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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ART.  217-A  DO  CP.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ATOS
LIBIDINOSOS  DIVERSOS  DA  CONJUNÇÃO
CARNAL.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
CONVERGÊNCIA  COM  AS  PROVAS
TESTEMUNHAIS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA
DE VESTÍGIOS FÍSICOS.  EXAME DE CORPO
DE  DELITO  NÃO  OBRIGATÓRIO.
COMPROVAÇÃO  ATRAVÉS  DE  PROVA
TESTEMUNHAL.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
FIXAÇÃO  DE  REPRIMENDA  QUE  ATENDE
AOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE.
DESPROVIMENTO.

A partir da redação do art. 217-A do CP, qualquer
ato libidinoso, inclusive, os anteriores a eventual
conjunção  carnal,  são  suficientes  para
caracterizar o delito de estupro de vulnerável em
sua modalidade consumada.

Pelo fato de não ter sido atribuída a existência de
relação sexual, mas atos libidinosos diversos da
conjunção  carnal,  a  prova  da  materialidade
deverá ser demonstrada através de depoimentos
testemunhais e declarações da vítima, e não de
exame  de  corpo  de  delito,  posto  que  o  crime,
através  do  modus  operandi empreendido,  não
deixa vestígios físicos.
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A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis ao acusado possibilita a fixação de
pena-base acima do mínimo legal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO  APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Criminal interposta por  Thiago Henrique

Gonçalo de Andrade (fl. 101) contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara

Regional de Mangabeira (fls. 88/100), que o condenou a uma pena de 10 (dez)

anos de reclusão,  em regime,  inicialmente,  fechado,  pela prática delituosa

esculpida no art. 217-A do Código Penal.

Irresignado,  em  sede  de  razões  recursais  (fls.  102/110),  o

apelante  pugna  por  sua  absolvição  ante  a  ausência  de  provas  tanto  da

materialidade delitiva quanto da autoria do ilícito, eis que não há laudo pericial,

as testemunhas não viram nem atestam a violência sofrida pela vítima e, ainda,

o depoimento desta não é coerente.

Alternativamente, requer a desclassificação para o delito previsto

no art. 31 da Lei das Contravenções Penais ou no art. 218-A do Código  Penal

(crime  de  satisfação  de  lascívia  mediante  a  presença  de  criança  ou

adolescente).

Se não acolhida esta tese, pugna pela desclassificação do delito

para forma tentada, diminuindo a pena em 2/3 e estabelecendo o cumprimento
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da pena em regime semiaberto.

Por fim, na hipótese de não ser reformada a condenação,  pugna

pela  redução  da  pena-base  para  08  (oito)  anos  de  reclusão,  pois  militam

circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao  réu,  tais  como  os  antecedentes  e  a

personalidade.

Em contrarrazões,  fls.  113/116,  a  Promotoria  de  Justiça  pugna

pela manutenção integral da decisão recorrida.

A douta Procuradoria Justiça, instada a se pronunciar, opinou pelo

desprovimento do apelo às fls. 121/128.

É o relatório.

V O T O

O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia

em face de  Thiago Henrique Gonçalo de Andrade,  dando-o como incurso

nas sanções do artigo 217-A do Código Penal.

Consta na exordial que, segundo o procedimento inquisitorial, o

denunciado praticou atos libidinosos com a criança M.C.B.  de L.,  que tinha

apenas 07 (sete) anos de idade, quando ocorridos os fatos, no final do ano de

2012.

Narra a inicial acusatória que, no início do mês de novembro de

2012, a genitora da criança, Micheline Bezerra da Silva Alves, estava dando

banho em seu filho  M.C.B. De L., quando foi perguntada se ela iria fazer a

mesma coisa que o Thiago fazia  e,  questionando a criança sobre isso,  ele

respondeu que o acusado colocava seu órgão genital na boca dele e ficava

chupando até doer, além de mandar fechar os olhos e pegar no órgão genital

Desembargador João Benedito da Silva
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dele.

Aduz,  também,  que,  durante  a  apuração  da  prática  do  fato

delituoso, a vítima foi submetida a procedimento junto ao CAIS de Mangabeira,

onde foi constatado pela psicóloga que a criança havia sofrido abuso sexual

intrafamiliar, já que o acusado é primo da vítima.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente a

denúncia, condenando o acusado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão,

em regime, inicialmente, fechado, pela prática delituosa esculpida no art. 217-

A, do Código Penal.

Conforme  se  vê  dos  autos,  busca  o  apelante,  por  meio  do

presente recurso, prioritariamente, a sua absolvição ante a ausência de provas

tanto da materialidade delitiva quanto da autoria do ilícito, eis que não há laudo

pericial, as testemunhas não viram nem atestam a violência sofrida pela vítima

e, ainda, o depoimento desta não é coerente.

Alternativamente, requer a desclassificação para o delito previsto

no art. 31 da Lei das Contravenções Penais ou no art. 218-A do Código  Penal

(crime  de  satisfação  de  lascívia  mediante  a  presença  de  criança  ou

adolescente).

Se não acolhida esta tese, pugna pela desclassificação do delito

para forma tentada, diminuindo a pena em 2/3 e estabelecendo o cumprimento

da pena em regime semiaberto.

Por fim, na hipótese de não ser reformada a condenação,  pugna

pela  redução  da  pena-base  para  08  (oito)  anos  de  reclusão,  pois  militam

circunstâncias  judiciais  favoráveis  ao  réu,  tais  como  os  antecedentes  e  a

personalidade.
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Pois bem. Fixadas tais premissas, passemos à análise das razões

do presente recurso.

Com  efeito,  dos  autos  se  extrai  que  o  acusado  praticou  ato

libidinoso diverso da conjunção carnal com a vítima, consistente em chupar o

órgão  genital  dela,  apesar  de  o  apelante  alegar  insuficiência  probatória  a

lastrear uma condenação.

Sustenta  o  recorrente  a  ausência  de  provas  da  materialidade

delitiva diante da ausência do laudo pericial.

No  caso  dos  autos,  a  prova  da  materialidade  deverá  ser

demonstrada através de depoimentos testemunhais e declarações da vítima, e

não por meio de exame de corpo de delito,  posto que o crime,  através do

modus operandi, não deixa vestígios físicos.

Corroborando este entendimento, tem-se o seguinte aresto:

PENAL.  APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA A
DIGNIDADE SEXUAL. Estupro de vulnerável CP, art.
217-a,  caput).  Sentença  condenatória.  Recurso  da
defesa.  Materialidade  e  autoria  comprovadas  pelas
palavras  firmes  e  coerentes  da  vítima  em
concordância  com  a  prova  oral  colhida  nos  autos.
Prática  de  ato  libidinoso  diverso  da  conjunção
carnal  que,  normalmente,  não  deixa  vestígios.
Palavra  da  vítima  que  assume  fundamental
importância nos crimes contra a dignidade sexual
quando  em  consonância  com  o  conjunto
probatório. Sentença mantida. - O crime de estupro
de  vulnerável,  cometido  mediante  ato  libidinoso
diverso da conjunção carnal, normalmente, não deixa
vestígios, portanto, é comum que o laudo pericial não
comprove a materialidade do delito. - em que pese o
laudo pericial existente nos autos atestar a ausência
de vestígio de ato libidinoso ou de violência, os atos
praticados pelo recorrente,  nos  termos da denúncia,
não  deixam  vestígios,  de  forma  que  a  sua
comprovação independe de perícia. -  Nos crimes de
natureza  sexual,  normalmente  cometido  na
clandestinidade,  a  palavra  da  vítima  assume
fundamental  importância  à  elucidação dos fatos  e  é
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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 dúvida apta
a  ensejar  a  absolvição.  -  Parecer  da  pgj  pelo
conhecimento  e  o  desprovimento  do  recurso.  -
Recurso  conhecido  e  desprovido.  (TJSC;  ACR
2014.039579-9; São José; Primeira Câmara Criminal;
Rel.  Des.  Carlos  Alberto  Civinski;  Julg.  15/07/2014;
DJSC  16/09/2014;  Pág.  358)  (SEM  GRIFOS  NO
ORIGINAL)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO.  PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR,  ANTERIOR  À  LEI  N.
12.015/2009,  CONTRA MENOR  DE  14  (CATORZE)
ANOS DE IDADE (ART. 214, CAPUT, C/C ART. 224,
"A",  CP).  IMPONDO.  LHE  09  (NOVE)  ANOS  DE
RECLUSÃO.  PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.  INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVA.  LAUDO
QUE NÃO APONTA SINAIS DO ATO LIBIDINOSO.
IRRELEVÂNCIA.  CRIME  QUE  NÃO  DEIXA
VESTÍGIO.  RELEVÂNCIA  DAS  PALAVRAS  DA
VÍTIMA,  CORROBORADAS  PELOS  DEMAIS
ELEMENTOS  DE  PROVA  QUE  AUTORIZAM  O
ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROCEDENTE. 01. Trata-se de apelação na qual o
recorrente se insurge contra sentença datada de 11 de
fevereiro de 2010 (fls. 152/160) que o condenou pelo
delito de atentado violento ao pudor com presunção de
violência (art. 214 c/c art. 224, "a" ambos do Código
Penal),  impondo-lhe  sanção  de  09  (nove)  anos  de
reclusão em regime inicialmente fechado. 02. Em suas
razões (fls.  163/167)  busca o  apelante  a absolvição
face  à  fragilidade  das  provas  que  não  autorizariam
uma  condenação,  pois  não  haveria  qualquer
constatação  da  materialidade  e  autoria  do  fato  que
possa  alicerçar  a  sentença  condenatória  ora
decretada. 03. A palavra da vítima, nos crimes sexuais,
possui  especial  relevância,  diante  da  natureza  do
delito,  que dificilmente deixa vestígios em função de
ser cometido às ocultas, ou em ambientes domésticos,
sem a  presença  de  testemunhas.  04.  Dessa  forma,
nesses casos, o depoimento da vítima, firme, coerente
e  em  consonância  com  os  demais  elementos  dos
autos, autoriza a prolação do édito condenatório. 05.
Em  suma:  Absolvição  por  falta  de  provas  resta
incabível, pois a materialidade e autoria, se constatam
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pelas  declarações  da  vítima  e  demais  depoimentos,
além da prova testemunhal que corrobora aquela. 06.
Recurso CONHECIDO e julgado IMPROVIDO. (TJCE;
ACr  000029673.2005.8.06.0076;  Segunda  Câmara
Criminal; Rel. Des. Francisco Gomes de Moura; DJCE
12/05/2014;  Pág.  52)  (GRIFOS INEXISTENTES  NO
ORIGINAL)

Nos crimes sexuais, a palavra da vítima  é elemento de convicção

de  alta  importância,  levando-se  em  conta  o  fato  de  que  esses  delitos,

geralmente, não tem testemunhas ou não deixam vestígios. 

In casu, as provas que embasaram o decreto condenatório não

se resumem à declaração da vítima, mas também a outros depoimentos de

testemunhas colhidos em juízo. Vejamos:

 Na oitiva sem dano, a vítima  M.C.B. de L. relatou que é primo do

acusado, tendo dito que, na hora do banho, o réu chupava sua biloca (órgão

genital), que gritava, mas o denunciado fechava a boca dele. Afirmou que essa

conduta se repetiu por 11 (onze) vezes. Contou, ainda, que o ato libidinoso

acontecia no quarto da tia e outra vez na rede do tio dele. Disse, também, que,

certa vez, o acusado o ameçou se contasse o que estava acontecendo, pois

iria ficar triste se a criança fizesse isso. (05:30/08:45 e 10:05/10:13 da mídia

eletrônica acostada à fl. 76.

A  genitora,  Michelinne  Bezerra  da  Silva  Alves,  por  sua  vez,

declarou que não desconfiou do fato, só dele tomando conhecimento quando a

criança lhe contou que o acusado estava chupando seu órgão genital até doer;

que tal fato aconteceu várias vezes segundo informa a criança; disse, ainda,

que, uma vez, o seu filho chegou com o pescoço avermelhado, mas não deu

importância, só depois que soube que o réu teria feito aquilo para ameçar a

vítima  caso  ela  contasse  o  que  tinha  acontecido.  (00:28/06:58

00.00.44.442000.wmv da mídia eletrônica de fls. 87).  Informou, ainda, que a

avó paterna era quem levava a vítima para casa onde o acusado mora. Disse

que não levou o conhecimento do fato à escola, tendo sido contado pela vítima,

Desembargador João Benedito da Silva
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mas depois confirmou o fato à professora. Afirmou que contou o fato à diretora

da escola Pequeno Doutor. (03:28/06:14 do arquivo 00.08.01.218000.wmv da

mídia eletrônica de fl. 87).

A testemunha  Maria  da  Penha  Lima  Ribeiro  informou  que  foi

professora  da  vítima  na  época  dos  fatos;  que  houve  mudança  de

comportamento quando ele voltou das férias escolares; que diante disso, com a

permissão da diretora, entrou em contato com a genitora da vítima; que tomou

conhecimento  pela  genitora  de  que  a  vítima  estava  sendo  abusada

sexualmente  pelo  primo.  (00:13/03:55  do  arquivo  00.17.48.267000.wmv da

mídia eletrônica de fl. 87).

Na conclusão do relatório do Conselho Tutelar, acostado às fls.

15/18, consta que, diante do relato da criança e sua genitora, as ações sofridas

pela vítima provocadas pelo acusado identificam a prática de abuso sexual

intrafamiliar, com contato físico, seguido de ameaça psicológica e a violência

física.  Ressaltou que o relato apresentado pela criança durante o atendimento

com  a  psicóloga  do  Conselho  Tutelar  está  consonância  com  a  versão

apresentada pela genitora.

Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, o réu disse que não é

verdadeira a acusação que lhe é feita e que não tem nada contra a genitora da

vítima  (00:59/01:52  do  arquivo  01.02.32.584000.wmv  da  mídia  eletrônica

acostada à fl. 87). Informou, ainda, que tomou conhecimento do fato quando a

criança contou à tia e aos avós que o acusado tinha chupado o órgão genital e

apertado  o  pescoço  dele.  Afirmou,  também,  que  dava  banho  na  criança  a

pedido da mãe, ficando o banheiro com a porta aberta (00:01/02:06 do arquivo

01.04.25.381000.wmv da mídia eletrônica acostada à fl. 87).  02:25. .

As  testemunhas  de  defesa,  Sueli  Maria  Correia

(00.24.42.696000.wmv),  Maria  da  Neves Medeiros (00.43.13.538000.wmv) e

Maria  Cícera  Neves  de  Menezes  (00.50.52.178000.wmv),  tomaram
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conhecimento  do fato  por  ouvir  dizer,  não mativeram contato  com a vítima

durante o transcorrer da conduta delituosa. O depoimento delas limitou-se a

qualificar a imagem do acusado.

A  partir  da  leitura  dos  trechos  transcritos,  vê-se  que  os

argumentos  aventados  pelo  recorrente  não  possibilitam  a  absolvição

perseguida  no  apelo  criminal  manejado.  Deve-se  prestigiar,  na  verdade,  a

sentença  condenatória  lançada,  posto  que  em  harmonia  com  o  acervo

probatório.

A referência, no apelo, à separação do pais da vítima, sobre o

tratamento  psicológico  realizado  na  criança  antes  do  fato,  bem  como  à

divergência quanto modo pelo qual a escola tomou conhecimento dos fatos não

tem o condão de afastar a acusação que pesa sobre o denunciado, tendo em

vista  que  a  palavra  da  vítima,  de  crucial  importância  nesses  delitos,  é

corroborada  por  prova  testemunhal  harmônica,  autorizando,  portanto,  a

condenação.

Comprovada a incursão do apelante no tipo penal descrito no art.

217-A do Código Penal,  em sua forma consumada, restam prejudicados os

pleitos relativos à desclassificação para o delito previsto no art. 31 da Lei das

Contravenções Penais ou no art. 218-A do Código  Penal  (crime de satisfação

de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente), como também a

desclassificação do delito para forma tentada.

Por fim,  pugna o recorrente pela redução da pena-base para 08

(oito) anos de reclusão, pois militam circunstâncias judiciais favoráveis ao réu,

tais como os antecedentes e a personalidade.

Para  examinar  esse  pedido,  transcrevo,  pois,  a  análise  das

circunstâncias judiciais na sentença (fl. 100):

Desembargador João Benedito da Silva
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CULPABILIDADE: O  réu  agiu  com  elevadíssimo
índice  de  reprovabilidade  de  conduta,  pois  tinha
consciência  de  seu  ato  criminoso  ao  abusar
sexualmente de criança,  não sendo-lhe lícito agir  da
forma com que agiu;
ANTECENDENTES  DO  RÉU: não  há  registros  de
antecedentes  criminais  contra  o  o  acusado  que
caracterize  maus  antecedentes,  podendo  ser
considerado como bons;
CONDUTA SOCIAL: até então o acusado possuía boa
conduta social;
PERSONALIDADE  DO  AGENTE: pela  análise
superficial  da  personalidade do réu demonstrada ao
tempo do crime, percebe-se que possui personalidade
distorcida, ao tentar satisfazer a concupiscência com
menor de idade;
MOTIVOS  DO  CRIME: O  crime  foi  cometido  com
languidez, para satisfação pura e simples do instituto
sexual;
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: As circunstâncias em
que o crime foi  cometido depõem contra o réu, pois
aproveitava da inocência da criança para praticar atos
bestiais;
CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME: foram  relevantes,
diante  do  trauma  sofrido  pela  vítima  e  pelos  seus
familiares;

COMPORTAMENTO  DA  VÍTIMA: O  menor  não
contribuiu para que ocorresse o crime, pois além de
não ter consciência do abuso do qual foi vítima.

Considerando as circunstâncias acima delineadas, fixo
a pena-base em dez anos de reclusão, a qual torno
definitiva na ausência de circunstâncias atenuantes ou
agravantes e de causas de aumento e de diminuição
de pena.

Os  antecedentes  foram valorados  favoravelmente  ao  acusado,

não merecendo reparo.

Assiste razão ao magistrado a quo quando valorou negativamente

a personalidade do agente, posto que a conduta praticada contra a criança

revela desajuste no comportamento.

Assim,  vê-se,  pois,  que,  exceto  os  antecedentes  e  a  conduta

social, as demais circunstâncias judiciais foram avaliadas desfavoravelmente
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ao réu. 

Com  efeito,  a  pena-base  deverá  ser  fixada  tomando-se  por

parâmetro  o  disposto  no  art.  59  do  Código  Penal.  Ademais,  é  pacífico  o

entendimento  de  que  a  existência  de  ao  menos  uma  das  circunstâncias

judiciais como desfavorável ao acusado poderá elevar a pena-base acima do

mínimo legal:

AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.
HOMICÍDIO  QUALIFICADO.  FIXAÇÃO  DA  PENA-
BASE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  REEXAME
DO  ACERVO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  7,
STJ.  AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Eg. Tribunal de origem fixou a pena-base acima
do  mínimo  legal,  de  forma  suficientemente
fundamentada,  em  razão  do  reconhecimento  de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, fazendo incidir o
óbice  da  Súmula  7,  STJ  a  desconstituição  de  tal
entendimento.
2. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no REsp
1379453/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA
TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 27/05/2014)

No caso dos autos, tem-se a existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao acusado, o que possibilita a fixação de pena-base acima do

mínimo legal.

Entendo que a pena-base não deve ser alterada, já que, sendo o

mínimo legal de 08 (oito) anos e o máximo de 15 (quinze) anos, a fixação em

10 (dez) anos encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, pois, possuindo

cinco  circunstâncias  judiciais  desfavoráveis,  a  pena-base  fixada  foi  ainda

inferior ao termo médio.

A  reprimenda  se  encontra,  portanto,  dentro  dos  padrões  da

razoabilidade.

Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso  de  apelação

interposto pelo acusado.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0001544-86.2013.815.2002

É como voto.

        Presidiu a sessão, com voto, o Exmo. Sr. Des. João Benedito

da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou como relator.

Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o

Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão Filho. Presente à sessão  o Exmo. Sr. Dr.

Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador   de Justiça.

       Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça

do Estado da Paraíba, aos 28 (vinte e oito  ) dias do mês de abril do ano de

2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


