não entrou em detalhes
com a declarante; Que durante um bom tempo
Tais  mostrava  ser  uma  menina  agitada;  Que
chorava  com  facilidade;  Que  após  o
acompanhamento com a psicóloga ela melhorou;
Que em momento algum Tais mudou a versão dos
fatos;  Que João Batista não tem domínio sobre
Tais; Que o acusado e João Batista se davam bem,
embora  as  vezes  tivessem  algum  atrito;  Que
ocorria  de  João  Batista  fazer  alguma coisa  que
desagradasse a Jailson e este reclamava, porém
não chegavam a brigar; Que não acompanhou o
depoimento de Tais na Delegacia e no Conselho
tutelar; Que o acusado comprou a parte de João
Batista na casa que pertencia a ele, a Socorro e a
genitora de ambos; Que em razão disso a casa
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ficaria para Jailson e Socorro; Que João comprou
outra  casa  com  o  dinheiro  que  recebeu;  Que
dentro do seu conhecimento Jailson era um bom
padrasto;  Que  Jailson  e  Socorro  trabalham  na
mesma empresa; Que ele trabalha a semana toda
e tem folga no domingo e na segunda-feira; Que
Jailson não trabalhava o dia todo, pois obedece a
uma escala da empresa; Que Tais morou em sua
casa  no ano de 2011 e  retornou para casa  da
genitora  no final  desse  ano;  Que em junho  de
2012 Tais tornou a morar com a declarante; Que
até o fato acontecer não tinha nada o que dizer
contra Jailson; Que ele trabalha em Araçagi e na
empresa Marco da Silva como cobrador.”

O  apelado,  por  sua  vez,  busca  desmerecer  a  versão  da
menor, alegando que estaria sendo acusado em razão de desentendimentos que
tinha  com  um  irmão  de  sua  companheira,  tio  da  menor,  o  qual,  sendo
homossexual,  mantinha  comportamento  inadequado  dentro  da  casa  aonde
todos residiam.

Chega,  ainda,  a  afirmar  que  a  mãe  da  menor,  sua
companheira, teria lhe feito a proposta, na Delegacia, no sentido de que tiraria a
“queixa” se ele passasse a casa do Cristo para o nome dela (interrogatório às fls.
115/119).

Corroborando  a  tese  defensiva  são  os  depoimentos  das
testemunhas arroladas pelo apelado (fls. 66/68, 73/76, 103/108, 113/114).

Mas, não se mostra verossímil que a vítima, uma criança de
10 (dez) anos de idade, imputasse, a seu bel-prazer, ou mesmo a mando de um
adulto,  a prática do referido ato libidinoso ao réu, caso, de fato,  não fosse
verdade a acusação.

Os crimes sexuais, pela própria forma de execução, não
contam, via de regra, com a existência de testemunhas oculares, pelo que se
deve dar maior relevância à palavra da vítima. Entretanto, ditas declarações
não podem ser reputadas como prova definitiva, devendo guardar coerência e
harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos.

No caso vertente, o Laudo Sexológico (fls. 25/26) vai ao
encontro das declarações da vítima, pois afirma que não houve conjunção
carnal, sendo virgem a ofendida, mas não descarta a possibilidade de ter
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havido  outros  atos  libidinosos  diversos  da  conjunção  carnal.  E  a  vítima
afirmara, quando ouvida antes, que o acusado “passava” seu pênis nela.

Em  momento  algum,  a  vítima  cogitou  sobre  possível
penetração ou algo que pudesse levar à conjunção carnal.

De forma que, ao contrário do afirmado na sentença de
primeiro  grau,  a  prova  de  autoria  restou  efetivamente  demonstrada  pela
palavra detalhada e coerente da vítima,  em conformidade com as demais
provas dos autos.

Sobre a importância da palavra na vítima em crimes desta
natureza, vejamos:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS
E  DEMONSTRADAS  POR  FARTA  PROVA  ORAL
COLIGIDA.  VALIDADE  E  CREDIBILIDADE  DOS
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, MÁXIME POR TEREM
SIDO  CORROBORADOS  PELO  CONJUNTO
PROBATÓRIO. ISENÇÃO CUSTAS. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA Nº 58 DO TJMG. MATÉRIA A SER
ANALISADA  PELO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  Nos
crimes  sexuais,  a  palavra  da  vítima,  em
harmonia com os demais elementos de certeza
dos  autos,  reveste-se  de  valor  probante  e
autoriza  a  conclusão  quanto  à  autoria  e  às
circunstâncias  do  crime.  O  juridicamente
miserável  não  fica  imune  da  condenação  nas
custas  do  processo  criminal  (art.  804,  CPP),
mas  o  pagamento  fica  sujeito  à  condição  e
prazo  estabelecidos  no  art.  12  da  Lei  nº
1.060/50.  (TJMG;  APCR  1.0056.13.012859-
0/001; Relª Desª Luziene Barbosa Lima; Julg.
27/01/2015; DJEMG 06/02/2015).

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL  NA  MODALIDADE  CONTINUADA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA
COMPROVADAS.  PROVA  ORAL.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  RESPALDADA  PELAS  DEMAIS  PROVAS
COLHIDAS  NA  FASE  INSTRUTÓRIA  DA  AÇÃO
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PENAL.  ESPECIAL  RELEVÂNCIA  PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Justificada  a  condenação  do  réu  com  base,
precipuamente,  na  palavra  da  vítima,  a  qual,
nos  crimes  sexuais,  quando  em  consonância
com  as  demais  provas,  está  impregnada  de
especial  relevância  probatória,  sobretudo  por
serem  delitos  que,  quase  sempre,  são
cometidos  em  ambientes  de  clandestinidade.
Precedentes.  A  reprimenda  básica  deve  ser
mantida, por ter sido estabelecida no mínimo,
devendo  ser  conservado,  também,  o  regime
inicial de cumprimento de pena como o fechado,
ante a literalidade do art. 33, § 2º, "a", do CP.
(TJES;  APL  0003761-79.2012.8.08.0047;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Jorge
Henrique Valle  dos  Santos;  Julg.  21/01/2015;
DJES 30/01/2015)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Sentença  condenatória.
Artigo 217-a, combinado com artigo 71, ambos
do  Código  Penal.  Estupro  de  vulnerável.
Irresignação  defensiva.  Pretensão  absolutória.
Realidade  delitiva  e  autoria  devidamente
demonstradas  pelo  contexto  probatório.
Declarações  das  vítimas.  Relevância.  Delito
praticado na clandestinidade. Corroborado pelos
relatos  das  testemunhas.  Recurso  improvido
incabível acolher o pleito de absolvição, quando
o  conjunto  probatório  é  suficiente  para
comprovar a materialidade e a autoria delitiva
do crime, cabendo ressaltar que o depoimento
das testemunhas constitui meio de prova idôneo
para  embasar  a  condenação,  principalmente
quando  concatenado  e  congruente  com  as
demais provas coligidas nos autos. A palavra da
vítima constitui  importante elemento de prova
quando de trata de delicta carnis.  O atentado
violento ao pudor, para o seu aperfeiçoamento,
não  exige  a  presença  de  vestígios,  se  as
informações  da  vítima  são  uníssonas  e
coerentes  com os  adminículos  probatórios,  de
modo a afastar a versão defensiva, de rigor a
condenação  do  imputado.  Ressalta-se  que  o
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depoimento  das  testemunhas,  ainda  que  não
presenciaram o fato criminoso, constitui meio de
prova  idôneo  para  embasar  a  condenação,
quando  concatenados  e  congruentes  com  as
demais provas coligidas nos autos. (TJMT; APL
28180/2014; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg.
03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 88).

No  mesmo  sentido,  reiteradamente  vem decidindo  esta
Câmara Criminal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO E ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.  EXAME DE DNA INCONCLUSIVO.
PALAVRA  DAS  VÍTIMAS.  PROVA  PRINCIPAL.
TESTEMUNHAS. DECLARANTE. COERÊNCIA DOS
MEIOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO. RECURSO
APELATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
ABSOLVIÇÃO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO  DE
DIMINUIÇÃO  DA  PENA.  DOSIMETRIA  BEM
FIXADA.  APELO  DESPROVIDO.  Laudos
sexológicos comprobatórios das lesões deixadas
nas vítimas do abuso sexual. Primeiro exame de
DNA que excluiu o apelante de ter fornecido o
material  biológico encontrado na secreção anal
das vítimas. Contraprova do exame de DNA que
concluiu  ser  das  próprias  vítimas  o  material
genético encontrado. O próprio laudo esclarece
sobre a possibilidade de apenas o material  da
vítima ser  obtido  e detectado.  Tal  não implica
em excluir  o acusado da imputação que lhe é
feita com fundamento no exame de DNA. Este
não  o  excluiu  da  autoria  criminosa,  pois  não
atribuiu o material  genético a terceira pessoa.
Nem o indicou como autor do delito, já que o
material  genético  coletado  era  das  próprias
vítimas. Prova pericial inconclusiva. Necessidade
de  análise  das  demais  provas  constantes  nos
autos.  Depoimento  das  vítimas  coerentes  com
as  demais  provas  dos  autos.  Materialidade  e
autoria  demonstradas  na  livre  valoração  dos
meios  de  prova  assentados  expressamente  no
juízo  esculpido  do  processo.  Manutenção  da
condenação.  Pedido  de  diminuição  da  pena.
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Dosimetria  bem  efetuada.  Delitos  em
continuidade  delitiva.  Manutenção.
Desprovimento do recurso. (TJPB; ACr 0057760-
04.2012.815.2002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 25/06/2014; Pág. 23)

ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  MENOR  COM  08
ANOS DE IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA
PRINCIPAL. COERÊNCIA COM OS DEMAIS MEIOS
PROBATÓRIOS.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO.
PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  INCONTESTES.
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.
Os crimes sexuais, por sua natureza, geralmente
são realizados às escondidas, restando apenas a
palavra da vítima, que assume papel relevante
por  ser  a  principal  prova,  senão  a  única,  que
dispõe  a  acusação  para  demonstrar  a
culpabilidade do denunciado. Desse modo, não
há  que  se  falar  em  absolvição,  impondo-se
manter a decisão atacada. (TJPB; ACr 0002155-
66.2011.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 10/06/2014; Pág. 30)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  Estupro  de  vulnerável.
Art. 217 - A do Código Penal. Absolvição no juízo
a  quo.  Irresignação  ministerial.  Elementos
probatórios  suficientes  para  a  condenação.
Ocorrência.  Palavra  da  vítima.  Preponderância.
Materialidade  e  autoria  consubstanciadas.
Recurso  conhecido  e  provido.  Restando
evidenciado  nos  autos  que  o  réu,  mediante
grave ameaça, constrangeu criança, de 11 anos
de idade, a praticar com ele, contra a vontade
daquela, atos libidinosos, consistentes em sexo
oral  e  anal,  consubstanciadas  estão  a
materialidade  e  autoria  delitivas  do  crime  de
estupro de vulnerável, tipificado no art. 217 - A,
do  Código  Penal.  Frise-se,  ademais,  que  se
tratando  de  crime  contra  a  dignidade  sexual,
cometido  na  clandestinidade,  não  havendo
qualquer indício de que a imputação seja criação
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mental movida por interesse escuso, a palavra
da  vítima,  mesmo  sendo  esta  criança,
corroborada pela prova testemunhal, autoriza a
condenação.  (TJPB;  ACr  0013361-
43.2012.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio; DJPB
30/05/2014; Pág. 23) 

Por  conseguinte,  não  há  como  deixar  de  reconhecer  a
culpabilidade e a responsabilidade penal do recorrente pelo delito que ora lhe
é imputado, uma vez que as provas acostadas aos autos formam um todo
uníssono e convincente o suficiente para ensejar uma condenação, razão pela
qual não há que se falar em absolvição.

E mais, impõe-se reconhecer a continuidade delitiva entre
as condutas delituosas, já que ao longo do tempo descrito na denúncia foram
praticados vários e sucessivos abusos sexuais contra a vítima, valendo-se das
mesmas  condições  de  tempo,  lugar,  modo  de  execução  e  outros  dados
semelhantes, de tal forma que os vários crimes estão ligados por nexo de
continuidade, havendo, assim, a incidência da regra prevista no artigo 71 do
Código Penal, em relação a cada delito.

Assim  sendo,  dou  provimento  ao  recurso,  para,
reformando a sentença absolutória, julgar procedente a pretensão punitiva do
Estado no sentido de condenar Jailson de Souza como incurso nas sanções do
art. 217-A do CP.

Passo, em seguida, a dosar-lhe a pena, nos termos dos
arts. 59 e 68 do Código Penal:

- A culpabilidade do réu é concreta e acentuada, porém,
não extrapolou os limites já previstos para o tipo;

- Antecedentes não são maculados (fls. 158);

- A conduta social não registra dado desabonador;

- O contexto probatório não fornece elementos a se aferir
a personalidade do agente;

-  Os  motivos  do  crime  são  os  inerentes  ao  tipo,  a
satisfação sexual;
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-  As  circunstâncias  do  crime  envolvem  a  autoridade
exercida pelo acusado sobre a vítima, na qualidade de padrasto da mesma,
mas tal não será considerado nesta fase de fixação da pena;

- As consequências do ilícito são indeléveis para a vítima,
que é uma criança, com reflexos na formação de seus valores; mas trata-se
de consequência inerente ao tipo, não servindo para majorar a pena base;

- A vítima em nada contribuiu para a prática do delito,
apenas sofreu as consequências da ação criminosa do acusado.

Diante das circunstâncias judiciais acima referidas, em 1ª
fase, estabeleço a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. 

Em segunda  fase,  não  há  atenuantes  ou  agravantes  a
serem consideradas.

Em terceira fase de fixação da pena, reconheço a causa de
aumento de pena contida no artigo 226, II, CP, a qual é  abrangente, tendo
como essência  a  relação  baseada  na  autoridade  do sujeito  ativo  sobre  a
vítima. No caso vertente, o acusado era companheiro da mãe da vítima e se
valeu  de sua autoridade familiar  sobre  a  mesma para praticar  os  abusos
sexuais quando estavam sozinhos em casa e mesmo para ameaçá-la caso
contasse o ocorrido.

Logo, aumento a pena em metade, passando a 12 (doze)
anos.

Pela  continuidade  delitiva  reconhecida,  aumento  a  pena
em 1/6, pois não há provas acerca do número exato de vezes em que o crime
foi perpetrado, tornando a pena definitiva em 14 (quatorze) anos.

Fixo  como  regime  inicial  de  cumprimento  da  pena  o
fechado, deixando para o Juízo da execução penal a indicação do local.

Deixo de conceder ao acusado os benefícios da suspensão
condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, inseridos, respectivamente, nos arts. 77 e 44 do Código
Penal, uma vez que não está a preencher os requisitos objetivos e subjetivos
insculpidos nesses dispositivos legais.
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Transitada em julgado esta decisão, lance-se o nome do
increpado no Rol dos Culpados, remeta-se seu Boletim Individual ao Setor de
Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba e expeça-
se a respectiva Guia de Recolhimento à Vara das Execuções Penais.

Suspendo,  ainda,  os  direitos  políticos  do  acusado,  com
estribo  no  art.  15,  III,  da  Constituição  Federal,  enquanto  perdurarem os
efeitos desta condenação, devendo-se proceder às comunicações de praxe ao
Tribunal Regional Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Façam-se as comunicações necessárias.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador João Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins
Beltrão Filho, relator, Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito convocado,
com jurisdição limitada, em substituição ao Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos), revisor, e Joás de Brito Pereira Filho.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho”
da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João
Pessoa, em 23 de abril de 2015.

João Pessoa, 27 de abril de 2015.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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