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PENAL E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Crime 
sexual  contra  vulnerável.  Estupro  de  vulnerável.  Laudo 
sexológico  e  certidão  de  nascimento.  Conjunção  carnal 
praticado  com  pessoa  menor  de  14  anos.  Declarações  da 
ofendida  prestadas  em  juízo.  Coerência,  harmonia  e  lógica 
razoáveis.  Credibilidade.  Prova  suficiente.  Autoria  e 
materialidade demonstradas. 

–  Por  se  tratar  de  crime  sexual  contra  vulnerável,  deve-se  
atribuir  especial  credibilidade  às  declarações  prestadas  pela  
ofendida,  máxime  quando  estas  se  apresentam  firmes  e  
coerentes com a dinâmica dos fatos;

– Comprovação da materialidade e autoria delitivas;

– Apelo Desprovido.

VISTOS,  RELATADOS e  DISCUTIDOS  estes  autos,  em que  são 
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à 
unanimidade, em negar provimento à apelação e, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Isaac Ramos Leite (fs. 
81/85) em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca 
da Capital, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 217-A1 c/c  art. 1°, VI2, 
1Art. 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. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
2Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)

[...]VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)



da  Lei  n°  8.072/90,  fixando-lhe  uma pena  total  de  08  (oito)  anos de  reclusão,  a  ser  
cumprida em regime inicial fechado (fs. 141/147).

Narra a denúncia que,  em meados de julho de 2013,  o  acusado 
manteve conjunção carnal com a vítima G.K.P.S., menor de 14 anos, o fato ocorreu no 
campo do Botafogo, em frente ao IML, localizado no bairro do Cristo Redentor,  nesta 
Capital.

Segue descrevendo a inicial, que a vítima foi à padaria comprar pão 
e na volta foi abordada pelo acusado, seu vizinho, que a levou para o campo do Botafogo,  
onde manteve conjunção carnal com ela. Após o ato sexual, o suposto autor do delito  
ameaçou a vítima de morte se por acaso fosse preso.

O apelante, alega que não há provas suficientes para justificar a sua 
condenação.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o fim de ser absolvido 
da acusação. 

Contrarrazões às fs. 87/92.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 96/98). 

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso  deve ser  desprovido,  mantendo-se a  condenação pelo 
crime de estupro de vulnerável.

É  que,  no  caso  dos  autos,  restaram  evidenciadas  a  autoria  e 
materialidade delitivas.

Com efeito, a prova é clara no sentido de que o apelante cometeu o 
crime que lhe é irrogado. 

Inicialmente –  a materialidade se comprova pelo laudo de conjunção 
carnal acostado às fls. 23/25, pela prova oral colhida na instrução, e ainda no sentido de 
que a vítima tinha menos de 14 (catorze) anos de idade na data do fato, uma vez que  
nasceu em 27/05/2000, como atesta a carteira de identidade acostada à f. 18.

Sobre a autoria, a menor G.K.P.S assegurou o seguinte  (f. 121)

que  foi  comprar  pão,  por  volta  das  17:00  horas,  e  quando 
retornava ouviu uma pessoa dando psiu; que parou e viu que 
era  o  acusado,  o  qual  solicitou  que  esperasse;  que  o 
denunciado ofereceu carona em sua bicicleta; que aceitou; que 
em  determinado  momento  observou  que  ele  tomava  rumo 
diferente do da sua casa; que o acusado a levou para o campo 
do Botafogo; que confirma o depoimento prestado na delegacia 
(fls. 9/10), o qual foi lido nesta ocasião; que Isaac sabia que ela 



tinha  apenas  13  anos;  que  ele  prometeu  casar  com  a 
declarante;  que  após  o  fato  ele  não  mais  a  procurou;  que 
contou  a  seu  pai  quando  ele  chegou  de  viagem;  que  é 
evangélica; que o acusado não se utilizou de força para manter 
relação sexual com a declarante; que o acusado não estava 
com arma no dia do fato; que o acusado estava com um pau na 
mão e disse que se a declarante corresse ele a mataria; que o 
campo do Botafogo é aberto; que na época do fato havia uma 
casinha no campo do Botafogo, mas não morava ninguém; [...] 
que o acusado não é conhecido como estuprador".

 
As declarações prestadas em juízo, revelam-se harmônicas, seguras 

e  apresentam narrativa  fática  dentro  de  uma  lógica  razoável,  sendo  inequívocas  em 
demonstrar o estupro presumido de que foi vítima.

Outrossim,  registre-se  que não  houve testemunhas  presenciais  do 
fato, uma vez que tal conduta, como de praxe, consumou-se à revelia de olhares alheios,  
de forma velada.

Sobreleva ressaltar, nesta quadra, que – em se tratando de crime 
sexual,  cometido às escondidas – deve-se atribuir  especial  credibilidade à palavra da 
agredida, conforme já decidiu o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR. 
EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  PENAL.  DESNECESSIDADE  QUANDO 
PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO 
DA  VÍTIMA.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.  ALEGADA 
NULIDADE INEXISTENTE.
[...]
3.  "A palavra  da  vítima,  em  sede  de  crime  de  estupro  ou 
atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção 
de alta  importância,  levando-se  em conta  que estes  crimes, 
geralmente,  não  há  testemunhas  ou  deixam  vestígios"  (HC 
135.972/SP).
[...]
5. Ordem denegada3. (grifo nosso)

Registro por oportuno a declaração do avô da vítima, José Francisco 
da Silva, em Juízo(fs. 48/49)

'"que  estava  viajando  e  ao  retornar  tomou conhecimento  do 
fato, que foi relatado por Greicy Kelly; que cria Greicy desde 
que  ela  nasceu;  que  o  irmão  do  acusado  congrega  com  o 
declarante;  na  mesma  igreja;  que  ficou  pensando  como  iria 
resolver  o  problema;  que  o  acusado  se  antecipou  e  foi  à 
delegacia  tratar  da  história  que  estava  correndo;que  o 
denunciado negou a autoria do fato; que o acusado disse na 
delegacia que não os conhecia, mas ele mora bem perto do 
declarante,  existindo apenas só uma fábrica entre as casas; 
que  Greicy  ia  para  a  casa  do  acusado,  pois  a  irmã dele  a 

3(HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)



ajudava nos deveres de casa; que Greicy nunca namorou; que 
desde o início ela conta a mesma versão do fato; que foi feito o 
exame,  o  qual  constatou que ela  não era  mais  virgem;  que 
conversou  duas  vezes  com  os  pais  de  Isaac;  que  a  vítima 
nunca foi  para  o colégio  sozinha;  que sempre a deixava no 
colégio e depois a apanhava; que também ela não costuma sair 
de casa; que o único vacilo que deu foi deixá-la fazer o dever 
na casa do denunciado; que a ofendida nunca namorou; que 
não sabe da vida particular do acusado, mas observou que os 
avós dele não o queriam em casa; que poucos dias antes do 
fato  o  denunciado  esteve  em  sua  porta  pedindo  R$  10,00 
emprestado; que na ocasião não tinha o dinheiro; que a vítima 
não chegou a falar que o acusado estivesse armado; que ela 
mencionou que o réu teria dito que se contasse ao declarante 
ele, o acusado, a mataria; que não tem conhecimento de que a 
vítima  teria  se  entregado  ao  acusado  por  ter  esperança  de 
casar com o mesmo; que ela não falou que o acusado"

 

Restou comprovado, portanto, que o acusado teve relações sexuais 
com a adolescente, que contava à época com 13 anos de idade.

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  apelo,  para  manter  a 
condenação pelo delito de estupro de vulnerável.

É o voto4

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  em face  da  eventual  ausência  do  Desembargador  João 
Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos 
Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos Martins Beltrão 
Filho, revisor e Márcio Murilo da Cunha Ramos.

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

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

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator  
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