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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000496-87.2016.815.2002 – 6ª Vara Criminal da
Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Aurelino Bandeira da Cunha, vulgo “Léo” 
ADVOGADO: Américo Gomes de Almeida (OAB/PB 8.424)
APELADA: Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL. DOS  CRIMES
CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. CRIANÇA À ÉPOCA COM
10 (DEZ) ANOS DE IDADE. ART. 217-A DO CP.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA
INDUBITÁVEIS.  PALAVRAS DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM  AS  DEMAIS  PROVAS.
GRAVIDADE  DEMONSTRADA.  PRESUNÇÃO
ABSOLUTA.  REDUÇÃO  DA  PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS  PESSOAIS  FAVORÁVEIS
DO  ACUSADO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
REPRIMENDA  APLICADA  EM  QUANTUM
NECESSÁRIO PARA REPRESSÃO DO CRIME.
DEVIDAMENTE  COMPROVADA A PRÁTICA
DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL
IMPOSSÍVEL  DESCLASSIFICAR  PARA
OUTROS  DELITOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

1 - Havendo provas certas tanto da materialidade
quanto  da  autoria,  não  há  que  se  falar  em
absolvição.

2 - Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra
da  vítima  possui  especial  importância,
principalmente  quando  corroborada  com  outras
provas colacionadas aos autos.

3 - Tendo o magistrado considerado a primariedade
do  recorrente  na  primeira  fase  da  aplicação  da
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pena, não há mais qualquer alteração a ser feita.

4 - “Não há que se falar em desclassificação do crime
de estupro de vulnerável para a figura de importunação
ofensiva ao pudor ou para a de satisfação da lascívia na
presença de criança, quando caracterizada a prática de
atos  libidinosos  com  menor  de  quatorze  anos,
consistentes em toques na região pudica, conduta que
se amolda ao tipo penal do artigo 217 - A, caput, do
Código  Penal.  APELAÇÃO  CONHECIDA  E
DESPROVIDA”.  (TJGO;  ACr  0400176-
49.2010.8.09.0029;  Catalão;  Segunda  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Leandro  Crispim;  DJGO
12/05/2017; Pág. 239)

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  aos  recursos.  Expeça-se
mandado de prisão.

RELATÓRIO

Perante  a  6ª  Vara  Criminal  da  Comarca  da  Capital,  Aurelino
Bandeira  da  Cunha,  vulgo  “Léo”,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como
incurso  nas  sanções  do  art.  217-A do  Estatuto  Pátrio  Repressivo,  pelos  seguintes
motivos:

“Consta  dos  autos  que  no  ano  de  2015,  não se  tendo precisão
quanto ao dia ou mês, na residência da vítima localizada na Rua João Úrsulo, 02,
Cristo Redentor, o acusado acima qualificado constrangeu a menor Kathelyn Vitória
Santos  Rodrigues,  com  10  (dez)  anos  de  idade,  a  praticar  com  o  mesmo  atos
libidinosos diversos da conjunção carnal. 

Segundo narra o inquérito policial, o acusado Aurelino Bandeira
da Cunha frequentava a casa da vítima e de sua genitora em razão de ser companheiro
desta e constantemente beber em sua companhia e de amigos. 

Em uma dessas  oportunidades,  o  acusado  se  dirigiu  a  cozinha,
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local que a menor possui um sofá cama, tendo se sentado junto à Kathekyn, abriu a
calça e colocou seu órgão genital para fora a fim de ser manuseado pela vítima. Vale
acrescentar, que esse fato se repetiu por mais duas vezes, tendo o acusado pedido o
seu silêncio, temendo que a sua companheira descobrisse”. 

 Ultimada a instrução criminal, o juiz singular julgou procedente a
pretensão  punitiva  exposta  na  peça  inaugural,  condenando  o  acusado,  Aurelino
Bandeira da Cunha, nas penas do art. 217-A, fixando a reprimenda da seguinte forma:

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em 10
(dez)  anos  de  reclusão,  que  tornou  definitiva  diante  da  ausência  de  causas
modificativas, a ser cumprida em regime, inicialmente, fechado.

Irresignado, o réu recorreu requerendo sua absolvição, alegando que
não  há  provas  concretas  que  embasem  a  condenação;  a  desclassificação  para  a
contravenção  penal  contida  no  art.  61  ou  para  satisfação  da  lascívia  mediante  a
presença de criança ou adolescente (art. 218-A do CP); desclassificação para tentativa,
ainda, redução da pena base (fls. 83; 90-95).

Contraarrazoando  a  irresignação  defensiva,  manifestou-se  o
Ministério Público pelo não provimento do recurso (fls. 97-101).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer, opinou pelo desprovimento da irresignação (fls. 104-108).

Lançado  o  relatório,  foram  os  autos  ao  Revisor  que,  com  ele
concordando, pediu dia para julgamento.

É o relatório.

VOTO

- DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A pretensão recursal consubstancia-se na reforma da sentença, para
que o apelante seja absolvido da imputação, alegando ausência de provas a ensejar
uma condenação.

O recorrente foi denunciado e condenado em primeira instância nas
penas do art. 217-A do Código Penal, que tem a seguinte redação:
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“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.”

A autoria  e  materialidade  se  demonstram na  livre  valoração dos
meios  de  prova  assentados  expressamente  no  processo,  notadamente  a  riqueza  de
detalhes narrada no depoimento da vítima, peça imprescindível nesse tipo de crime,
que retrata, em toda a sua amplitude, a responsabilidade do agente.

A vítima,  em suas declarações,  disse que estava sentada no sofá
onde dorme, quando o denunciado se aproximou, tirou a bermuda e colocou seu órgão
genital para fora para ser manuseado pela vítima, tendo esse fato ocorrido por duas
vezes.

Kathelyn Vitória Santos Rodrigues, mesmo sem ter noção do que
havia acontecido, ainda disse que em outra noite sonhou que Léo chegava ao local e
deitava em cima dela, sem roupas e sentia fortes dores nas partes íntimas.

Vejamos trechos de seu depoimento na esfera policial (fls. 25-26):

“(…) 
NÃO  LEMBRA  A  DATA,  ESTAVA  EM  CASA
SENTADA NO SOFÁ, QUANDO LÉO, NAMORADO
DE SUA MÃE, CHEGOU, SENTOU AO SEU LADO,
ABRIU  O  ZÍPER  DA  BERMUDA  DELE  E
COLOCOU  A  MÃO  DA  DECLARANTE  PARA
PEGAR NO "”NEGÓCIO' DELE; QUE ESSE FATO
SE REPETIU POR DUAS VEZES E LÉO SEMPRE
DIZIA PARA A DECLARANTE NÃO CONTAR NADA
A  NINGUÉM,  PRINCIPALMENTE  À  MÃE  DA
DECLARANTE;  QUE  NA  OCASIÃO  A  MÃE  DA
DECLARANTE ESTAVA EM CASA E DORMINDO,
APÓS  TER  INGERIDO  ALGUMA  BEBIDA
ALCÓOLICA  JUNTO  COM  LÉO;  QUE  A
DECLARANTE AFIRMA AINDA QUE UMA OUTRA
NOITE  ESTAVA  NO  SOFÁ  DA  SUA  CASA,
DORMINDO E SONHOU QUE LÉO CHEGAVA NO
LOCAL ONDE A DECLARANTE ESTAVA E FICAVA
DEITADO EM CIMA DELA; QUE A DECLARANTE
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NÃO  LEMBRA  EXATAMENTE  O  QUE
ACONTECEU,  SABE  QUE  LÉO  ESTAVA  SEM
ROUPA E SENTIA FORTES DORES NAS PARTES
ÍNTIMAS;  QUE  ACORDOU  E  NÃO  VIU  MAIS
NADA; (...)”.

Esse depoimento é corroborado com o Laudo de Conjunção Carnal
– Laudo Sexológico (fls. 27-28) que conclui ter sido a vítima estuprada.

Não  constitui  demasia  reproduzir  os  depoimentos  constantes  na
sentença:

“ Depoimento da testemunha Fabiana Lopes  Santos,
mãe da vitimar à fls. 56 (Mídia Digital): 

“[...1 que tomou conhecimento dos fatos quando foi
chamada a depor na delegacia. Que a filha nunca
havia  falado  lhe  falado  nada  sobre  algum abuso.
Que a filha só passou um mês com a mesma. Que a
filha  morava  com  o  pai.  Que  em  menos  de  uma
semana  a  filha  ligou  para  o  pai  informando  que
queria voltar a morar com ele. Que o acusado nunca
dormia em sua casa. Que o acusado e sua filha nunca
ficaram  só  em  casa.  Que  o  acusado  ficava,  no
máximo, até as 22h em sua casa. Que tem outros três
filhos. Que seu filho mais velho mora com a avó. Que
morava em São Paulo. Que morou com a filha até os
05 (cinco) anos de idade desta. Que o pai da vítima já
foi preso por não pagar a pensão alimentícia. Que o
pai  da  filha  mandou  a  mesma  para  morar  com  a
declarante, pois sua esposa atual o mandou escolher
entre  ela  e  filha.  Que  nega  que  outros  homens
frequentavam  sua  casa.  Que  trabalhava  como
diarista. Que sua sogra a ajuda financeiramente. Que
não teve conhecimento do acusado ou outra pessoa
ter abusado sua filha. Que durante o tempo em que a
filha ficou com a declarante, aquela não saiu de casa.
Que a filha não contou sobre abuso à declarante.
Que quando a filha estava no abrigo, esta contou às
psicólogas que se contasse do abuso à declarante, a
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mesma não acreditaria.  Que a declarante  levava e
buscava a menina para o colégio. [...1 que não sabe
se a filha já havia menstruado. Que a filha aparenta
ter corpo de adulta.  Que o acusado só frequentava
sua  casa  aos  finais  de  semana.  Que  bebia  cerveja
com o acusado e uma amiga, em casa, às vezes. Que
não tinha relações sexuais com o acusado em casa.
Que  tinha  um  sofá  cama  na  sala.  Que  a  vítima
dormia no sofá cama. Oue não sabe se a filha tinha
namorado. Que não sabe se a filha tem contato com o
pai. Que nega chamar a filha de "”inseto”. Que batia
na filha quando esta brigava com os irmãos. Que não
tem contato com o acusado. Que o acusado não vestia
apenas cueca em sua casa. Que não tem contato com
a filha. [...]” sic – grifos originais

Depoimento da testemunha Flávia Dayane Peneira da
Silva, assistente social, às fls. 56: 

“[...] Oue a vítima era muito quieta, não era muito
de falar. Que antes da vítima chegar na instituição
Casa  de  Acolhida  Feminina,  a  mesma estava  com
uma família acolhedora, onde relatou o abuso. Que o
acusado pôs a mão da vítima no órgão genital dele.
Que o fato ocorreu quando a mãe da vítima estava
dormindo. Que acusado bebia. Que o fato ocorreu no
sofá  cama  da  cozinha.  Que  essa  situação  ocorreu
duas vezes. Que a vítima não contou a sua mãe, pois
a mesma não acreditaria.  Que a família  da vítima
era  muito  conturbada.  Que  os  genitores  da  vítima
não  queriam  ficar  com  a  mesma  para  não  pagar
pensão. Que a vítima morou com a mãe por cerca de
um  mês.  Que  vítima  foi  levada  para  Casa  de
Passagem, que encaminhou a vítima para delegacia.
Que  depois  a  vítima  foi  para  Casa  de  Acolhida
Feminina. Que hoje a vítima mora com os tios, em
São Paulo”. 

Após  a  edição  de  Lei  nº  12.015/2009,  a  simples  prática  de  ato
libidinoso  com menor  de  quatorze  anos  é  suficiente  para  caracterizar  o  crime  de
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estupro de vulnerável.

Assim tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

“PENAL E  PROCESSUAL PENAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL  E  SUBTRAÇÃO  DE  INCAPAZ.
AUTORIA E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  ESPECIAL  RELEVO.
COERENCIA COM  O  ACERVO  PROBATÓRIO.  I.
Comprovadas  a  materialidade e  a  autoria  do delito,  a
condenação  é  medida  que  se  impõe.  II  -  Nos  delitos
contra  a  dignidade  sexual,  a  palavra  da  vítima ganha
indiscutível  importância,  especialmente  quando  em
consonância  com  os  demais  elementos  probatórios
coligidos, não havendo que se falar em absolvição. III.
A  conduta  tipificada  no  delito  de  estupro  de
vulnerável  tutela  os  bens  jurídicos  da  liberdade  e
dignidade  sexual,  abrangendo  as  condutas  da
conjunção carnal ou a prática de qualquer outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze anos) ou com
pessoa, que, por enfermidade ou deficiência mental,
não tenha o necessário discernimento para a prática
do ato, ou que não possa oferecer resistência. lV. O
critério etário, estabelecido no tipo penal incriminador
do art.  217-A é  absoluto,  não se  cogitando acerca  da
aferição  do  caso  concreto  para  fins  de  definição  da
vulnerabilidade ou não à hipótese, uma vez que o menor
de 14 anos não possui capacidade para consentir seus
atos. V. Recurso conhecido e não provido”. (TJDF - Rec
2010.03.1.032420-0 - Ac. 656.216 - Relª  Desª Nilsoni
de Freitas - DJ 01/03/2013). - grifei

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ESTUPRO
DE VULNERÁVEL E MAUS TRATOS. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.  Comprovada
pelos elementos de convicção acostados aos autos, a
prática de atos libidinosos diversos,  com menor de
apenas 04 (quatro) anos, responde o processado pelo
crime de estupro de vulnerável,  tipificado pelo art.
217-a,  do  Código  Penal  brasileiro,  bem  como  pelo
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delito  de  maus  tratos,  descrito  no  art.  136,  §3º,  do
mesmo diploma legal, porquanto evidenciado que expôs
a  perigo  a  saúde  das  crianças  que  estavam  sob  sua
vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou
custódia,  privando-as  de  alimentação  e  cuidados
indispensáveis  e  abusando  dos  meios  de  correção  ou
disciplina. Apelo desprovido”. (TJGO - ACr 0149377-
28.2013.8.09.0175 - Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior - DJ
12/05/2015) - grifei

Por  essas  razões,  não  prospera  a  tese  defensiva  de  que  não  há
provas para condenação.

- DA APLICAÇÃO DA PENA

Nas  razões  recursais,  o  acusado  pleiteia  pela  redução  de  sua
reprimenda,  alegando  ser  primário,  de  bons  antecedentes,  residência  fixa  e
personalidade não voltada para o crime.

O pedido deve ser rejeitado.

Isso porque, da atenta leitura a sentença, em especial na parte da
dosimetria (fls. 77), vê-se que o magistrado considerou a primariedade do recorrente,
tanto que na primeira fase da aplicação da pena registou que  “o acusado não possui
antecedentes penais favoráveis, assim consideradas condenações penais aneriores ao
fato, com sentença transitada em julgado, não configuradoras de reincidência. Trata-
se,  pois,  de  réu  primário”  e  fixou  a  pena  base,  após  reconhecer  algumas  das
circunstâncias desfavoráveis ao réu (culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e
consequências), em 10 (dez) anos.

Ao aplicar  a  pena  base  acima  do  mínimo legal,  o  magistrado
justificou  nas  circunstâncias  judiciais,  o  que  lhe  autoriza  majorar  um  pouco  a
reprimenda na 1ª fase.

A propósito:

“APELAÇÃO.  ROUBO  QUALIFICADO.  USO  DE
ARMA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CONCURSO  DE  AGENTES.  SENTENÇA
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CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PLEITO  DE
ALTERAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO
LEGAL.  EXISTÊNCIA  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS. 1. (…) 3. Observa- se na primeira
fase de dosimetria da pena que ficaram devidamente
apontadas  e  fundamentadas  3  (três)  circunstâncias
judiciais  negativas presentes no caso,  quais  sejam as
circunstâncias  do  crime,  consequências  e
comportamento  da  vítima,  que  justificaram
proporcionalmente a fixação da pena base acima de seu
patamar mínimo. 4. Recurso conhecido e improvido”.
(TJPA  -  APL  20123012676-1  -  Rel.  Des.  Maria
Edwiges Miranda Lobato – DJ: 23/04/2013)

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  DE  ROUBO
SIMPLES  CONSUMADO  E  TENTATIVA.
CONTINUIDADE  DELITIVA.  ABSOLVIÇÃO.
FRAGIBILIDADE  DE  PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA.  REDUÇÃO  DA  PENA.  NÃO
CABIMENTO.  1  Não  merece  prosperar  a  tese  de
absolvição  por  insuficiência  de  provas,  em razão  da
confissão espontânea do acusado na fase judicial, que
foi  reconhecido  como  o  autor  do  crime  pelas  duas
vítimas,  corroborada  por  prova  testemunhal.  2.  A
presença  de  circunstâncias  judiciais  negativas
autorizam a fixação da pena base acima do mínimo
legal. 3.  Impossível  a  imposição  de  pena  abaixo do
mínimo legal, em razão da atenuante da confissão, por
força  da  Súmula  nº  231  do  STJ.  4  devidamente
aplicável a continuidade delitiva (art. 71 cp) quando o
agente,  valendo-se  de  condições  de  tempo,  lugar  e
modo  de  execução,  pratica  mais  de  um  crime  da
mesma espécie, cujo aumento de pena foi estabelecido
no mínimo legal. 5. Recurso conhecido e improvido”.
(TJGO - ACr 0215908-56.2008.8.09.0051 - Rel. Des.
J. Paganucci Jr – DJ: 10/04/2013) - grifei
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No  caso  dos  autos,  considerando  as  circunstâncias  valoradas
negativamente, o magistrado afastou a reprimenda um pouco do mínimo legal.

Assim, impossível a redução da pena.

- DOS DEMAIS PEDIDOS

Alternativamente,  o  recorrente  pede a  desclassificação do delito
para a forma tentada.

O  pedido,  no  entanto,  deve  ser  rejeitado,  considerado  a
comprovação de existência  de  atos  libidinosos  praticados contra  menor de  14 anos
torna impossível o acolhimento do pedido. 

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRA  DA  VITIMA
CORROBORADA  POR  OUTROS  MEIO  DE
PROVA.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA
CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA AO  PUDOR  (ART.  61,  DA LCP)  OU
PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
(ART.  218-A,  DO  CP).  NÃO  CABIMENTO.
RECONHECIMENTO  DA  TENTATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.  DELITO  CONSUMADO.
PENA.  READEQUAÇÃO  DA  PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.  EXPEDIÇÃO  DE  MANDADO
DE  PRISÃO.  NECESSIDADE.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  Suficientemente
comprovadas a autoria e a materialidade do delito de
estupro  de  vulnerável,  com base  nas  declarações  da
vítima  e  nos  depoimentos  harmônicos  das
testemunhas, torna-se inviável o acolhimento do pleito
absolutório. Não há que se falar em desclassificação
do crime de estupro de vulnerável para a contravenção
penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61, da
LCP) ou para o crime de corrupção de menores (art.
218-A, do CP), quando demonstrado nos autos que a
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conduta  praticada  pelo  apelante  se  subsume,
perfeitamente, ao antigo art. 217-A, do Código Penal.
A comprovação  de  existência  de  atos  libidinosos
praticados  contra  menor  de  14  anos  torna
impossível  a  desclassificação do crime de  estupro
para sua forma tentada. Sendo a pena-base referente
ao  crime  de  estupro  de  vulnerável  fixada  de  forma
exacerbada, impõe-se a redução. Recurso parcialmente
provido.  (TJES;  Apl  0000499-93.2014.8.08.0066;
Segunda  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  Adalto  Dias
Tristão; Julg. 14/06/2017; DJES 21/06/2017) - grifei

Pelas  mesmas  razões,  impossível  atender  ao  pedido  de
desclassificação  para  “importunação  ofensiva  ao  pudor”  ou  “satisfação  de  lascívia
mediante a presença de criança ou adolescente”.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  DELITO  DE  ESTUPRO
DE  VULNERÁVEL.  CRIANÇA  DE  10  ANOS.
MÃOS SOBRE OS SEIOS E TENTATIVA DE SEXO
ORAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SEGUROS
QUE  DEMONSTRAM  A  PRÁTICA  DO  CRIME.
RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO.  A
despeito  de  a  defesa  ter  sustentado a  fragilidade  da
prova acusatória,  o crime de estupro de vulnerável
foi satisfatoriamente comprovado pelo depoimento
da  vítima e  das  inúmeras  testemunhas  dos  fatos,
não havendo que se falar em desclassificação para
importunação  ofensiva  ao  pudor. (TJES;  Apl
0003436-46.2016.8.08.0021;  Primeira  Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Ney  Batista  Coutinho;  Julg.
07/06/2017; DJES 19/06/2017) - grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  INTERROGATÓRIO.
FALTA  DE  INTIMAÇÃO.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU MUDOU DE
ENDEREÇO  SEM  COMUNICAR  AO  JUÍZO.
Sujeita-se aos efeitos da revelia o réu que, intimado
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer
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sem motivo justificado,  ou,  no caso de mudança de
residência, não comunicar o novo endereço ao juízo.
Inteligência  do  artigo  367  do  Código  de  Processo
Penal.  2.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL
(MODALIDADE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS
DA  CONJUNÇÃO  CARNAL).  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO FATO
E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. Mantém-
se a condenação do agente pelo crime de estupro de
vulnerável. Máxime quando a palavra da vítima, que
tem  especial  relevo,  por  envolver  delito  contra  a
liberdade sexual, e está corroborada por outras provas,
colhidas  sobre  o  crivo  do  contraditório.  3.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  IMPORTUNAÇÃO
OFENSIVA  AO  PUDOR  (DEC-LEI  Nº  3.688/41:
ART.  61)  OU  SATISFAÇÃO  DA  LASCÍVIA
MEDIANTE A PRESENÇA DE CRIANÇA (CP: ART.
218 - A. IMPOSSIBILIDADE.  Não há que se falar
em  desclassificação  do  crime  de  estupro  de
vulnerável para a figura de importunação ofensiva
ao  pudor  ou  para  a  de  satisfação  da  lascívia  na
presença  de  criança,  quando  caracterizada  a
prática de atos libidinosos com menor de quatorze
anos,  consistentes  em  toques  na  região  pudica,
conduta que se amolda ao tipo penal do artigo 217 -
A,  caput,  do  Código  Penal. APELAÇÃO
CONHECIDA  E  DESPROVIDA.  (TJGO;  ACr
0400176-49.2010.8.09.0029;  Catalão;  Segunda
Câmara Criminal; Rel. Des. Leandro Crispim; DJGO
12/05/2017; Pág. 239) - grifei

Pelo exposto,  nego provimento ao recurso,  mantendo todos os
termos da sentença.

Cópia dessa decisão serve como ofício de notificação.

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
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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, 18 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                  - Relator -
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