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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002724-12.2014.815.0351 – 2ª Vara da Comarca
de Sapé
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Jackson Soares de Santana
ADVOGADO: Edinaldo de Oliveira Pontes (OAB/PB 21.319)

APELAÇÃO CRIMINAL.  CRIME CONTRA A
LIBERDADE  SEXUAL. ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. VITIMA,  NA  ÉPOCA,
QUALIFICADA  COM  TREZE  ANOS  DE
IDADE.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.
SENTENÇA  ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMIDADE MINISTERIAL. ANÁLISE
DO CASO  CONCRETO.  AGENTE PRIMÁRIO
QUE  NÃO  OSTENTA  PERSONALIDADE
VIOLENTA.  ATOS  CONSENTIDOS  PELA
VÍTIMA. RELAÇÕES SEXUAIS ANTERIORES
COM OUTRO INDIVÍDUO. RELATIVIZAÇÃO
DA  VIOLÊNCIA.  PRECEDENTES.
ABSOLVIÇÃO  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

1. Punir a pessoa que manteve relações sexuais ou
prática  de  atos  libidinosos  com  menor  de  14
(quatorze) anos, sem análise detalhada do ocorrido,
implicaria  em  conceder  punição  arbitrária  ao
agente, penalizando-o pela omissão daqueles que
não zelaram pela menor, ou pela falta de políticas
sociais  que  preservassem  o  crescimento  e  bem-
estar  desta,  propiciando  olhares  a  sua  educação,
tratamento  familiar  e  convivência  sadia  na
sociedade.

2. No que tange à vulnerabilidade, esta não pode
ser entendida de forma absoluta simplesmente pelo
critério  etário,  o  que  configuraria  hipótese  de
responsabilidade objetiva, devendo ser mensurada
em  cada  caso  trazido  à  apreciação  do  Poder
Judiciário, à vista de suas particularidades.
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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.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara da Comarca de Sapé/PB,  Jackson Soares de
Santana, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
217-A do Código Penal,  acusado de manter relações sexuais com a menor Hália
Dantas Silva, à época, com 13 (treze) anos de idade (fls. 2-4).

Segundo  a  denúncia,  no  dia  10  de  agosto  de  2014,  na  Rua
Márcia Fernandes, n° 72, Centro, na cidade de Sapé/PB, o acusado constrangeu a
menor a manter conjunção carnal com o mesmo, mediante violência presumida. 

Ainda, nos termos da acusatória, “o Conselho Tutelar recebeu
denúncias  que  davam conta de  que  Hália  estava saindo muito durante  a  noite,
depois que se pai se dirigia ao Presídio local, e que diante dessa informação aquele
órgão alertou o Sr. Francisco Hélio a observar a mudança de comportamento da
filha.”

Dessa forma, o genitor da vítima descobriu que Jackson, com 23
anos de idade, e que morava na mesma rua deles, mantinha relações sexuais com sua
filha, em sua residência, aproveitando-se do fato de que ele cumpre pena no regime
semiaberto no Presídio de Sapé, e se recolhe todos os dias a noite, deixando sua filha
sozinha em casa.

Instruído, regularmente, o Juiz de Direito julgou improcedente o
pedido da acusatória, absolvendo o réu Jackson Soares de Santana, nos termos do
artigo 386, IV, do Código de Processo Penal (fls. 66/69-v).

Não  se  conformando  com  o  decisum,  o  Representante  do
Ministério Público apelou, pugnando pela condenação do réu nas sanções do artigo
217-A do Estatuto Pátrio Repressivo (fls. 70-76).

Ofertadas  as  contrarrazões  pela  defesa,  no  sentido  de  manter  a
sentença pelos seus próprios e judiciosos fundamentos (fls. 77-81).
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Nesta  Instância,  o  Procurador  de  Justiça  opinou  pelo
desprovimento do recurso (fls. 85-91).

É o relatório.

VOTO

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  nos  moldes  da
contrariedade à sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, pugnando
por sua reforma, no sentido de condenar o denunciado, sustentando que a prática de
conjunção  carnal  envolvendo  menor  de  14  anos,  independentemente  de  sua
experiência sexual ou não, bem como dos hábitos efetuados em nossa sociedade,
sendo imperiosa a condenação do denunciado.

Observa-se,  nos  autos,  e  nos  depoimentos  prestados  que,  em
nenhum momento, há afirmação de que a vítima foi constrangida a manter relação
sexual com o apelado. 

Nas  suas  declarações,  a  vítima  afirma  que  manteve  relações
sexuais  com o acusado  e  que  não  teria  perdido a  virgindade  com ele.  Também
confirma que manteve relações com outro jovem (fls. 46). Vejamos:

“que  costumava  'ficar'  com  o  denunciado;  que  na
época  o  denunciado  era  casado,  mas  estava  se
separando  da  esposa;  que  foi  um  amigo  do
denunciado  chamado  Anderson  que  'ajeitou'  o
denunciado  para  a  declarante;  que  algum  tempo
depois o denunciado voltou à vida conjugal com sua
esposa,  mas  mesmo  assim  a  declarante  e  o
denunciado continuavam 'ficando'; que após uns dois
meses  de  relacionamento,  a  declarante  passou  a
manter  relações  sexuais  com o denunciado;  que as
relações  sexuais  se  sucederam  por  algumas  vezes;
(…) que à época possuía treze anos de idade; que os
fatos sucederam na residência do seu pai por ocasião
em  que  este  saía  para  o  presídio;”  que  os
comprimidos  anticoncepcionais  foi  a  própria
declarante  quem  comprou;  que  'não  tirou  a
virgindade'  com  o  denunciado;  (…)  que  residia
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praticamente  sozinha,  pois  seu  pai  chegava  pela
manhã e viajava; (…) que o rapaz com quem 'tirou a
virgindade' morava na mesma rua que a declarante;
que  não  chegou  a  ter  um  namoro  sério  com  esse
rapaz; (…) que o relacionamento com o denunciado
não era namoro, pois ele tinha 'a mulher dele'; ”

O próprio pai da menor, Francisco Hélio Dantas, quando ouvido
em juízo, contou que acreditava que sua filha teria iniciado sua vida sexual com
outros rapazes antes do acusado (fl. 47):

“que  cumpria  pena  no  presídio  local;  que  quando
saia para o presídio decxava sua filha em casa; que
certo  dia  descobriu  que  a  adolescente  estava
mentindo,  visto  que  quando  se  ausentava,  esta
também  saía  de  casa  sem  a  sua  permissão;  que
recebeu denúncia do Conselho Tutelar dando conta
que sua filha estaria tendo um caso com um rapaz;
que para esclarecer ops fatos levou a menor à Depol
Local,  tendo  a  adolescente  em  conversa  com  os
psicólogos,  relatado  que  estaria  mantendo  relações
sexuais  com  o  denunciado;  (…)  que  o  declarante
supõe que a sua filha tenha mantido relações sexuais
com outros rapazes afora o denunciado;”

A testemunha de defesa, Anderson Teodózio da Silva, amigo do
réu, perante a autoridade judicial afirmou que (fls. 49):

“que  conhece  a  vítima,  pois  conviveu um tempo
com ela; que mora na mesma rua do denunciado e
da vítima; que ouviu comentário que o denunciado
manteve relacionamente com a vítima; que já ouviu
dizer que a vítima manteve relacionamento sexual
com outros rapazes; (...)”

O que percebo,  infelizmente,  é  que a menor Halia Dantas da
Silva, é vítima da própria estrutura familiar e de um sistema social fraco e impotente.
Entretanto,  não  se  pode  transferir  toda  essa  responsabilidade  para,  apenas,  uma
pessoa que, aqui, se trata do apelado Jackson Soares de Santana.
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No caso em tela, as provas carreadas nos autos, demonstram que
a  vítima,  apesar  da  tenra  idade,  não  foi  forçada  ou  abusada  violentamente  pelo
apelante, nem tinha medo dele ou sofrera qualquer tipo de ameaça. Depreende-se, do
próprio relato da vítima, e de seu genitor, que a mesma já havia possuía experiência
sexual antes de manter conjunção carnal com o denunciado.

Entendo  que  há  uma  necessidade  de  se  analisar  cada  caso,
especialmente, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual que, na hipótese
em análise, prevê a violência absoluta levando em consideração, apenas, a idade da
vítima.

Isso  porque,  punir  a  pessoa  que  manteve relações  sexuais  ou
prática de atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos, sem análise detalhada
do ocorrido, implicaria em conceder punição arbitrária ao agente, penalizando-o pela
omissão daqueles que não zelaram pela menor, ou pela falta de políticas sociais que
preservassem o crescimento e bem-estar desta, propiciando olhares a sua educação,
tratamento familiar e convivência sadia na sociedade.

Bom,  não  estou,  aqui,  banalizando  o  crime  de  estupro,  mas
filiando-me ao entendimento de que se deve analisar a prova em cada caso real para,
daí, concluir pela absolvição, ou não, do acusado.

Vejamos julgados da nossa Corte de Justiça no sentido de que se
deve analisar cada caso concreto, relativizando a violência.

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
COMPROVADAS.  CONFISSÃO.  APELO.
ABSOLVIÇÃO. RELAÇÃO DE NAMORO ENTRE
RÉU  E  VÍTIMA.  RELATIVIZAÇÃO  DO
CONCEITO  DE  VULNERABILIDADE.
INOCORRÊNCIA  DE  VIOLÊNCIA  OU  GRAVE
AMEAÇA.  AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE
NOCIVA  POR  PARTE  DO  RÉU.  CONDIÇÕES
PESSOAIS  A  ELE  FAVORÁVEIS.
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO APELO. Os
elementos  de  convicção  constantes  nos  autos
demonstram que a vítima (com 12 anos de idade à
época  dos  fatos)  e  o  réu  (com  20  anos  de  idade)
mantiveram  relacionamento  amoroso  e  sexual  por
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cerca de um ano, conduta que, em tese, se amoldou
ao tipo penal do artigo 217-a do Código Penal pátrio.
No entanto, a vulnerabilidade da vítima não pode ser
entendida  de  forma  absoluta,  simplesmente  pelo
critério  etário  o  que  configuraria  hipótese  de
responsabilidade objetiva.  ,  devendo ser  mensurada
em  cada  caso  trazido  à  apreciação  do  poder
judiciário, à vista de suas particularidades. Afigura-se
factível,  assim,  sua  relativização  nos  episódios
envolvendo  adolescentes.  Na  hipótese  dos  autos,  a
prova angariada revela que as relações ocorreram de
forma  voluntária  e  consentida,  fruto  de  aliança
afetiva.  A  análise  de  tal  peculiaridade  permite  a
relativização  de  sua  vulnerabilidade.  Como
consequência, a conduta descrita na inicial acusatória
não se amolda a qualquer previsão típica, impondo-se
a  absolvição  do  réu  com base  no  art.  386,  III,  do
código  de  processo  penal.”  (TJPB;  APL 0000475-
41.2014.815.0981;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  José  Guedes  Cavalcanti  Neto;  DJPB
08/04/2016; Pág. 18).

“PENAL.  Apelação  criminal.  Dos  crimes  contra  a
liberdade  sexual.  Estupro  de  vulnerável.
Vulnerabilidade  relativa.  Menor  de  catorze  anos.
Plena  consciência  acerca  da  sua  sexualidade.
Iniciação precoce da vida sexual. Direito de liberdade
da  menor.  Dignidade  da  pessoa  humana.  Princípio
fundamental  constitucional.  Inexistência  de
constrangimento,  sedução  ou  corrupção  da  menor.
Atipicidade da conduta.  Absolvição.  Provimento.  O
crime previsto  no  art.  217-a  do  CP,  pune  qualquer
pessoa  que mantenha  conjunção carnal  ou pratique
outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.
Acontece  que  se  deve  aferir  a  vulnerabilidade  do
menor,  não  se  podendo  considerá-la  absoluta,
sobretudo,  nas hipóteses de que a vítima menor de
catorze anos, por livre e espontânea vontade, sem a
incidência  de  qualquer  constrangimento,  corrupção
ou  sedução,  resolve  iniciar  sua  vida  sexual
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precocemente. A liberdade de dispor do seu próprio
corpo  é  um  direito  que  lhe  é  garantido
constitucionalmente, e limitá-lo afronta o princípio da
dignidade da pessoa humana (art.  1º.  III,  do cp).  -
dessa  forma,  verificando  a  ausência  da
vulnerabilidade, que é elementar do crime de estupro
de vulnerável, deve-se considerar o fato atípico e, por
consequência,  absolver  o  réu.  Provimento.”  (TJPB;
APL  0001677-13.2012.815.0241;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  Luiz  Sílvio
Ramalho Júnior; DJPB 05/12/2014; Pág. 18).

“...  Relativização  da  vulnerabilidade  da  vítima.
Possibilidade  no  caso  vertente.  Ausência  de
ofensividade da conduta do acusado. Inexistência do
binômio  tipicidade  material  +  tipicidade  formal.
Conduta  que,  apesar  de  ser  formalmente  típica,
possui  excepcionais  particularidades  a  denotar  falta
de ofensa penalmente relevante à dignidade sexual da
vítima, que mantém nos dias de hoje família com o
acusado.  Necessidade  de  se  proteger  a  entidade
familiar e o filho oriundo desse casal. Art. 226, caput,
da  Constituição  Federal.  Provimento  dos  recursos.
No novel art.  217-a do CP, descabe prescrutar se a
vítima era  ou não iniciada na vida sexual  e  se  ela
tinha discernimento para consentir com o sexo, pois,
diante  da  objetividade  máxima  da  redação,  que
excluiu a ‘presunção de violência’, praticar ato sexual
com menor de 14 anos configura formalmente o tipo,
ante a ocorrência da conduta, resultado naturalístico,
nexo de causalidade e, finalmente, adequação típica.
Crime,  entretanto,  não  é  apenas  aquilo  que  se
submete formalmente à definição típica, uma vez há
condutas  que,  mesmo se  enquadrando na  definição
formal do tipo, não produzem desvalor no resultado,
por ausência de ofensa desvaliosa ao bem jurídico-
penal, não atraindo a incidência material da norma, a
exemplo da hipótese excepcional dos autos,  onde o
acusado manteve relação sexual com sua namorada,
menor de 14 anos à época,  vindo a posteriormente
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constituir  família com ela e gerando,  inclusive,  um
filho.  Para  a  configuração  do  tipo  penal,  há  a
necessidade da confluência da tipicidade formal, vale
dizer, a adequação dos fatos à norma, bem como da
tipicidade material, plasmada em juízo de valor sobre
a ofensividade da conduta e do resultado produzido,
de  sorte  que  não  existe  crime  sem  que  estejam
presentes,  indissociavelmente,  esses  dois  requisitos.
Não  restou  caracterizada  a  relação  de  exploração
sexual  da  menor,  componente  elementar  ao  tipo
material,  de  forma  que  se  tornasse  realmente
necessária a utilização da tutela penal para punir uma
situação que, ao senso comum de justiça, não parece
odiosa  ou  repugnante,  segundo  o  critério  da
tipicidade material do crime. - ademais, lançando um
olhar  sobre  os  valores  constitucionais  contrapostos,
há uma inegável necessidade de se proteger a família
já constituída e de se garantir, no caso concreto, uma
normatividade  constitucional  mínima  ao  art.  226,
caput, da CF, pois a manutenção da condenação do
réu  implicará  em  um  doloroso  e  grotesco  estigma
para a família, mormente para o filho oriundo desse
casal, além de ser quase que inexplicável socialmente
na comunidade onde residem.” (TJPB; ACr 0000082-
94.2011.815.0311;  Câmara  Especializada  Criminal;
Rel.  Des.  Arnóbio  Alves  Teodósio;  DJPB
27/02/2014).

Ademais, é inconteste afirmar que a adolescente não foi forçada
ou ameaçada para praticar o ato sexual, tanto que se encontrou com o apelante em
outras oportunidades e, sempre, de maneira espontânea, razão pela qual não há que
se falar na ocorrência de violência presumida. 

No que tange à vulnerabilidade, esta não pode ser entendida de
forma absoluta,  simplesmente, pelo critério etário,  o que configuraria hipótese de
responsabilidade objetiva, devendo ser mensurada em cada caso trazido à apreciação
do Poder Judiciário, à vista de suas particularidades.

É  cediço  que  existe  divergência,  tanto  em  sede  doutrinária,
quanto jurisprudencial, quanto a ser, a vulnerabilidade do art. 217-A, absoluta ou
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relativa. A despeito das posições divergentes, acosto-me, aqui, ao entendimento de
que a vulnerabilidade da vítima é relativa, podendo ser elidida de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.

 
Segundo Guilherme de  Souza  Nucci,  a  vulnerabilidade “deve

ser  compreendida  de  forma  restrita  e  casuisticamente,  tendo  como  essência  a
fragilidade e a incapacidade física ou mental da vítima, na situação concreta, para
consentir com a prática do ato sexual”. 

A jurisprudência não destoa desse entendimento:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  PRESUNÇÃO  DE  VIOLÊNCIA.
CARÁTER  RELATIVO.  CONSENTIMENTO  DA
OFENDIDA.  AUSÊNCIA  DE
CONSTRANGIMENTO.  ABSOLVIÇÁO
MANTIDA. I. A vulnerabilidade do art. 217-A do CP
é  relativa,  admitindo  prova  em  contrário.  II.  A
relativização  da  vulnerabilidade  deve  observar  as
condições reais da vítima de entender o caráter das
relações sexuais e de se orientar de acordo com esse
entendimento. III. Inexistentes evidências, que não a
tenra idade da vítima, que comprovem ter o agente a
coagido, de alguma forma, a com ele manter relações
sexuais,  impõe-se  a  absolvição.”  (TJMG;  APCR
1.0144.13.001434-9/001; Rel. Des. Alberto Deodato
Neto; Julg. 14/04/2015; DJEMG 24/04/2015).

“ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL  CONJUNTO
PROBATÓRIO  QUE  NÃO  COMPROVA
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA VIOLÊNCIA
PRESUMIDA  NÃO  CARACTERIZAÇÃO
RELATIVIZAÇÃO  POSSIBILIDADE  DIANTE
DAS  PECULIARIDADES  DA  CAUSA.
Consentimento da ofendida que demonstrou possuir
discernimento  do  ato  praticado,  circunstância
comprovada pela declaração da própria vítima e pela
prova  testemunhal  Tipo  penal  não  configurado
Absolvição  mantida  Admissibilidade  Recurso
Ministerial  improvido.”  (TJSP;  APL  0001127-
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16.2012.8.26.0369;  Ac.  7028409;  Monte  Aprazível;
Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des.
Pedro Menin; Julg. 17/09/2013; DJESP 23/09/2013).

Ante o exposto, por tudo o que fora analisado, nego provimento ao
recurso apelatório para manter a sentença de primeiro grau.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Desembargador  Arnóbio
Alves Teodósio, dele participando, além de mim, Relator, o Desembargador Márcio
Murilo da Cunha Ramos. 

Presente  à  sessão  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
15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 16 de agosto de 2017
 

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
      - Relator -
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