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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0002212-11.2008.815.0231  –  2ª  Vara  da
Comarca de Mamanguape/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Evandro Luiz Alves
ADVOGADA: Ricardo Cezar Ferreira de Lima (OAB/PB 9.842)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. CRIMES  CONTRA  OS
COSTUMES.  FATOS  OCORRIDOS  NO  ANO  DE
2007.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.
CONDENAÇÃO.  INCONFORMISMO  DO  RÉU.
PRELIMINARES:  DECADÊNCIA  E  NULIDADE  DO
FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
PEDIDOS  JÁ,  EXAUSTIVAMENTE,  ANALISADOS
PELO  MAGISTRADO  DE  PRIMEIRO  GRAU,  DE
MANEIRA  FUNDAMENTADA.  MÉRITO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. APOIO NA PROVA ORAL.
VALOR  PROBANTE.  SENTENÇA  CONFIRMADA.
DESPROVIMENTO.

1.  Não  há que se  falar  em decadência  quando
foram obedecidos todos os requisitos legais para
a representação, uma vez que, como decidido em
primeiro grau, a situação, aqui, se enquadra na
hipótese do art. 225, § 1º, I e § 2º, do Código
Penal, vigente ao tempo do fato.

2. No Direito Processual Penal vige o princípio do
pas  de  nullité  sans  grief,,  segundo  o  qual
somente  se  declara  a  nulidade  de  um  ato  se
restar provado o prejuízo suportado pela parte, o
que não se verifica no caso. Inteligência do art.
563 do Código de Processo Penal e da Súmula nº
523/STF.

3.  Acusado  que  foi  assistido  por  Defensor
nomeado  para  o  ato,  quando  da  audiência  de
instrução  e  julgamento,  não  suportando,
portanto, nenhum prejuízo.
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4. Em se tratando de crimes contra os costumes,
a  jurisprudência  dominante  tem-se  manifestado
no sentido  de  que,  nesses  tipos  de  infração,  a
palavra  da  vítima  surge  como  um  instrumento
probatório de ampla valoração, tanto mais, se as
declarações guardam perfeita consonância com os
demais elementos de convicção dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

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

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
por igual votação, em negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  da  Comarca  de  Mamanguape/PB,
Evandro Luiz Alves,  devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas
sanções do art. 214 do Código Penal, acusado de, em meados de novembro de
2007, por volta das 17h, em uma casa de taipa situada no bairro areal,  na
cidade de Mamanguape/PB, mediante violência e graves ameaças, ter mantido
conjunção carnal com a vítima Géssica Maria dos Santos, de 14 (quatorze) anos
à época dos fatos (fls. 2-3).

Narra  a  peça  acusatória  que  a  vítima  estava  fazendo
cobranças no bairro do areal quando se encontrou com o denunciado, que a
levou para a citada casa de taipa, ao argumento de que lá morava um velho
amigo de sua mãe, que a tinha visto quando era, apenas, uma criança.

Ao chegarem ao local, o acusado passou a seduzir a vítima,
“afirmando que a amava e desejava maiores intimidades. Diante da veemente
recusa da vítima, uma adolescente de 16 anos, o acusado passou a usar de
graves  ameaças,  dizendo  que poderia  acontecer  um mal  contra  ela.” e  que
“quando iniciou a ação a vítima começou a empurrar o acusado, tentando a todo
custo safar-se do ato sexual, sem no entanto obter êxito, já que o acusado era
bem mais forte.” (fl. 3).

Recebimento da denúncia em 9.3.2009 (fl. 32).

Defesa  preliminar  (fls.  34-45)  suscitando  preliminar  de
decadência da Ação Penal e, no mérito, pela absolvição sumária.

Decisão de fls. 48-49 indeferindo a preliminar suscitada e
designando audiência de instrução e julgamento.
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Concluída a instrução criminal, o Ministério Público ofereceu
alegações finais pelo (fls. 79-84). A defesa do acusado, por sua vez, atravessou
petição requerendo o chamamento do feito à ordem para declarar nulidade do
feito por cerceamento de defesa (fls. 90-93).

Pedido indeferido, nos termos da decisão de fl. 94.

Alegações finais do denunciado (fls. 102-114).

Em seguida, a Juíza de Direito prolatou decisão, rejeitando
as preliminares e, no mérito, julgando procedente a denúncia para condenar o
acusado  Evandro Luiz  Alves  nos termos nos termos do art.  214 do Código
Penal, aplicando  uma  pena  definitiva  em  6  (seis)  anos  de  reclusão,  a  ser
cumprida em regime inicialmente semiaberto (fls. 115-123).

Inconformado, o acusado apelou (fl. 129), suscitando, em
suas  razões  recursais  (fls.  134-148),  as  preliminares  de  decadência  e  de
nulidade do feito por cerceamento de defesa. No mérito, pediu sua absolvição,
alegando ausência de provas para uma condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção
da sentença (fls. 150-159).

Nesta Instância, o douto Procurador de Justiça, em parecer,
opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 166-171).

É o relatório.

VOTO

1. Preliminares

1.1. Decadência da Ação Penal

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de decadência da
Ação Penal,  uma vez que, no presente caso, não houve representação nem
queixa.

Ora, despiciendo tecer maiores comentários, uma vez que o
pedido  foi  objeto  da  defesa  preliminar,  já  tendo  sido  analisado  e,
fundamentadamente, decidido pelo magistrado de primeiro grau, como se vê
da decisão de fls. 48-49, de seguinte teor:

“A preliminar manejada não procede. Vejamos.
À época do fato, vigia a antiga disposição do art.
225  do  CP,  que  estabelecia  que  no  crime  de
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estupro  somente  se  procedia  mediante  queixa,
procedendo-se, entretanto, mediante ação pública
condicionada à representação se a vitima ou seus
pais  não  pudessem  prover  às  despesas  do
processo  sem  privar-se  dos  recursos
indispensáveis  à  manutenção  própria  ou  da
família.
In casu, a ação é pública condicionada à vista do
manifesto  estado  de  hipossuficiência  dos  pais  e
representantes legais da vítima. E não há que se
falar em decadência do direito de representação.
De acordo com o art. 38 do CPP, salvo disposição
em contrário,  o  ofendido,  ou seu  representante
legal,  decai  no  direito  de  queixa  ou  de
representação se não o faz dentro do prazo de 06
(seis) meses, contado do dia em que vier a saber
quem é o autor do crime.
No caso, a data da ciência da autoria do fato pela
vítima  coincide  com a  da  própria  ocorrência  do
fato, isto é, meados do mês de novembro do ano
de 2007.
Já a denúncia do caso por parte dos pais da vítima
se  deu  em  27/12/2007,  ou  seja,  cerca  de  30
(trinta)  dias  após  o  fato,  perante  o  Conselho
Tutelar  da  Criança  e  do  Adolescente  deste
município,  tendo sido  a  respectiva  manifestação
encaminhada ao Ministério Público e recebida por
seu representante em 14/02/2008, cf. se vê à fl.
07 dos autos.
Nessa esteira, precedente deste Tribunal:
'APELAÇÃO  CRIMINAL.  AMEAÇA.  VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.  PRELIMINAR  REJEITADA.  RÉU
CONFESSO.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
DEVIDAMENTE  COMPROVADAS.  CONDENAÇÃO
MANTIDA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DO
PROCESSO  PELA  AUSÊNCIA  DO  DEFENSOR
PÚBLICO NAS AUDIÊNCIAS. As duas solenidades
realizadas no feito foram designadas com a devida
antecedência,  sendo  as  partes  regularmente
intimadas.  Na  impossibilidade  de  presença  do
Defensor Público, a Juíza de Direito condutora do
processo  designou  defensor  dativo  para
acompanhar  o  réu  no  ato,  garantindo  a  ele  o
exercício da mais ampla defesa. Note-se que nas
duas  oportunidades  foi  designado  o  mesmo
defensor  e  foi  oportunizada  ao  réu  entrevista
prévia  reservada  com  o  advogado.  Saliente-se
que  o  réu  confessou  lisamente  o  delito  a  ele
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imputado,  inexistindo,  portanto,  qualquer
comprovação de prejuízo à defesa,  devendo ser
observado,  no  caso,  o  art.  563  do  Código  de
Processo Penal. Por fim, é lícito ao réu trocar de
defensor se o quiser,  inexistindo a permanência
de defensor natural alegada em razões de apelo.
In casu, o réu não alinhou qualquer objeção para
ser  defendido  por  defensor  dativo.  Preliminar
rejeitada.  Apelo  parcialmente provido.  (Apelação
Crime  Nº  70051253367,  Primeira  Câmara
Criminal,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Manuel  José  Martinez  Lucas,  Julgado  em
06/03/2013).'
Por outro lado, ainda que se cogitasse de nulidade
do processo por falta de defesa (hipótese que não
alcanço), a Súmula 523 do STF é clara ao dispor
que “a sua deficiência (da defesa) só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu”. Igualmente,
nos termos do artigo 563 do Código de Processo
Penal,  não há que se falar  em nulidade quando
não  houver  prejuízo  para  as  partes.  E,  nesse
diapasão,  ressalto  não  ter  ocorrido  qualquer
comprovação  de  efetivo  prejuízo  capaz  de
invalidar  a  prova  colhida  durante  a  sessão  de
julgamento. 
Nesse senda:
'APELAÇÃO CRIME. PROCESSO DA COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DO JÚRI.  APELO DEFENSIVO.  No
que diz  com a alínea `a do permissivo  legal,  o
fato de ter sido nomeado defensor dativo para a
defesa  do  réu  durante  a  realização  da  sessão
plenária,  em vez  de  causar  a  nulidade  do  feito
serviu como medida assecuratória do contraditório
e da ampla defesa. Por outro lado, não há falar
em nulidade sem que se aponte o efetivo prejuízo,
que não se verificou no caso. A ausência do réu
no  julgamento  em  plenário  não  é  capaz  de
nulificar  o processo,  tendo em vista a alteração
legislativa, de cunho processual, procedida no ano
de 2008. Inteligência do artigo 457 do Código de
Processo Penal, com a nova redação dada pela lei
nº 11.689/2008. Apelo improvido quanto a esta
parte. No que diz com o apenamento, verifica-se
que  não  há  erro  grosseiro  de  dosimetria  nem
palpável injustiça na sua fixação, tendo em vista
que o ato praticado pelo réu ocorreu em conluio
com outros dois comparsas. APELO IMPROVIDO.
DECISÃO  UNÂNIME.'  (Apelação  Crime  Nº
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70037861895, Primeira Câmara Criminal, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  José  Antônio  Hirt
Preiss, Julgado em 15/12/2010).
Pelo exposto, afasto a preliminar aventada.”

Desse modo, mantenho o entendimento de que não há que
se falar  em decadência  quando foram obedecidos  todos os requisitos legais
para  a  representação,  uma  vez  que,  como  decidido  em  primeiro  grau,  a
situação, aqui, se enquadra na hipótese do art. 225, § 1º, I e § 2º, do Código
Penal, vigente ao tempo do fato.

Assim,  sem  maiores  delongas,  rejeito a  preliminar
suscitada.

1.2. Nulidade do feito por cerceamento de defesa

Ultrapassada a  primeira  preliminar,  o  recorrente  sustenta
que  houve  cerceamento  de  defesa  posto  que  a  audiência  de  instrução  e
julgamento se deu sem a presença do advogado constituído pela parte, que
havia protocolado petição tempestiva requerendo o adiamento da audiência, o
que teria causado sérios prejuízos suportados pelo réu.

Mais uma vez, sem razão a zelosa defesa. Explico.

No Direito Processual Penal vige o princípio do pas de nullité
sans grief, segundo o qual somente se declara a nulidade de um ato se restar
provado  o  prejuízo  suportado  pela  parte,  o  que  não  se  verifica  no  caso.
Inteligência do art. 563 do Código de Processo Penal e da Súmula nº 523/STF,
que dispõem:

CPP. “Art. 563.  Nenhum ato será declarado nulo,
se  da  nulidade  não  resultar  prejuízo  para  a
acusação ou para a defesa.”

Súmula  523 do  STF:  “NO PROCESSO PENAL,  A
FALTA  DA  DEFESA  CONSTITUI  NULIDADE
ABSOLUTA,  MAS  A  SUA  DEFICIÊNCIA  SÓ  O
ANULARÁ SE HOUVER PROVA DE PREJUÍZO PARA
O RÉU.”

Ora, o acusado foi assistido por Defensor nomeado para o
ato, quando da audiência de instrução e julgamento, não suportando, portanto,
nenhum prejuízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002212-11.2008.815.0231                                  C.M.B.F.                                   6



                   Poder Judiciário
                   Tribunal de Justiça da Paraíba
                   Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

“... 3. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP
e da Súmula nº 523/STF, a jurisprudência desta
corte  firmou  o  entendimento  de  que,  para  o
reconhecimento de nulidade dos atos processuais
exige-se,  em regra,  a  demonstração  do  efetivo
prejuízo causado à parte, o que não se verifica no
caso. 4. Recurso ordinário desprovido.” (STF; RHC
110.211;  DF;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Teori
Zavascki;  Julg.  09/06/2014;  DJE  11/06/2014;
Pág. 47).

“APELAÇÃO  CRIME.  VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.
AMEAÇA.  AUSÊNCIA  DO  REPRESENTANTE  DA
DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR
DATIVO.  ENTREVISTA  ENTRE  RÉU E  DEFENSOR
ANTES  DO  INTERROGATÓRIO.  A  nomeação  de
defensor  dativo  para  suprir  a  ausência  do
representante da Defensoria Pública em audiência
de instrução, a priori, não obstaculiza a defesa do
réu.  Não  há  falar  em  cerceamento  de  defesa.
Ademais, nos termos do artigo 563 do Código de
Processo  Penal,  não  há  nulidade  quando  não
houver  prejuízo  para  as  partes.  No  caso,  não
houve comprovação de efetivo prejuízo capaz de
invalidar a prova colhida. Ademais, foi permitido
ao defensor entrevista  com o acusado antes do
seu  interrogatório.  Nesse  entendimento,
precedente  do  STF.  Preliminar  afastada.  ...”
(TJRS;  ACr  0476988-02.2014.8.21.7000;  Porto
Alegre;  Primeira  Câmara  Criminal;  Relª  Desª
Jayme  Weingartner  Neto;  Julg.  25/03/2015;
DJERS 07/04/2015).

Saliento  que  o  fato  de  se  nomear  Defensor  Dativo  para
suprir  a  ausência  do  representante  da  Defensoria  Pública  ou,  mesmo,  do
advogado constituído, em audiência de instrução,  a priori, não obstaculiza a
defesa do réu. Ao contrário, serve como medida assecuratória do seu direito ao
contraditório  e  à  ampla  defesa.  Transferir  o  ato  solene,  ademais,  significa
obrigar o réu a esperar ainda mais por data incerta para o deslinde do feito,
violando, sobremaneira, o princípio da celeridade processual, disposto no inciso
LXXVIII do artigo 5º da Carta Constitucional.

E mais: também, sobre esse ponto, o zeloso magistrado já
se manifestara nos seguintes termos (fl. 94):

“De  início,  há  que  se  dizer  que  a  audiência
realizada  no  dia  19/07/2011  já  o  fora  por
redesignação da que havia sido marcada para o
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dia 10/05/2011, a requerimento feito pela defesa
(fl. 67). Depois, de acordo com as laudas de fls.
87/89,  verifica-se  que  no  horário  da  audiência
aprazada  neste  juízo  para  o  dia  19/07/2011,  o
advogado do réu estava livre de compromisso em
razão  de  audiências  anteriores.  Portanto,
inexistente justo motivo para que o advogado do
réu  não  comparecesse  à  audiência  do  dia
19/07/2011, levando em consideração ainda que
o referido ato já foi prorrogação do que havia sido
designado para o dia 10/05/2011.
Outrossim, na audiência de instrução realizada, o
réu  foi  devidamente  assistido  por  defensor
nomeado  para  o  ato,  em  observância  ao  que
prescreve  o  art.  265.  §  2º.  do  CPP,  não  se
vislumbrando nenhum prejuízo à defesa do réu.
Isto posto, indefiro o petitório de fls.  90/93, ao
tempo em que determino que a defesa apresente
as alegações finais.”

Portanto, igualmente, rejeito a preliminar suscitada.

2. Mérito

No mérito, a pretensão recursal consubstancia-se na reforma
da sentença, para que o apelante seja absolvido da imputação que lhe é atribuída,
por ausência de provas a ensejar a condenação.

Segundo ressoa, o denunciado, em meados de novembro de
2007, por volta das 17h, praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal
com a vítima Géssica Maria dos Santos, na época, com 14 (quatorze) anos de
idade.

Consta  dos  autos  que,  o  acusado,  no  dia  mencionado,
utilizando-se de violência, apalpou a vítima em suas nádegas, seus seis e sua
genitália.

Para fins de caracterização do crime de atentado violento ao
pudor (art.  214 do CP, vigente à época dos fatos), deve-se entender como
libidinoso todo aquele ato lúbrico, diverso da conjunção carnal, que serve como
alívio  da concupiscência  do sujeito  ativo,  o que veio,  decerto,  a ocorrer  na
hipótese  sob  disceptação,  em que  houve  o  contato  físico  entre  a  vítima  e
acusado, atentatório ao pudor e praticado com manifesto propósito luxurioso.

A autoria do ilícito, de igual forma, é revelada pelas palavras
constantes e incisivas da ofendida. Vejamos:

Géssica Maria dos Santos, vítima, fl. 69: “(...) que
na época dos fatos a declarante tinha 14 anos de
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idade; que o acusado chamou a vítima para ir a
casa  de  um  amigo  no  areal;  (...)  que  ato
contínuo, este começou a falar "besteira", dizendo
que gostava da deciarante, tendo esta ficado com
medo; que a declarante falou que iria embora e
ele não deixou; que o acusado a puxou pelo braço
e levou a declarante para o quarto; que o acusado
mandou a declarante tirar a roupa e como esta
não atendeu, ele a tirou à força; que o acusado
tirou  toda  a  sua  roupa,  ficando  completamente
nu;  que  a  declarante  começou  a  chorar  e  o
acusado começou a agarrar a mesma, tocando em
suas partes íntimas e se esfregando por cima da
mesma no seu  corpo;  que  o  acusado  ficou  por
cima da declarante tentando realizar a penetração
mas  como  a  declarante  tem  pernas  grossas  e
ficava todo o tempo tentando se desvencilhar do
acusado,  acredita  que  o  mesmo  não  conseguiu
consumar a cópula vaginal (...)”.

No mesmo sentido,  as declarações da testemunha Aureni
Ricardo Tavares, Conselheira Tutelar na época dos fatos (fl. 71):

“(...)   que  conversou  reservadamente  com  a
vítima,  que  confirmou  que  o  acusado  a  havia
levado para uma casa onde havia mantido relação
sexual sem o seu consentimento; que quando a
vítima estava na presença do acusado, segurava
com  força  as  roupas  da  conselheira,  chegando
inclusive a rasgar as roupas da conselheira Luzia;
que  a  vítima  afirmou  com  segurança  todo  o
acontecido; que os conselheiros conversaram com
o  acusado,  que  confessou  ter  mantido  relação
sexual com a vítima, inclusive pediu perdão aos
país  dela;  que  não  conhecia  a  vítima  nem  o
acusado.”

Ora,  nos  crimes  contra  os  costumes,  secretos  por  sua
própria natureza, visto que são, quase sempre, praticados na clandestinidade,
sem a presença de testemunhas, a palavra da ofendida goza de presunção de
veracidade e assume, por isso, relevante valor probatório, sendo, muitas vezes,
a única prova de que se pode valer a acusação.

Ademais,  não  há  razões  plausíveis  para  descrer-se  da
palavra da vítima, que descreveu, segura e minuciosamente, todo o desenrolar
do evento criminoso, tanto mais quando suas declarações guardam coerência e
harmonia com os demais elementos de convicção encartados nos autos.
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A jurisprudência de nossos tribunais é iterativa com relação
a essa matéria, vejamos:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  CONTRA  A
LIBERDADE  SEXUAL.  ATENTADO  VIOLENTO  AO
PUDOR.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA.
Materialidade e autoria comprovadas pela palavra
da  vítima,  não  revelando  a  prova  dos  autos
qualquer  motivo  para  imputação  injusta.  …”
(TJRS;  ACr  0342662-42.2013.8.21.7000;  Butiá;
Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto
Etcheverry;  Julg.  19/03/2015;  DJERS
07/04/2015).

“... 2. O reconhecimento que a vítima efetua, da
pessoa  do  seu  algoz,  assume  fundamental
importância, eis que, em sede de crime contra a
liberdade  sexual,  normalmente  tocado  de
clandestinidade, a palavra da vítima é a única na
qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de
testemunhas presenciais. Precedentes do STJ. ...”
(TJSP;  APL  0001298-63.2011.8.26.0318;  Ac.
8306860;  Leme;  Primeira  Câmara  Criminal
Extraordinária;  Rel.  Des.  Airton  Vieira;  Julg.
12/03/2015; DJESP 30/03/2015).

“APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.  MENOR DE 14
ANOS. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  NEGATIVA  DE  AUTORIA.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  INSUBSISTÊNCIA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADAS.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PLEITO
DESCLASSIFICATÓRIO PARA CONTRAVENÇÃO DE
PERTURBAÇÃO  DA  TRANQUILIDADE.
INDEFERIMENTO. ATOS COM FINS LIBIDINOSOS.
LASCÍVIA  PATENTE.  RECURSO  DENEGADO.  1.
Tratando-se de crime contra a dignidade sexual,
geralmente,  cometido  às  ocultas,  a  palavra  da
vítima,  mesmo  sendo  de  uma  criança,  assume
especial  valor  probante,  máxime  quando  suas
declarações  guardam  perfeita  consonância  com
outros  elementos  de  convicção  dos  autos,
devendo,  pois,  ser  mantida  a  condenação.  ...”
(TJPB;  APL  0015239-85.2005.815.2003; Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho; DJPB 11/03/2015; Pág. 21).
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“APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO
PUDOR.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  VALOR
PROBATÓRIO.  CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA.
Em  crimes  contra  a  liberdade  sexual,  o
depoimento da vítima, harmônico e alinhado aos
demais  elementos  probatórios,  é  suficiente  para
embasar  o  Decreto  condenatório.”  (TJMG; APCR
1.0035.09.149383-9/001;  Rel.  Des.  Silas
Rodrigues  Vieira;  Julg.  29/01/2015;  DJEMG
06/02/2015)

Dessarte, hei de concluir que os argumentos expostos pelo
apelante, esmorecem diante da materialidade e da autoria incontestes, posto
que esteadas em provas verossímeis e vigorosas. Da leitura apurada dos autos,
infere-se, realmente, ter o acusado, com a finalidade única de satisfazer sua
concupiscência, cometido o delito do art. 214 do Código Penal (já revogado),
atingindo sua consumação com a efetiva prática dos atos libidinosos.

Assim, não há que se falar em absolvição.

3. Conclusão

Isto  posto,  rejeito as  preliminares  e,  no  mérito,  nego
provimento ao recurso.

É o meu voto.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador João
Benedito  da  Silva,  dele  participando,  além  de  mim,  Relator,  Dr.  Marcos
William  de  Oliveira,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o
Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. 

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

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 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2015.

João Pessoa, 29 de abril de 2015

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              - Relator -
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