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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO
DE  VULNERÁVEL.  CONDENAÇÃO  NOS
TERMOS DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL.
INCONFORMISMO. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE. VÍTIMA QUE CONSENTIU COM
O  ATO  SEXUAL.  NÃO  ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO ACORDE. PALAVRAS
DA VÍTIMA QUE SE APRESENTA COERENTE E
HARMÔNICA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE
CONVICÇÃO  EXISTENTES  NOS  AUTOS.
CONDENAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  DOSIMETRIA
EXACERBADA. REDUÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.
ALTERAÇÃO  DO  REGIME  DE  CUMPRIMENTO
DA  PENA  PARA  O  SEMIABERTO.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 719 DO STF.

1.  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.

2. Resta  demonstrado  que as  circunstâncias
judiciais  sopesadas  foram,  em  sua  maioria,
favoráveis a apelante, razão pela qual, a pena
privativa de liberdade foi reduzida de ofício.

3.  Inteligência  da  Súmula  nº  231  do  STJ.
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Deve  ser  fixado  o  regime  semiaberto.  Ré
confesso e primário. Aplicação das Súmulas nºs
718 e 719 do STF indicam que a gravidade do
crime  não  pode  determinar  sempre  o  regime
mais severo e rigoroso.

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

ACORDA  a  Egrégia  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de
Justiça  do Estado da  Paraíba, a unanimidade, em dar provimento parcial
ao apelo para redimensionar a pena e fixar o regime semiaberto.

RE L A T Ó  R I O

Perante a 2a Vara da Comarca de Araruna/Pb, Francinete
Leão da Silva, devidamente qualificada, foi denunciada como incursa nas
sanções do art. 217- A (estupro de vulnerável), em virtude de ter praticado
conjunção carnal com os adolescentes Severino Eran Gomes Martiniano e
Thierry  Ferreira  Martiniano,  de  apenas  13  (treze)  e  12  (doze)  anos  de
idade, respectivamente, à época do fato (fls. 2-4).

Narra a inicial acusatória que em junho de 2011, o menor
Severino  Eran  Gomes  Martiniano  foi  passar  suas  férias  escolares  na
residência de sua tia Maria Helena, localizada à Rua Epitácio Pessoa, na
cidade  de  Araruna/Pb,  local  onde  a  acusada,  Francinete  Leão  da  Silva,
trabalhava como empregada doméstica.

Consta  na  peça  acusatória  que  no  mês  de  junho,  a
denunciada, além de assistir filmes pornográficos com o menor Severino
Eran Gomes Martiniano, manteve com o mesmo conjunção carnal, por duas
vezes, quando a vítima tinha, à época do fato, 13 anos de idade, o que
resultou em uma gravidez, conforme atesta exame de DNA (fls. 77-80/v).

Consta ainda que, naquele mesmo mês, teria a acusada,
pelas  18h30min,  na  garagem da  casa  onde  trabalhava,  tido  conjunção
carnal com o menor Thierry Ferreira Martiniano, quando este contava com
12 (doze) anos de idade.

Informa ainda a peça acusatória que Francinete Leão da
Silva assistia filmes pornográficos com os menores Severino Eran Gomes
Martiniano e Thierry Ferreira Martiniano, além de seus primos Manoá de
Brito Pinheiro Martiniano e Matheus de Brito Pinheiro Martiniano, com 12 e
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16 anos respectivamente,  levando-os a iniciar uma vida sexual de forma
prematura.

Concluída  a  instrução  criminal,  foram  ofertadas  as
alegações finais pelo Ministério Público (fls.87/90) e pela defesa da acusada
(fls. 92-104).

Entendeu o magistrado que a materialidade dos outros
delitos  não  restou  comprovada,  especificamente,  o  ato  sexual  entre  a
acusada e a vítima Thierry Ferreira Martiniano, bem como, as exibições de
filmes  pornográficos  referidos  na  denúncia,  pelo  que,  reconheceu,  tão
somente, a prática de conjunção carnal entre a acusada e a vítima Severino
Eran Gomes Martiniano.

Após  análise  das  circunstâncias  judiciais,  fixou  o
magistrado a pena base em 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Tendo em vista a confissão, reduziu a pena em 1/6 (um sexto), ante a
ausência de agravante, bem como, de causas de aumento e de diminuição
de pena, tornando-a definitiva em 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de
reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado (fls. 106/111).

Inconformada, a acusada apelou (fl. 115), pleiteando em
suas razões recursais (fls. 116/134), pela absolvição, alegando que a sua
conduta é atípica, vez que, o menor Severino Eran Gomes Martiniano já
contava com 14 anos de idade à época do fato, bem como, que as relações
sexuais foram consentidas pela vítima, o qual tinha plena consciência do
ato.

Oferecidas as contrarrazões pela Promotoria de Justiça,
aduzindo o desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos
os termos (fls. 138/144).

Nesta  Instância,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer, opino pelo desprovimento do recurso (fls. 150/151).

VOTO:

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento do recurso, verifica-se que estes estão presentes, sobretudo
quanto aos requisitos da tempestividade, eis que interposto dentro do prazo
legal de 5 (cinco) dias (art. 593,  caput,  do CPP), e adequação, além não
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depender de preparo, por se tratar de ação penal pública, em observância à
Súmula n° 24 do TJPB,  razão por que conheço do apelo.

2. MÉRITO:

2.1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO - ATIPICIDADE:

A pretensão recursal consubstancia-se na contrariedade à
sentença condenatória proferida pelo magistrado singular que condenou a
apelante a uma pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de reclusão,
pela pratica do crime previsto no art. 217-A do CP, pugnando a defesa, pela
absolvição ante a atipicidade da conduta perpetrada, ao argumento de que,
o ato sexual foi realizado sem qualquer tipo de constrangimento ou vício de
vontade, e em plena concordância e desejo do menor.

Contudo,  não  merecem  guarida  as  razões  defensivas,
vejamos:

Inicialmente é bom consignar que, com as modificações
introduzidas  pela  Lei  12.015/2009,  o  novel  art.  217-A do  Código  Penal
passou a estabelecer que ampliou-se o rol de sujeitos ativos e passivos do
crime de estupro. A mulher passa a poder integrar o polo ativo, enquanto o
homem  figura  também  como  vítima,  situações  absolutamente
insustentáveis na antiga configuração dicotômica. Agora deixou o crime de
ser próprio, passando a tratar-se de crime comum.

Verbera o art. 217-A do Código Penal:

"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".

Assim sendo, ao analisar os presentes autos, vê-se que
na  sentença  o  douto  magistrado  traçou  detalhadamente  todas  as
circunstancias  com  as  quais  se  baseou  para  condenar  a  apelante,
principalmente, acerca do fato da vítima contar, ao tempo do ilícito, com
apenas 13 anos de idade.

No  caso  em  questão,  a  materialidade  encontra-se
consubstanciada  pela  confissão  da  denunciada,  pelos  depoimentos  das
testemunhas  e  declarações  prestados  pela  vítima,  que  confirmam,  com
riqueza  de  detalhes,  o  teor  da  denúncia,  bem como,  pelo  resultado  do
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exame de  DNA de  fls.  77/80,  o  qual  confirma a  paternidade  da vítima
Severino Eran Gomes Martiniano.

A  autoria  é  certa  e  recai  sobre  a  denunciada,  ora
apelante.  Esta,  tanto  na  fase  policial,  como  em  Juízo  (fls.  10  e  75),
confessou a prática delitiva descrita na inicial acusatória. Ademais, a vítima
contou,  com  riqueza  de  detalhes  todo  o  fato  delituoso,  bem  ainda,  a
genitora da vítima e demais testemunhas.

Ora, não há que se falar em atipicidade da conduta por
consentimento de vítima menor que 14 anos de idade, como sustentado
pela defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou
o entendimento de que: "(...) a conjunção carnal ou outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze)  anos configura o crime do artigo 217-A do
Código Penal independentemente de grave ameaça ou violência (real ou
presumida), razão pela qual se tornou irrelevante eventual consentimento
ou autodeterminação da vítima para a configuração do delito. (...)". (AGRG
no  RESP  1435416/SC,  Rei.  Ministra  Maria  Thereza  de  Assis  Moura,  6a

Turma, julgado em 14/10/2014, DJe 03/11/2014)".

Assim, a prática de atos libidinosos e conjunção carnal,
em criança menor de 14 anos, com o intuito de satisfazer lascívia própria,
subsume-se ao delito previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Ademais, é assente na jurisprudência a necessidade de se
conferir especial relevo à palavra da vítima no contexto de crimes contra a
dignidade  sexual,  desde  que  essa  narração  tenha  respaldo  em  outras
provas colhidas nos autos, visto que são, não raras vezes, cometidos às
ocultas, sem a presença de outras pessoas.

Nesse  contexto,  faz-se  mister  trazer  à  colação  as
declarações''  da  vítima,  Severino  Eran  Gomes  Martiniano,  vulgo  "Eran"
quando  ouvido  na  esfera  policial  (fl.13),  os  quais  foram  devidamente
ratificados na esfera e judicial (fl.75) :

"(...)  QUE  FRANCINETE  colocava  filmes
pornográficos para o declarante e seus primos
THIERRY  e  MANOÁ;  QUE  após  seus  primos
saírem  da  casa  e  quando  ia  dormir  é  que
FRANCINETE  iniciava   os   atos  de   assédio
sexual;    QUE    nesse  período  o  declarante
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costumava  dormir  no  quarto  de  sua  irmã
SUILANE, porém quando sua irmã não estava
em casa o declarante tinha que dormir sozinho
e  era  nesses  dias  que  a  empregada
FRANCINETE  se  aproveitava  para  dormir  no
quarto do declarante; QUE se recorda também
que  manteve  relações  sexuais  com  a
empregada FRANCINETE, pois a mesma ficava
nua  no  quarto  e  'se  esfregava  em  cima  do
declarante de forma a acontecer a penetração
vaginal; QUE se recorda que teve apenas duas
relações  sexuais  com  FRANCINETE  com
penetração vaginal e que ejaculou nessas duas
ocasiões; QUE a empregada FRANCINETE, em
certa ocasião, lhe disse também teve relações
sexuais  com THIERY e acha que ela  também
pode ter tido relações sexuais com seu outro
primo  de  nome  MATEUS,  filho  de  ASSIS  DO
POSTO; QUE ainda relata que nesse período em
que  sofria  assédios  SEXUAIS  a  empregada
FRANCINETE  lhe  tocava  seu  pênis,  lhe
masturbando e isso sempre acontecia à noite,
quando o declarante  ia  dormir,e,  antes disso,
como  já  disse,  ela  colocava  filmes
pornográficos."

É  pacífico  na  jurisprudência  pátria  que  a  palavra  da
vítima,  quando  o  estupro  de  vulnerável  é  cometido  na  clandestinidade,
assume  fundamental  importância  à  elucidação  dos  fatos  e  é  capaz  de
fundamentar  a  sentença  condenatória  quando  em  consonância  com  as
demais provas dos autos.

'"64668052  -  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. Estupro
de  vulnerável  CP,  art.  217  -  A).  Sentença
condenatória.  Recurso  da  defesa.  Almejada  a
absolvição.  Materialidade  e  autoria
comprovadas pelas palavras firmes e coerentes
da  vítima  em concordância  com a  prova  oral
colhida nos autos e demais elementos de prova.
Relato  da  vítima  que  assume  fundamental
importância  nos  crimes  contra  a  dignidade
sexual quando em consonância com o conjunto
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probatório.  Possibilidade  de  comprovação  por
meio de prova testemunhai. Exegese do artigo
167 do código de processo penal. Condenação
mantida.  Sentença  confirmada.  Recurso
conhecido e desprovido. - O conjunto probatório
formado pelo relato firme e coerente da vítima
que  demonstra  que  o  recorrente  praticou  ato
sexual com a vítima menor de quatorze anos é
apto a fundamentar a condenação pela prática
do crime previsto  no  art.  217 -  A do Código
Penal. - a palavra da vítima, quando o estupro
de  vulnerável  é  cometido  na  clandestinidade,
assume fundamental  importância  à  elucidação
dos fatos e é capaz de fundamentar a sentença
condenatória  quando  em consonância  com as
demais provas dos autos. - A simples negativa
de autoria, desprovida de qualquer elemento de
cognição,  não  gera  nenhuma  dúvida  apta  a
ensejar  a  absolvição.  -Recurso  conhecido  e
desprovido.  (TJSC;  ACR  2014.017612-0;
Criciúma; Primeira Câmara Criminal; Rei. Des.
Guilherme Nunes Bom; Julg. 23/09/2014; DJSC
01/10/2014; Pág. 593)".

"APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.ABSOLVIÇÃO.INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRAS  DA
VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes
contra a liberdade sexual, a materialidade pode
ser provada de variadas maneiras, não somente
pelo  laudo de  exame de  corpo  de  delito,  até
porque, não raramente, essas agressões podem
não  deixar  vestígios.  2.  É  assente  tanto  na
doutrina  como  na  jurisprudência,  inclusive
desta Corte de Justiça, que, nos crimes contra a
dignidade sexual, a palavra da vítima, se firme
e coerente, merece especial relevo, sendo apta
a  embasar  Decreto  condenatório,  mormente
quando corroborada por outros meios de prova.
~(...)  4.  Configura  crime  de  estupro  de
vulnerável  mediante  prática  de  ato  libidinoso
diverso da conjunção carnal, a conduta do réu
de  buscar  a  satisfação  de  sua  lascívia
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esfregando a genitália da vítima, por cima da
calcinha, ao ponto de causar dor na criança de
tenra  idade,  4  anos.  Precedente.  RESP
1.361.661/DF,  STJ.  5.  Recurso  desprovido.
(TJDF; Rec 2011.09.1.003556-3; Ac. 816.116;
Segunda  Turma  Criminal;  Rei.  Des.  Silvanio
Barbosa dos Santos; DJDFTE 08/09/2014; Pág.
197)".

"APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ART. 217-A C/C ART. 226,  II,  DO
CP.  CONDENAÇÃO  QUE  SE  COADUNA  COM
DEMAIS ELEMENTOS DE  PROVA. ATENUANTE DA
CONFISSÃO. APLICAÇÃO.  PALAVRA  DA VÍTIMA.
APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1)  A
condenação foi arrimada em robustas provas de
autoria e materialidade, e, principalmente, pelo
depoimento da vítima, tendo em vista que é de
entendimento  comezinho  que,  nos  crimes
contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
ganha  especial  relevo,  sendo  seu  depoimento
seguro     e     incontradito     deve     ser
amplamente considerado, eis que esta espécie
de delitos quase sempre ocorrem entre quatro
paredes,  horas  mortas,  cantos  escuros,  como
foi  o caso dos autos.  Jl)  Nos crimes contra a
liberdade  sexual,  o  sujeito  ativo  costumeira
mente  não  deixa  vestígios  aptos  a  serem
comprovados  por  prova pericial,  como sucede
no caso dos autos, podendo a materialidade ser
comprovada  também pela  prova  testemunhai.
3)  Não  merece  nenhuma credibilidade  a  tese
defensiva  de  que  o  recorrente  é  que  seria  a
vítima  eis  que  o  mesmo,  já  homem maduro,
com 30 anos de idade, é que abusou de seu
enteado, criança com 07 (sete) anos de idade e
portadora de autismo. 4) Havendo sido utilizado
o depoimento  do  apelante  como elemento  de
convicção a reforçar a prova da autoria, deve
necessariamente  ser  aplicada  a  atenuante  da
confissão, prevista no art. 65, inc.  I,  do CP. 5)
Apelo  parcialmente  provido.  (TJES;  APL
0012824-07.2012.8.08.0055; Segunda Câmara
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Criminal;  Rei.  Des.  Adalto  Dias  Tristão;  Julg.
27/08/2014; DJES 03/09/2014)".

Por sua vez, os depoimentos testemunhais não discrepam
da versão acusatória. Vejamos:

Ozinete Gomes Soares,  mãe da vítima,  fls.  05/06,    o
qual foi ratificado nas declarações prestadas em juízo (fl. 75) :

"  (…)  QUE sua filha Suliane foi conversar com
seu irmão sobre o assunto, motivo pelo qual o
mesmo ficou bastante nervoso e emocionado, e
passou  a  contar  o  que  se  passava  com  ele
quando  ia  a  casa  de  Maria  Helena;  QUE  o
adolescente  passou  a  chorar  e  disse  que  era
forçado  por  FRANCINETE  a  ^assistir  filmes
pornográficos,  não  só  ele,  mas  também  seu
colega,  outro  menor  de  nome  Thierry,  que
também  frequentava  a  casa;  QUE  Severino
contou, que muitas vezes acordou coma pessoa
de FRANCINETE colocando as mãos por dentro
da calça dele e masturbando-o,  segurando os
braços dele e colocando o corpo por cima dele,
tentando forçá-lo a ter relações sexuais com ela
(...)  QUE  a  declarante  informa  que  vem
percebendo  um  comportamento  estranho  em
seu filho ultimamente,  pois  o  mesmo gostava
muito  de  vir  a  esta  cidade,  principalmente  a
casa de Maria Helena, ao ponto de ficar dentro
do carro e se recusar a descer e entrar na casa
(...)  QUE  FRANCINETE  também  costuma
apresentar  um  comportamento  estranho,
quando se trata de crianças e adolescentes, pois
a mesma costumava pedir para os adolescentes
que  costumavam  frequentar  a  casa,  para
tirarem a roupa. (...)".

Suliane Gomes Martiniano, irmã da vítima, fs. 08, o qual
foi ratificado nas declarações prestadas em juízo (fl. 75) :

"(…)QUE depois que teve a criança, Francinete
está dizendo que o pai da mesma é o irmão da
declarante,  o  adolescente  Severino  Eran;  (...)
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QUE à época que Francinete engravidou, a ora
declarante foi conversar com seu irmão, o qual
ficou  bastante  nervoso  e  passou  a  chorar,
quando passou a relatar o que se passara com
ele, quando ficava hospedado na casa de Maria
Helena;  QUE  seu  irmão  lhe  contou  que  era
forçado  por  Francinete  a  assistir  filmes
pornográficos, juntamente com outro colega de
nome Thierry, que também frequentava a casa
de  maria  Helena;  QUE  seu  irmão  lhe  contou
que, por  diversas vezes acordava no meio da
noite com a pessoa de Francinete colocando as
mães  dentro  da  calça  dele,  masturbando-o;
QUE Francinete segurava seus braços e tentava
forçá-lo a manter relações sexuais com ela (...)
QUE  a  declarante  sempre  percebeu  algo
estranho em Francinete,  pois  a  mesma criava
brincadeiras para se manter trancada dentro do
quarto  com  seu  irmão,  e  este,  nunca  falava
claramente o que faziam dentro do quarto; QUE
Francinete  comprou  uma  boneca  bem cara  e
grande, e ficava trancada com esta boneca no
quarto e levava as crianças para brincarem com
esta  boneca  e  outros  brinquedos  dentro  do
quarto  dela;  QUE  assim  afirma  ter  fortes
suspeitas  contra  apessoa  de  Francinete,
alegando  que  a  mesma abusava  sexualmente
de  seu  irmão;  QUE certa  vez,  sua  colega  de
nome Fabíola, deixou seu filho João Vitor, hoje
com 04  (quatro)  anos  de  idade,  na  casa  de
Maria  Helena,  e  Francinete  foi  dar  banho  na
criança;  que  o  pênis  de  João  Vitor  estava
bastante  vermelho  e  aparentando  ter  sido
forçado ou apertado”.

Nesse contexto, faz-se mister trazer à colação as declarações
do adolescente Thierry Ferreira Martiniano, quando ouvido tanto na esfera
policial, como em sede judicial ( (fls. 15 e 75)

"(...) que se recorda que no mês de JUNHO de
2011  (DOIS  MIL  E  ONZE),  quando  tinha  12
anos  de  idade,  teve uma relação  sexual,  com
penetração  e  ejaculação,  com  a  pessoa  de
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FRANCINETE, empregada da casa de sua bisavó;
QUE a relação sexual com FRANCINETE  ocorreu
na  garagem  da  residência  de  sua  bisavó,
durante à noite, por volta das 18h:30min; QUE
FRANCINETE estava de saia e a relação se deu em
cima  do  capo  do  veículo;  QUE  afirma  que  a
pessoa  de  FRANCINETE  colocava  filmes
pornográficos  para  o  declarante  e  seus  primos
SEVERINO ERAN, MANOÁ e MATEUS assistirem na
casa de sua bisavó; QUE as  -carícias praticadas
por  FRANCINETE  sempre  ocorriam  dentro  do
quarto da casa de sua bisavó; QUE confirma que
FRANCINETE ficava nua dentro do quarto e se
jogava sobre a cama onde o declarante estava
para lhe  provocar a ter relações sexuais com a
mesma”.

Outrossim, argumenta a defesa que o menor assentiu em
manter relações sexuais com a apelante, tendo agido com consciência da
ilicitude.

Todavia, inaplicável a absolvição com base no argumento
de que a vítima consentiu com a prática do ato sexual, uma vez que, após
a edição de Lei n° 12.015/2009, a simples conjunção carnal com menor de
quatorze  anos  é  suficiente  para  caracterizar  o  crime  de  estupro  de
vulnerável.

O critério etário, estabelecido no tipo penal incriminador
do art.  217-A é absoluto,  não se cogitando acerca da aferição do caso
concreto para fins de definição da vulnerabilidade ou não à hipótese, uma
vez que o menor de 14 anos não possui capacidade para consentir seus
atos.

Assim tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

“48480822  -  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL  E  SUBTRAÇÃO  DE
INCAPAZ. AUTORIA  E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVO. COERÊNCIA COM O ACERVO
PROBATÓRIO. I. Comprovadas a materialidade e
a autoria do delito, a condenação é medida que
se  impõe.  II.  Nos  delitos  contra  a  dignidade
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sexual, a palavra da vítima ganha indiscutível a
importância,  especialmente  quando  em
consonância  com  os  demais  elementos
probatórios coligidos, não havendo que se falar
em absolvição. III. A conduta tipificada no delito
de estupro de vulnerável tutela os bens jurídicos
da liberdade e dignidade sexual, abrangendo as
condutas da conjunção carnal ou a prática de
qualquer outro ato libidinoso com menor de 14
(catorze  anos)  ou  com  pessoa,  que,  por
enfermidade ou deficiência mental, não tenha o
necessário discernimento para a prática do ato,
ou  que  não  possa  oferecer  resistência.  IV.  O
critério  etário,  estabelecido  no  tipo  penal
incriminador do art.  217-A é absoluto, não se
cogitando acerca da aferição do caso concreto
para fins de definição da vulnerabilidade ou não
à hipótese, uma vez que o menor de 14 anos
não possui capacidade para consentir seus atos.
V. Recurso conhecido e não provido. (TJDF; Rec
2010.03.1.032420-0;  Ac.  656.216;  Terceira
Turma  Criminal;  Rela Desa Nilsoni  de  Freitas;
DJDFTE 01/03/2013; Pág. 223)."

"9671600  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.
PRELIMINARES  DE  NULIDADE  DO  PROCESSO.
REJEITADA.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO  RESPALDADA.  LEI  N°
12.015/2009.  CONJUNÇÃO  CARNAL.
CARACTERIZAÇÃO  DO  CRIME.  CONSENTIMENTO
DA  VÍTIMA.  IRRELEVÂNCIA.  RECURSOS
DESPROVIDOS. Comprovada a presença  do réu
na audiência de instrução em julgamento, não
há que se falar em nulidade do processo pela
ausência  de  sua  assinatura  no  termo  de
audiência.  Precedente  do STJ.  O fato  de uma
das  testemunha  de  acusação  ter  passado  a
atuar como advogado da acusada não enseja a
nulidade  do  processo,  sobretudo  quando  ela,
por possuir relação de parentesco com esta, foi
ouvida na qualidade de informante, sem que lhe
fosse tomado o compromisso. Não há violação
ao princípio da identidade física do juiz quando
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a  sentença,  em  razão  da  modificação  da
competência para julgar a matéria discutida no
processo, foi exarada por quem não presidiu a
instrução.  Precedentes  do STJ.  Como a ré  foi
devidamente assistida por  defensor dativo em
todas  as  fases  do  processo,  inclusive  na
audiência  de  instrução  e  julgamento,  não  há
que se falar em ausência de defesa. Inaplicável
a absolvição com base no argumento de que a
vítima consentiu com a prática do ato sexual,
uma  vez  que,  após  a  edição  de  Lei  n°
12.015/2009, a simples conjunção carnal  com
menor  de  quatorze  anos  é  suficiente  para
caracterizar o crime de estupro de vulnerável.
(TJES;  APL  0111860-88.2011.8.08.0012;
Primeira  Câmara  Criminal;  Rei.  Des.  Subst.
Jorge  Henrique  Valle  dos  Santos;  Julg.
04/02/2015; DJES 13/02/2015)".

Este   também   é   o   entendimento   recente   deste
Egrégio Tribunal de Justiça:

"56070398  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  ESTUPRO  DE
.VULNERÁVEL.  MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS.
CONSENTIMENTO  DA  VÍTIMA.  IRRELEVANCIA.
SUPLICA  PELA  ABSOLVIÇÃO  POR  ESTE
FUNDAMENTO. INADIMISSIBILIDADE.MANUTENÇÃO
DO ÉDITO CONDENATÓRIO. CONDIÇÃO DO ART. 122,
INCISOS  I  DO  ECA  VISLUMBRADA.  MEDIDA
SOCIEDUCATIVA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO.  A
simples conjunção carnal ou a prática de qualquer ato
libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos implica o
reconhecimento da conduta típica do art. 217 - A do
Código Penal, independentemente de consentimento
por parte da vítima. O art. 112 do Estatuto da Criança e
do Adolescente enumera diversas espécies de medidas
socioeducativas,  cuja  aplicação,  no  caso  concreto,
dependerá, basicamente, da análise de três fatores:
capacidade  do  adolescente  de  cumprir  a  medida,
circunstâncias  e  gravidade  da  infração.  (TJPB;  APL
0003622-17.2010.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal; Rei. Des. Marcos William de Oliveira; DJPB
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19/12/2014; Pág. 34)".

"56070997  -  APELAÇÃO CRIMINAL.  ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.  MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS.
CONDENAÇÃO.  SUPLICA  PELA  ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA.
CONTUNDENTE  ACERVO  PROBATÓRIO.  LAUDO
PERICIAL  E  DEPOIMENTOS  DA  VÍTIMA,
DECLARANTE  E  TESTEMUNHAIS  FIRMES  E
COERENTES.  AUTORIA  E  MATERIALI-  DADE
SATISFATORIAMENTECOMPROVADAS.  MANUTENÇÃO
DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. Nos
crimes contra a dignidade sexual que, geralmente,
ocorrem na clandestinidade, a prova pericial somada as
declarações  da  vítima,  quando  coerentes  com os
demais elementos probatórios, são de grande valia,
bastando  para  justificar  um  Decreto  condenatório.
(TJPB;  APL  0000841-86.2012.815.0161;  Câmara
Especializada Criminal;  Rei.  Des. João Benedito da
Silva; DJPB 12/02/2015; Pág. 19)".

Importante consignar trecho da decisão guerreada:

"(…) Quanto a autoria, muito embora a defesa
sustente  a  tese  da  não  vulnerabilidade  da
vítima,  ante  o  seu  consentimento  com  a
relação  sexual,tenho  que  tal  questão  é
irrelevante,  haja  vista  que
nos termos da lei, o menor de quatorze anos
não  possui  autonomia  para  a  prática
consciente  do  ato  sexual,  de  modo  que
havendo  seu  envolvimento  em  um
relacionamento dessa natureza, deve o sujeito
ativo  ser  penalmente  responsabilizado,  caso
tenha conhecimento da idade da vítima. Como
a relação sexual ocorreu em junho de 2011,
naquela época o rapaz tinha 13 anos de idade
e  a  vítima  29,  de  modo  que  advindo  dessa
cópula  um  resultado  de  gravidez  do  sujeito
ativo, é inafastável o reconhecimento do crime
de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-
A do Código Penal".
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Desse  modo,  o  Juiz  singular,  ao  proferir  seu  decreto
condenatório, enquadrando a conduta da recorrente ao tipo delineado no
art.  217-A  do  CP,  o  fez  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 a apelante, que venha a justificar a absolvição pretendida.

2.2. DA REDUÇÃO DA PENA:

Observo que a sentença condenatória pecou, unicamente,
quanto a aplicação da pena corporal. 

Portanto, cumpre ao Tribunal corrigi-la, inclusive, de ofício,
por ser matéria que beneficia o apelante. Vejamos:

A fixação da pena é questão que se insere na órbita de
convencimento do magistrado, no exercício de seu poder discricionário de
decidir, resguardando-o, então, quanto à quantidade que julga suficiente na
hipótese  concreta,  para  a  reprovação e  prevenção do crime,  desde  que
observados os vetores insculpidos nos arts.  59 e 68, ambos, do Código
Penal e os limites estabelecidos pela norma penal.

Antes,  porém,  de  proceder  a  análise  da  aplicação  da
pena, mister transcrever a capitulação do tipo penal  do art. 217-A, § 3°,
do CP, que reza:

Art.  217-A.   Ter  conjunção carnal  ou  praticar
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze)
anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze)
anos.

Assim, ao perlustrar a dosimetria da pena formulada na
sentença de fls. 106-111, bem ainda, o quadro sócio-delitivo da acusada
disposto nos autos, vejo que o MM Juiz singular incorreu,  data venia, em
equívoco que contribuiu para exagerar o quantum punitivo da pena base.

Eis  que, as circunstâncias judiciais  sopesadas foram, em
sua  maioria,  favoráveis  a  apelante.  Ademais,  resta  demonstrado  que  a
acusada confessou a prática delitiva, no que sua pena base deveria ter sido
fixada um pouco acima do mínimo legal, razão por que,  passo a proceder à
correção da aplicação da reprimenda, reajustando a pena basilar em 08 (oito)
anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Após, ante a atenuante da confissão, reduzo a pena em
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06 (seis) meses de reclusão, perfazendo-a em 08 (oito) anos de reclusão, a
qual  torno-a  definitiva  ante  a  ausência  de  outras  circunstâncias
atenuantes/agravantes,  bem  como,  de  outras  causas  de  aumento  ou
diminuição de pena.

2.3.  DO  REGIME  DE  CUMPRIMENTO  DA  PENA
IMPOSTA:

Observando o que dispõe o art. 33, § 2°, alínea “b”, do
CP,  o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito),  poderá,  desde o princípio,  cumpri-la  em
regime semiaberto. 

Com efeito, a  apelante preenche os requisitos inseridos
nesse dispositivo para o cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime semiaberto, pois, além da quantidade da reprimenda imposta, que
totalizou 08  (oito) anos de reclusão, visualiza-se a primariedade da
recorrente.    

Consigne-se ainda, que a réu é primária e confessou a
prática delitiva.

Ademais,  é  compreensão  hoje  pacificada  no  Superior
Tribunal  de  Justiça,  tratando-se  de  réu  primário  e  sem  antecedentes
considerados negativos, é inadmissível a estipulação de regime prisional
mais rigoroso do que aquele previsto para a sanção corporal aplicada, não
servindo como justificativa tratar-se de crime de estupro de vulnerável,
cuja natureza e gravidade recomendariam sua adoção.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já editou a
Súmula 719, segundo a qual “a imposição do regime de cumprimento mais
severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Assim tem entendido a jurisprudência:

1034391  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO
SIMPLES.  ALTERAÇÃO  DO  REGIME  DE
CUMPRIMENTO  DE  PARA  O  ABERTO
POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº
719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O art.  33,  § 2º, "c", do CPB, prevê que o
condenado não reincidente, cuja pena seja igual
ou superior a 4 quatro anos, poderá, desde o
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início,  cumpri-la  em regime semiaberto.  2-.  A
Súmula nº 719 do STF, dispõe que a imposição
de regime de cumprimento de pena mais severo
do que a pena aplicada exige motivação idônea,
o que não se observa no presente caso. 3- Apelo
conhecido  e  provido  para  alterar  o  regime.
(TJMA;  Rec  0028941-84.2012.8.10.0001;  Ac.
151139/2014;  Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.
Des.  José  Bernardo  Silva  Rodrigues;  Julg.
07/08/2014; DJEMA 18/08/2014)”.

“6384410  -  APELAÇÃO  CRIMINAL.  Roubo
qualificado.  Sentença  condenatória.  Pedido  de
desclassificação para tentativa; reconhecimento
da  atenuante  de  confissão;  abrandamento  da
pena  e  do  regime  prisional.  Escorreita  a
condenação. Réu confesso. Prisão em flagrante
na  posse  da  "Res".  Prova  oral  e  material
confirmam  a  responsabilidade  criminal.  Arma
apreendida  e  periciada.  Bem  reconhecida  a
causa  majorante  do  inciso  I.  Crime  atingiu  a
esfera consumativa. Por curto tempo réu deteve
a "Res"  de  forma tranquila  e  desvigiada.  Não
houve  perseguição,  mas  sim  rápida  e  eficaz
diligência  policial.  Pena  dosada  com  critério.
Atenuante  de  confissão  não  altera  o  cálculo.
Inteligência da Súmula nº 231 do STJ. Deve ser
fixado  o  regime  semiaberto.  Réu  confesso  e
primário. Aplicação das Súmulas nºs 718 e 719
do STF indicam que a gravidade do crime não
pode determinar sempre o regime mais severo e
rigoroso. Recurso provido, em parte, para fixar
regime  semiaberto.  (TJSP;  APL  0013626-
82.2013.8.26.0050;  Ac.  7784596;  São  Paulo;
Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des.
Péricles  Piza;  Julg.  18/08/2014;  DJESP
27/08/2014).”

“APELAÇÃO.  CRIME  CONTRA  A  DIGNIDADE
SEXUAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ATO
LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL.
1. Materialidade e autoria delitiva demonstradas
pelos  elementos  de  convicção  encartados  ao
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caderno  processual  durante  a  instrução  da
causa.  Depoimentos  prestados  pela  vítima,  na
fase investigatória e em juízo, firmes e coesos,
que levam à conclusão, induvidosa, no sentido
de que o acusado cometeu o crime de estupro
ao abrir a jaqueta da ofendida, tocando o seu
peito,  e,  em  seguida,  beijado-a  na  boca.  2.
Tipicidade  caracterizada,  tendo  em  vista  a
lascividade  da  conduta  praticada  pelo  réu.
Vencido o Vogal, que reconhecia a tentativa. 3.
Aplicação  da  pena.  Pena  base  privativa  de
liberdade  estabelecida  em  oito  (8)  anos  de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto,  embora  hediondo  o  delito,
considerada a inconstitucionalidade, reconhecida
pelo STF em controle difuso, do art. 2º, §1º, da
Lei n. 8.072/90. Vencido o Vogal, que mantinha
o  regime  fechado.  4.  Demais  cominações  da
sentença  mantidas,  reconhecido  o  direito  à
detração  pelo  período  de  prisão  cautelar,
determinada  a  retificação  do  Pec-provisório  e
sua  imediata  colocação  no  regime  ora
estabelecido.  APELO PARCIALMENTE  PROVIDO,
POR  MAIORIA.  (Apelação  Crime  Nº
70063397244, Sexta Câmara Criminal, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho
Friedrich, Julgado em 19/03/2015)”.

Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso,
para,  mantida  a  condenação,  retificar  o  quantum punitivo  para  o  novo
patamar  de  8  (oito)  anos  de  reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime
inicialmente semiaberto, conforme os fundamentos acima sopesados.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento o Desembargador João Benedito
da Silva, dele participando, além de mim Relator, Marcos William de Oliveira
(Juiz convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha
Ramos) e o  Desembargador Joás de Brito Pereira Filho. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.
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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 23 (vinte e três) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 28 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
               - Relator -               - Relator -

      

            
  

  

Apelação  n. 0000346-17.2013.815.0061                           CMBF- Relator                               
19


	A C Ó R D Ã O
	Des. Carlos Martins Beltrão Filho

