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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL Nº  0001181-45.2014.815.1071  –  Comarca  de
Jacaraú/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Veridiano Mateu da Silva
ADVOGADOS: Luiz Pereira do Nascimento Júnior (OAB/PB 18.895) e Roseana
Barbosa da Silva (OAB/PB 20.976)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. RECURSO
PAUTADO  NA  NEGATIVA  DE  AUTORIA  E
FRAGILIDADE  DAS  PROVAS.  NÃO
CABIMENTO. PALAVRAS DA VÍTIMA. PROVA
PRINCIPAL.  COERÊNCIA  COM  OS  DEMAIS
MEIOS  PROBATÓRIOS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  DECISÃO
CONDENATÓRIA QUE EXAURIU  A PROVA E
FIXOU  A  PENA  EM  OBEDIÊNCIA  AOS
DITAMES LEGAIS. DESPROVIMENTO.

1.  Quando se  trata  de  infração de natureza sexual
que, geralmente, é realizada às escondidas, a palavra
da vítima assume relevante valor probatório, por ser
a  principal,  senão,  a  única  prova  de que dispõe a
acusação  para  demonstrar  a  responsabilidade  do
denunciado. 

2.  Materialidade  e  autoria  demonstrada  na  livre
valoração  dos  meios  de  prova  assentados
expressamente  no  juízo do  processo,  notadamente,
pela riqueza de detalhes narrada no depoimento das
vítimas,  peça  imprescindível  nesse  tipo  de  crime,
que  retrata,  em  toda  a  sua  amplitude,  a
responsabilidade do agente.

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 negar provimento ao recurso.
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RELATÓRIO

Perante a Comarca de Jacaraú/PB,  Veridiano Mateus da Silva,
devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art. 217-A do
Código  Penal  (estupro  de  vulnerável),  acusado  de,  no  dia  24/06/2014,  em  um
canavial próximo à cidade de Jacaraú, haver praticado conjunção carnal com as pré-
adolescentes  Gabriela  Alves  de  Oliveira  e  Carla  Natália  Henrique  da  Silva,
respectivamente com 13 e 12 anos de idade.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas partes, o juiz a quo sentenciou, julgando procedente a denúncia para condenar
o  réu  Veridiano Mateus  da  Silva pela  prática  da  conduta  descrita  no  art.  217-A
(estupro  de  vulnerável  consumado)  do  Código  Penal,  fixando,  a  reprimenda  da
seguinte maneira (fls. 80-95): 

- Quanto à vítima Gabriela Alves de Oliveira

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 8
(oito) anos de reclusão. Reconheceu as atenuantes da menoridade e confissão, no
entanto  deixou  de  reduzir,  considerando  que  a  pena  já  está  no  mínimo  legal,
tornando-a definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas. 

- Quanto à vítima Carla Natália Henrique da Silva

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base em 8
(oito) anos de reclusão. Reconheceu as atenuantes da menoridade e confissão, no
entanto  deixou  de  reduzir,  considerando  que  a  pena  já  está  no  mínimo  legal,
tornando-a definitiva, diante da ausência de outras causas modificativas.

- Do concurso material

Tendo em vista  que os  delitos  foram praticados em concurso
material,  nos  termos do art.  69 do CP, somou as penas aplicadas  totalizando 16
(dezesseis) anos de reclusão. 

Irresignado com o decisório adverso, o acusado recorreu a esta
Superior Instância, pugnando por sua absolvição, sustentando a tese de negativa de
autoria de diante da fragilidade das provas (fls. 99-111). 

Ofertadas as contrarrazões ministeriais (fls. 115-122), seguiram
os autos, já nesta Instância, ao Procurador de Justiça que, em parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 129-135).
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É o relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma, no sentido da absolvição do acusado, diante da fragilidade das provas para
uma condenação, sustentando a negativa de autoria.

A  materialidade  e  a  autoria  atribuídas  ao  ora  apelante  são
incontestes,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de ser o responsável pela prática do crime de estupro de vulnerável que
lhe é imputado. 

Tem mais, a prova da existência do delito e de que o apelante é o
autor dos fatos apurados, se demonstra, também, na livre valoração dos meios de
prova  assentados  expressamente  no  juízo  do  processo,  notadamente,  os  Laudos
Sexológicos de fls. 11-12 e 11-12, bem como as declarações das vítimas desde a
esfera policial,  apesar de Carla Natália Henrique da Silva (vítima), em juízo, dar
outra versão aos fatos.

Sabendo que o delito previsto no art. 217-A do Código Penal
refere-se  a  crimes  sexuais,  a  jurisprudência  dominante  tem-se  manifestado  no
sentido  de  que,  nesse  tipo  de  infração,  a  palavra  da  vítima  surge  como  um
coeficiente probatório de ampla valoração, tanto mais se as declarações da vítima
guardam perfeita consonância com outros elementos de convicção.

É o caso dos autos.

Inclusive, se pode assegurar que os depoimentos são harmônicos
entre si,  ou seja,  a tese de negativa de autoria é isolada e o apelante não trouxe
qualquer álibi que comprovasse sua versão, tendo, o magistrado de primeiro grau, o
cuidado de bem analisar a prova quando da prolação da sentença condenatória de fls.
80-95.

Vejamos:

“(...)  Em  seu  interrogatório,  o  acusado  negou  a
prática  do fato,  reconhecendo que estava na festa
com as menores e dizendo que apenas deu carona
para estas, imputando as acusações (que ele próprio
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confessou  na  delegacia),  a  uma  suposta
animosidade da mãe da vítima GABRIELA, a qual
seria apaixonada por ele - o acusado - e teria sido
rejeitada.  Ora,  tais  afirmações  não  tem  o  menor
sentido.

Tais  alegações  discrepam  completamente  da
instrução processual, onde o que ficou transparente
foi a verdadeira compulsão sexual do denunciado,
que se alia a uma falsa percepção, donde surgiu a
frágil  tese  defensiva  de  que  todas  as  mulheres
envolvidas neste processo são apaixonadas pelo réu,
GABRIELA  (vítima),  CARLA  NATÁLIA
(namorada  de  Mateus  e  cunhada  de  Veridiano),
FRANCISCA (mãe  de  Gabriela  e  de  Mateus)  E
MAIARA (esposa  de  Veridiano  e  irmã  de  Carla
Natália),  e  que o motivo de todas as acusações e
uma rede de traições, paixões frustradas e mentiras,
e que o réu, apenas um INOCENTE e DESEJADO,
não praticou nenhum dos  fatos  que  confessou  na
delegacia,  sustentando um enredo digno de uma "
pornochanchada".
(...)”.

Nos  crimes  dessa  natureza,  que  são,  em geral,  executados  às
escondidas, também se extrai a materialidade da harmoniosa prova testemunhal, que
expressou  plena  sintonia  dos  depoimentos,  por  isso  apresenta  todo  o  respaldo
possível para ser albergada a um decreto jurisdicional, haja vista que se encaixa à
exposição fática da peça denunciatória.

Vejamos trechos dos depoimentos colacionados aos autos:

Francisca  Vitorino  de  Oliveira,  mãe  da  vítima
Gabriela, fls. 07-08: “(...)  " EU COMI GABRIELA
E  COMI  NATALIA,  E  A DERRADEIRA QUE
COMI FOI A MAE DE NATALIA, E COMO DE
NOVO". QUE as pessoas ficaram de boca aberta da
safadeza dele,  mas eu fiquei  calada e  nada disse.
QUE  no  dia  seguinte  cedo  perguntei  para  minha
filha GABRIELA se o que Veridiano declarou em
publico era verdade, havendo a mesma dito que não
sabia. QUE depois eu dei uma prensa nela e disse
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que se GABRIELA e disse que se a mesma não me
contasse  a  verdade  eu  iria  denunciar  tudo  no
conselho. QUE GABRIELA disse que foi verdade e
que VERIDIANO mentiu para a mesma e a levou
de volta para casa dizendo que seria que eu tinha
mandado busca-la,  sendo que no trajeto o mesmo
desviou o caminho e parou numas canas e me disse
que  se  eu  não  tirasse  a  roupa  ele  me  deixava
abandonada  sozinha  nas
canas. QUE Gabriela disse que colocou os chinelos
nas  mãos  e  correu  pelas  canas  mas  não
adiantou  pois  segundo  ela,  ele  a  alcançou com a
moto,  parou  e  tirou  suas  roupas
praticando  sexo  de  camisinha.  QUE  segundo
Gabriela,  após  isso  ele  a  deixou  em  Jacarau-PB
na  festa  e  voltou  para  pegar  Natalia  repetindo  o
mesmo  ato.  QUE  um  dia  NATALIA esteve  em
minha  minha  casa  e  confirmou  a  versão  de
GABRIELA e  me  disse  ainda  que  VERIDIANO
após terminar o ato sexual (não citou se com ou sem
preservativo)  a  ameaçou  com  um
canivete automático em seu pescoço e disse que se
acaso  a  mesma  contasse  a  alguém  da
família  não  era  para  dizer  a  ninguém,  pois  se
dissesse, faria novamente ou pior ainda. (...)”.

Gabiela  Alves  de  Oliveira,  vítima,  fls.  06:  “(...)
QUE  eu  já  estava  em  casa
nesse momento, mas montei na moto e vim com ele,
sendo  que  no  caminho,  VERIDIANO
desviou e me levou para um canavial e disse que
queria  ficar  comigo.  (…)  eu  comecei  a
chorar ele desligou e pediu que eu tirasse minhas
roupas,  desabotoou  o  meu  short  e
passou a me alisar,  vindo a praticar sexo comigo,
mas  no  final  me  ameaçou  dizendo  que
se eu contasse ele iria fazer coisas piores. (...)”.

Veridiano Mateu da Silva, acusado, esfera policial,
fls. 10: “(...) eu parei a moto próximo a um canavial
antes  de  Pitanguinha  para  ficar  com GABRIELA
enquanto o irmão da mesma foi embora. QUE eu
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usei camisinha e não fiz nada contra a vontade de
GABRIELA. (…) NATALIA quando por volta das
05:00 horas nos fomos embora, eu dei uma carona
para  Natalia  mas  antes  de  sairmos  ela  já  vinha
soltando  liberdade  perguntando  se  eu  não  tinha
coragem de ficar com ela, então eu disse que tinha e
quando fomos embora eu parei no meio do caminho
em um beco e transamos com camisinha. QUE eu
sei que é crime ficar com menores de idade, e não é
verdade que tudo aconteceu contra a vontade delas,
(...)”.

Diante  desse  aspecto,  vale  transcrever  as  posições
jurisprudenciais acerca do acima exposto, in verbis:

““(...)  3.  Para  a  comprovação  da  prática  do  crime
sexual,  a palavra da vítima, corroborada por provas
testemunhais  idôneas  e  harmônicas,  autorizam  a
condenação,  ainda  mais  porque  o  Juiz  não  está
adstrito  ao  laudo pericial,  podendo se  utilizar,  para
formar a sua convicção, de outros elementos colhidos
durante a instrução criminal. (…)” (STJ – AgRg no
Ag 1386821/PA – Relª.  Minª.  Laurita Vaz – Quinta
Turma – J. 04.08.2011 – DJe 16.08.2011).

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  CONDENAÇÃO.  APELO
DEFENSIVO.  PLEITO  ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  PLEITO  PELO
AFASTAMENTO  DO  CONCURSO  MATERIAL.
INSUBSISTÊNCIA.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA  CORROBORADA  POR  OUTROS
ELEMENTOS  DOS  AUTOS.  DUPLICIDADE  DE
CONDUTAS  COM  DUPLICIDADE  DE
RESULTADOS.  CONCURSO  MATERIAL
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. 1.  Sendo o
depoimento da vítima conciso e robusto, guardando
consonância  com  as  demais  provas  colhidas  nos
autos, não há o que se falar absolvição por ausência
de provas. 2. Quando o agente, mediante mais de uma
ação  ou  omissão,  pratica  dois  ou  mais  delitos,
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idênticos ou não (art.  69 do cp),  ocorre o concurso
material  de  crimes,  impondo-se  a  aplicação
cumulativa  das  penas  privativas  de  liberdade.  3.
Recurso  conhecido  a  que  se  nega  provimento.”
(TJPB;  ACr  0000739-10.2010.815.0331;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Carlos  Martins
Beltrão Filho; DJPB 31/03/2014; Pág. 15).

“ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217 - A, CP.
CONSUMAÇÃO.  MENOR  COM  10  ANOS  DE
IDADE.  SENTENÇA CONDENATÓRIA.  APELO.
PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO  POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA DA VÍTIMA EM
HARMONIA COM AS PROVAS TESTEMUNHAL
E  PERICIAL.  MATERIALIDADE  E  AUTORIA
COMPROVADAS. PENA APLICADA DE 10 (DEZ)
ANOS  DE  RECLUSÃO.  REGIME  INICIAL.
FECHADO. ART. 33, §2º, “A”, CP. CONDENAÇÃO
MANTIDA.  DESPROVIMENTO.  1.  Nos  crimes
contra  a  dignidade  sexual,  como  o  estupro  de
vulnerável, a palavra da vítima mostra-se suficiente a
sustentar  o  Decreto  condenatório,  máxime  quando
firme, coerente e em harmonia com todas as demais
provas produzidas no processo. 2. Correta e adequada
a aplicação do regime inicialmente fechado, no caso
de  a  pena  privativa  de  liberdade  definitiva  ser
superior a oito anos de reclusão (art. 33, § 2º, a, cp),
mormente quando o réu apresenta maus antecedentes.
3.  Apelação  desprovida.”  (TJPB;  ACr
027.2012.004054-1/002;  Câmara  Especializada
Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB
18/09/2013; Pág. 11).

“PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME
CONTRA  A LIBERDADE  SEXUAL.  Estupro  de
vulnerável  (art.  217-a,  caput,  do  CP).  Sentença
condenatória.  Recurso  defensivo.  Almejada  a
absolvição.  Inacolhimento.  Materialidade  e  autoria
devidamente  comprovadas.  Provas  suficientes  para
demonstrar  que  o  acusado  constrangeu  a  vítima  a
deixar  que  praticasse  com  ela  atos  libidinosos
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diversos  da  conjunção  carnal.  ...  O  conjunto
probatório  que  demonstra  com riqueza  de  detalhes
que  o  acusado  constrangeu  à  vítima  a  deixar  que
praticasse  com  ela  atos  libidinoso  diverso  da
conjunção carnal, é apto a fundamentar a condenação
pela prática do crime previsto no art. 217-a, caput, do
Código Penal.  ...  Recurso conhecido e desprovido.”
(TJSC;  ACR  2012.082557-1;  Biguaçu;  Primeira
Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Alberto Civinski;
Julg. 25/02/2014; DJSC 09/04/2014; Pág. 647) 

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE
ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ATO LIBIDINOSO
COM  MENOR  DE  14  (CATORZE)  ANOS  -
ABSOLVIÇÃO  -  IMPOSSIBILIDADE  -
SUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  -  DELITOS
COMETIDOS  NA  CLANDESTINIDADE  -
PALAVRA  DA  VÍTIMA  -  CREDIBILIDADE  -
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. 
Demonstrando as provas colhidas nos autos que o réu
praticou atos libidinosos com menor de catorze anos,
deve  ser  condenado  pelos  crimes  de  estupro  de
vulnerável,  previsto  no  artigo  217-A  do  Código
Penal.” (TJMG – ACrim. N° 1.0232.11.000391-9/001
– Rel. Des. Eduardo Machado – DJ. 11.9.2012).

O  juiz  singular,  ao  proferir  seu  decreto  condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 217-A (estupro de
vulnerável  consumado)  do  Código  Penal,  fê-lo  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
ao apelante, que venha a justificar a absolvição pretendida.  Dessarte,  o substrato
probatório a autorizar uma condenação é inquestionável.

Por mais que a defesa do apelante tente desmerecer as palavras
das  vítimas,  os  informes  trazidos  aos  autos  encontram-se  concatenados  entre  si,
convergindo para uma única conclusão: a culpabilidade do recorrente, de tal sorte
que não há que se falar em absolvição.

O douto Procurador de Justiça, com bastante propriedade, confirma
o decreto condenatório, discorrendo da seguinte maneira (fls. 133):

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001181-45.2014.815.1071



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

“(...)
Quanto a tese de negativa de autoria, e, ainda, o fato
da vítima Carla Natália ter mudado seu depoimento
apresentado  ao  conselho  tutelar  e  à  sua  genitora,
entendemos que as provas que lastrearam a condenação
são suficientes.

Ainda, que exista uma nova versão da vítima e de sua
genitora, no sentido de inocentar o réu, não merece ser
considerada, pois, levando-se em consideração o grau
de parentesco e de convivência da menor Carla Natália
com o seu cunhado, ora apelante, bem como sua pouca
idade e discernimento, e também o apaziguamento dos
ânimos pelo passar do tempo no decorrer do andamento
processual,  é comum que a família ou até mesmo a
sensação  de  “culpa”  possa  ter  influenciado  essa
mudança de versão, a qual não se coadunou com os
demais elementos constantes nos autos. (...)”. - grifos
originais

Por fim, deixo, aqui, o meu repúdio aos delitos cometidos contra
crianças e adolescentes, usados para a prática de atos deste tipo, sem esquecer de
outros delitos semelhantes, pois devem ser veementemente rechaçados, uma vez que
estes, imaturos, precocemente são constrangidos a praticar atos sexuais com pessoas
amadurecidas,  maiores  de  idade  que,  muitas  vezes,  senão,  todas,  causam-lhes
traumas psicológico e físico que jamais serão apagados de suas vidas.

Pelo contrário, devemos, como pessoa, garantir o futuro de nossa
geração, fazendo com que cresçam com, pelo menos, uma boa formação psicológica e
social, com todas as proteções que lhe sejam pertinentes, com a devida assistência dos
órgãos responsáveis.

Considero, ainda, que a aplicação do concurso material se deu de
forma  acertada,  não  havendo  qualquer  modificação  a  ser  feita.,  mantendo-se  a
sanção da forma como imposta.

Por tudo isso, em consonância com o parecer do Procurador de
Justiça, nego provimento ao recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Presidiu  ao  julgamento,  com voto,  o  Desembargador  Joás  de
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Brito Pereira Filho, dele participando, além de mim, Relator, o Dr. Carlos Antônio
Sarmento,  Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Márcio
Murilo da Cunha Ramos.

Presente  à  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, 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
13 (treze) dias do mês de dezembro do ano de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016

Des. Carlos Martins Beltrão
- Relator -
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