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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000286-35.2016.815.0321  –  Comarca  de  Santa
Luzia/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Genário Cândido Diniz
ADVOGADO: Fábio Aurélio Bulcão (OAB/RN nº 4.410)
APELADO: Ministério Público Estadual

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMAS
IRMÃS.  PALAVRA CONSISTENTE. PROVA
PRINCIPAL. CREDIBILIDADE  E  COERÊNCIA
COM OS DEMAIS MEIOS PROBATÓRIOS.
CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA  DE  PROVA.
DESCABIMENTO.  DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes sexuais, por sua natureza, geralmente são
realizados às escondidas, restando apenas a palavra das
vítimas, que assume papel relevante por ser a principal
prova, senão a única, que dispõe a acusação para
demonstrar a culpabilidade do denunciado. 

Desse modo, sendo  coerentes  e  precisas  as  palavras
daquelas, não há que se falar em absolvição, impondo-
se manter a decisão atacada.

Configura-se a  prática  dos  crimes descritos  nos  arts.
217-A e 218-A do CP, quando há contato físico voltado
a satisfação da concupiscência do autor, que sacia ou
tenta saciar sua libido, mediante os atos praticados com
as vítimas, ambas menores de 14 (quatorze) anos.

Não há como se desclassificar o tipo penal, para sua
forma  culposa,  quando  há  evidentes  provas  que
demonstram a situação de consumação do crime.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
acima identificados,
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ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DESPROVER a presente Apelação, em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

R E L A T Ó R I O

O Ilustre Representante do Ministério Público, com assento na
Comarca de Santa Luzia/PB, denunciou  GENÁRIO CÂNDIDO DINIZ e  ROZIRENE
CÂNDIDA MARTINS, pelas condutas previstas nos arts. 217-A e 218-A do Código Penal,
praticadas  em  face  das  vítimas  MARIBEL  NASCIMENTO  CÂNDIDO  e  MAIZA
CÂNDIDO DO NASCIMENTO, ambas menores conforme certidões de nascimento de fls.
55/56.

Narra a peça inaugural que durante os anos de 2015 e 2016, em datas
e horários distintos, no Sítio Carneira, Zona Rural do Município de Junco do Seridó/PB, o
primeiro acusado praticou atos libidinosos em face de Maribel na presença de Maiza, a fim
de satisfazer sua própria lascivia.

As vítimas relataram tais fatos ao Conselho Tutelar, além da situação
de maus tratos e abandono por parte de sua genitora, a segunda acusada. Segundo Maribel, o
acusado “apalpava seus seios e em outras partes íntimas, enquanto que Maiza disse que este
pegava suas calcinhas, cheirava e passava nas passava nos órgãos genitais” (sic – fls. 03).

Às  fls.  09/23,  cópia  da  ação  de  destituição  do  poder  familiar
formulado pelo Ministério Público, em face de ROZIRENE CÂNDIDA MARTINS acerca
de suas filhas, vítimas nesta ação.

Relatório circunstanciado do CREAS (fls. 29/49).

Em 30/03/2016, a denúncia foi recebida (fls. 66).

Defesa de Genário (fls. 71/72) e Rozirene (fls. 76).

Declarações (fls. 107/108), oitivas (fls. 109/112) e interrogatório (fls.
113/114).

Alegações finais pelo Ministério Público (fls. 116/121) e pela defesa
de ambos os acusados as fls. 125/132. Posteriormente, a defesa de Rozirene apresentou
individualmente as fls. 134.

Julgando parcialmente procedente a denúncia, o Dr. Rossini Amorim
Bastos condenou Genário Cândido Diniz nas sanções dos arts. 217-A e 318-A do CP, a
cumprir as penas, pelo crime de estupro de vulnerável de 12 (doze) anos de reclusão e 06
(seis) anos de reclusão pelo crime de satisfação da lascívia, perfazendo um total de 18 anos, a
ser cumprido em regime fechado. A este foi concedido o direito de recorrer em liberdade. Por
fim, absolveu Rozirene Cândida Martins (fls. 135/139).
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Tempestivamente,  o  condenado  recorreu  visando  reformar  a
sentença para absolvê-lo (fls. 149/163).

Contrarrazões ministeriais (fls. 169/175).

Em seu parecer de fls. 182/184,  a douta Procuradoria de Justiça
opinou pelo desprovimento recursal.

É o relatório. 

V O T O:

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Considera-se tempestivo o apelo interposto pelo réu,  eis  que o
Ministério Público tomou ciência da sentença de fls. 135/139, em 17/01/2017 (fls. 139),
quando esta foi publicada no DJE/PB do dia 21/01/2017 (fls. 145), tendo o advogado
peticionado as fls. 146 requerendo a juntada de procuração e habilitação para recorrer,
apresentando seu apelo as fls. 149/163, em 30/01/2017, na mesma data da intimação do
denunciado (fls. 164/165).

Assim, considerando adequado e não depender de preparo por se
tratar de ação penal pública (TJ/PB Súmula n° 24), CONHEÇO do apelo.

2. DO RECURSO

Pretende o apelante reformar a sentença que o condenou a pena de
dezoito anos de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A e 218-A do
CP, alegando inexistir elementos de prova que ensejem a sua condenação.

Aduz,  em seu apelo,  ser  inocente  por  comprovada ausência  de
materialidade e autoria delitivas, inexistindo elementos de provas capazes de amparar o
decreto condenatório, ensejando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Afirma  ser  primário,  ter  bons  antecedentes,  “residência  fixa  e
ocupação  lícita,  não  possui  personalidade  para  o  crime,  nem  vive  de  ocupações
ilícitas. Sempre prezando pelo respeito à lei e a sociedade. O apelante é pai de família,
possui dois filhos, ambos com idades semelhantes à da suposta vítima.” (fl. 151).

Além  do  mais,  alega  está  sofrendo  com  a  imagem  de
“estuprador”,  situação  desconfortável  a  frente  dos  amigos,  parentes  e  colegas  de
trabalho, que o veem com desconfiança e desapreço.

2.1. DAS PROVAS

Assevera que as declarações das vítimas não se coadunam com os
demais elementos de provas, pois os depoimentos colhidos no curso da presente ação,
apenas  reproduzem  a  mesma  história  narrada  pelas  vítimas,  sem  detalhes  ou
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informações  suficientes  para  motivar  o  reconhecimento  da  autoria  e  materialidade
delitiva.

Até  mesmo  a  genitora  das  infantes,  também  denunciada  e
posteriormente absolvida, afirmou nunca haver presenciado nenhuma prática de abuso
sexual, por parte de seu companheiro, ora recorrente, havendo dúvidas quanto a própria
existência do fato, ensejando sua absolvição ante a aplicação do princípio do in dubio
pro reo.

Pois bem!

Reportando-se aos depoimentos das crianças, tem-se que, na fase
inquisitória, foi dito que:

“(…)  que  no  mês  de  maio  de  2015,  a  declarante  e  sua  irmã
MAISA pegaram as mochilas da escola colocaram algumas pelas de roupas e foram
morar com a tia MADALENA; que o motivo de ter ido morar com sua tia foi os maus
tratos  praticados  por  sua  mãe  que  lhe  batia  com  o  travesseiro  e  sua  irmã  com
mangueira de bujão; que sofria maus tratos de sua mãe e abuso sexual de seu padrasto
que passava as mãos nos seios e nas partes íntimas; que comunicou o fato a sua mãe
que chamou GENÁRIO e falou que se ele voltasse a fazer aquilo iria se separar dele;
que estar sendo abusada sexualmente por GENÁRIO há cerca de dois anos, pois todas
as  vezes  que  sofria  abusos  comunicava  a  sua  mãe  que  começava  a  discutir  com
GENÁRIO, tendo inclusive se separado dele por duas vezes nesse período, mas que
depois voltava a conviver juntos; que a declarante percebendo que sua mãe não as
defendia mais dos abusos de seu padrasto procurou sua tia; que sua mãe apesar de ter
conhecimento dos abusos fica contra a declarante e sua irmã e a favor de GENÁRIO;
que  os  abusos  eram  praticados  dento  de  sua  casa;  (…)” (trecho  das  declarações
prestadas pela vítima Maribel Nascimento Cândido – fls. 51).

“(…)  que  no  mês  de  maio  de  2015,  a  declarante  e  sua  irmã
MARIBEL pegaram as mochilas da escola colocaram algumas pelas de roupas e foram
morar com a tia MADALENA; que o motivo de ter ido morar com sua tia foi os maus
tratos praticados por sua mãe que lhe batia com mangueira de bujão e cipó; enquanto
que batia na sua irmã com o travesseiro; que sofria maus tratos de sua mãe e abuso
sexual de seu padrasto que passava as mãos nos seus seios e nas partes íntimas; que
presenciou seu padrasto GENÁRIO pegando as calcinhas da declarante e começava a
cheirar e em seguida passava nas partes íntimas dele; que comunicou o fato a sua mãe
que chamou GENÁRIO e falou que se ele voltasse a fazer aquilo iria se separar dele;
que  presenciou  GENÁRIO  cheirando  as  calcinhas  da  namorada  do  irmão  da
declarante de nome DAGMAR, fato este presenciado por sua mãe; que estar sendo
abusada sexualmente por GENÁRIO há cerca de dois anos, pois todas as vezes que
sofria abusos comunicava a sua mãe que começava a discutir com GENÁRIO, tendo
inclusive se separado dele por duas vezes nesse período, mas que depois voltava a
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conviver juntos; que a declarante percebendo que sua mãe não as defendia mais dos
abusos de seu padrasto procurou sua tia; que sua mãe apesar de ter conhecimento dos
abusos fica contra a declarante e sua irmã e a favor de GENÁRIO; que os abusos eram
praticados  dento  de  sua  casa;  (…)”  (trecho  das  declarações  prestadas  pela  vítima
Maiza Nascimento Cândido – fls. 52).

Em  juízo,  as  vítimas  mantiveram  suas  declarações,  afirmando
que:

“(…) que apanhava direto da mãe; que esse foi o motivo que a
levou a sair de casa e morar com Madalena, que é tia da depoente; que a genitora da
depoente batia com uma mangueira de botijão; que uma vez a mesma passou a unha e
rasgou; que o denunciado pegava nas partes íntimas da depoente; que todas as vezes
que saia de casa, o acusado ia atrás da depoente para fazer isso; que viu Genário
pegar as calcinhas de Maribel, cheirar e passar nas partes íntimas de Genário; que
falou os fatos para a genitora; que a genitora apenas ameaçava Genário de se separar
do  mesmo;  que  a  genitora  não  tomou qualquer  providência  junto  à  Delegacia  de
Polícia;  que  o  denunciado  Genário,  apenas  acariciava;  que  presenciou  Genário
cheirando as calcinhas da namorada do irmão; que a genitora da depoente, também,
presenciou  o  fato;  que  foi  abusada  por  Genário  por  cerca  de  dois  anos;  que
comunicava à genitora, que discutia com Genário, vindo a se separar por duas vezes,
mas retornavam a conviver juntos; que ao perceber que a genitora não iria tomar
qualquer atitude, resolveu morar com a tia; que os abusos eram praticados no interior
da residência, no Sítio Carneira, município do Junco do Seridó-PB; (…) que Genário
abusava da depoente todas as vezes quando a genitora saia de casa, isto em qualquer
horário; que, Genário apenas pegou a calcinha da irmã (…) que a nova família com
quem está morando,  não são familiares da depoente; (…)”  (trecho das  declarações
prestadas pela vítima Maiza Nascimento Cândido – fls. 107).

“(…) que nessa época tinha oito anos de idade; que a genitora da
declarante batia muito na depoente; que batia com cipó e mangueira de botijão; que
em razão desse fatos resolveu sair de casa e morar na casa de Madalena; que Genário
nunca  tocou  nas  partes  íntimas  da  declarante;  que  viu  Genário  tocar  nas  partes
íntimas da irmã, Maiza Cândido Nascimento; que viu quando a cunhada foi  tomar
banho,  e  viu  Genário  cheirando  a  calcinha  da  namorada  do  irmão;  que  Genário
passou a calcinha da namorada do irmão nas partes íntimas dele, Genário; que tinha
medo de Genário fazer essas coisas com a depoente; que a genitora nunca procurou a
policia para tomar providência; que Genário não ameaçava a depoente; (…) que viu
Genário passar as mãos nas partes íntimas da irmã; que as vezes era a noite; que
outras vezes não sabe dizer; (…) que ficava sozinho com Genário quando a genitora
foi para Campina Grande-PB;” (trecho das declarações prestadas pela vítima Maribel
Nascimento Cândido – fls. 52).
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A testemunha de acusação, Noelma Coelho de Souza Neves, disse
que:  “Maribel é a menina mais calma e, Maiza é mais agitadinha; que no ato das
conversas,  as  crianças  saíram  de  casa  porque  o  denunciado  Genário  aliciava  as
crianças, pegava as calcinhas das mesmas para cheirar e, porque, a genitora saia de
casa  deixando-as  sozinhas;  que  as  crianças  não  aparentam  serem  portadoras  de
qualquer problema; que o marido de dona Madalena, não quis ficar com as crianças
em razão de problemas de família, pois Rosirene falava muito dele; (...)” (fls. 109).

A tia  das  infantes  testemunhou  afirmando  que:  “as  crianças
vítimas, chegaram na residência no dia 10 de maio de 2015; que as crianças chegaram
com mochilas de escola; que indagou das crianças o que era, as mesmas as abraçaram
e começaram a chorar; que segundo as crianças estavam sozinha em casa, abriram a
porta e foram para a casa da depoente; que as crianças não relataram para a depoente
que tinham sofrido abuso sexual praticado por Genário; que cerca de dois meses foi
que comunicaram o fato para o Conselho Tutelar, na residência da depoente; que foi
indagado das crianças porque não queriam voltar para casa, e as mesmas relataram
isso; que estava presente quando as crianças relataram os fatos de abuso sexual, para
o Conselho Tutelar; que as crianças nesse momento choravam; que as crianças nunca
falaram para a depoente e nem para o conselho tutelar, antes desse dia; que segundo
as crianças Genário cheirava as calcinhas de Maribel e pegava nas partes íntimas de
Maiza; que foram as crianças que disseram isso; que as crianças eram obedientes para
a depoente; que nunca deram trabalho; que nunca recebeu reclamação das crianças;
que as crianças choram bastante em razão desses fatos; (…) que as crianças falaram
que  tinham saido da casa  da genitora,  em virtude  da  genitora  bater  bastante  nas
crianças; (…) as meninas diziam que a acusada batiam muito nas crianças; (…)” (fls.
110).

A testemunha Girlan Guedes dos Santos, conselheiro tutelar, disse
que: “(…) as crianças narraram os abusos descritos na denúncia; que segundo relatos
das crianças a genitora não tomava providências; que Maribel relatou que presenciou
o denunciado Genário cheirando a calcinha de Maiza; que as crianças disseram que
sofriam muito, por não ter apoio da genitora; que as crianças relataram maus tratos
praticados pela genitora; que segundo as crianças, a genitora forçava as crianças a
cozinharem,  restringiam a  liberdade  das  crianças  e  não  permitia  que  as  crianças
fossem para a Igreja; que Genário sempre foi muito calado, negou a prática dos fatos;
(…) que segundo apurou-se as crianças sairam de casa em razão da negligência da
genitora e dos abusos sexuais praticados pelo padrasto; (…)” (fls. 111).

Em  seu  interrogatório,  o  apelante  negou  os  fatos  narrados  na
denúncia, dizendo que “os fatos foram criados pelas vítimas, por conta do namorado
que a mais velha arranjou; que o caso foi levado ao Conselho Tutelar por uma tia das
crianças; (…) que nega a prática dos atos libidinosos com as crianças; que nunca
ficou sozinho com as crianças em casa; (…)” (fls. 113).
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A luz das provas acima transcritas, se não vislumbra fragilidade a
ponto de acolher a tese defensiva de ausência ou insuficiência de prova acerca dos fatos
narrados na denúncia, até porque, as declarações das vítimas são idênticas, inexistindo
qualquer tipo de contradição entre elas.

Nesse sentido:

PENAL. Apelação criminal. Crime sexual contra vulnerável.
Estupro de vulnerável. Prática de atos libidinosos diversos
da conjunção carnal.  Conjunto probatório.  Declarações  da
ofendida prestadas  na  fase  inquisitorial  e  confirmadas  em
juízo  por  outros  testemunhos.  Credibilidade  e  coerência.
Autoria  e  materialidade  demonstradas.  Causa  especial  de
aumento  configurada  (art.  226,  II,  do  CP).  Condenação
mantida. Apelação desprovida. - Configura-se a prática de
ato libidinoso, núcleo do crime do art. 217-A do CP, quando
há  íntimo  contato  físico,  cometido  em  contexto  de
despudorada lascívia e carnalidade, voltado à satisfação da
concupiscência do pai que, assim, sacia ou tenta saciar a sua
libido, mediante a realização do ato no corpo da vítima, sua
própria filha menor de 14 (catorze) anos; - A materialidade e
autoria  delitivas  estão  devidamente  comprovadas  pelas
declarações  da  ofendida  prestadas  no  curso  do  inquérito,
bem  como  pelos  testemunhos  colhidos  ao  longo  da
instrução;  -  Apelação  desprovida.  (TJPB  –  ACÓRDÃO
/DECISÃO  do  Processo  Nº  00141637020148150011,
Câmara  Especializada  Criminal,  Relator  DES.  LUIZ
SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em 13-06-2017).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
Art. 217-A do Código Penal. Crime cometido contra menor
de  catorze  anos.  Autoria  e  materialidade  comprovadas.
Condenação. Ausência de prova. Inocorrência. Absolvição.
Impossibilidade.  Palavra  da  vítima  absolutamente
corroborada  pelo  conjunto  probatório.  Desprovimento  do
apelo. - Comete o crime de estupro de vulnerável o agente
que prática outro ato libidinoso diverso da conjunção carnal
com menor de 14 anos, incidindo nas penas do artigo 217-A
do Código Penal. - É cediço, que nos crimes sexuais contra
vulnerável, praticados não raro na clandestinidade, longe dos
olhares de terceiros, os relatos coerentes da vítima - ainda
que  esta  seja  menor  de  idade  -,  endossados  pela  prova
testemunhal, são elementos de convicção de alta importân-
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cia,  suficientes para comprovar a prática delitiva. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  0000225-
45.2015.815.0731, Câmara Especializada Criminal, Relator
DES. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO , j. em 08-06-2017).

Na  espécie,  o  conjunto  probatório  é  seguro,  harmonioso  e
suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas,
sobretudo,  a  destacar,  notadamente,  as  palavras  das  vítimas que,  das  vezes  em que
foram ouvidas (na fase inquisitória e em juízo),  demonstraram firmeza e riqueza de
detalhes de todo o ocorrido, como descrito já acima.

Portanto, apesar da negativa do réu na audiência de instrução e
julgamento, diante dos elementos fático-probatórios coligidos ao caderno processual,
resta cabalmente evidenciada a autoria criminosa a ela imputada.

Aliás,  não  se  pode  olvidar  que,  nos  crimes  sexuais  contra
vulnerável, praticados geralmente na clandestinidade, longe dos olhares de terceiros, os
relatos coerentes das vítimas, ainda que estas sejam menores de idade, endossados pelas
demais provas testemunhais,  firmam convicção de alta  importância,  suficientes para
comprovar a prática dos delitos imputados, bem como, embasar o decreto condenatório.

Diante  de  todo  o  acervo  probatório,  irrelevante,  inclusive,  a
necessidade de laudo sexológico, que nesse caso em especial, não seria conclusivo ou
auxiliaria numa definição mais precisa acerca da existência de abuso sexual.

2.2. DO ÔNUS DA PROVA

Como dito acima, já resta efetivamente demonstrado o crime, não
havendo necessidade de se questionar quanto ao ônus da prova, a quem compete ao
Ministério Público provar os fatos aduzidos na denúncia de fls. 02/04.

2.3. DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

De outra  sorte,  não  sendo considerada  a  fragilidade  do  acervo
probatório, seja a sentença reformada para desclassificar o crime de estupro para sua
forma tentada.

Também não merece acolhimento o pedido formulado, até porque,
só  seria  considerado  tentado  quando  “iniciada  a  execução,  não  se  consuma  por
circunstâncias alheias à vontade do agente” (art. 14, CP), o que inocorreu no caso em
análise.

Pelos  detalhes  aqui  trazidos  acerca  dos  fatos,  não  houve
circunstâncias alheias a vontade do agente que o impediu de praticar, com as infantes,
os atos perpetrados, para fins de saciar sua lascívia.

Assim, mantenho o estupro em sua forma consumada.
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 Com as modificações introduzidas pela Lei 12.015/2009, o art.
217-A do Código Penal passou a estabelecer que qualquer ato libidinoso praticado em
face de menor de quatorze anos deve ser punível, com a denominação de “estupro de
vulnerável”.

No caso em questão, a materialidade encontra-se consubstanciada
nos depoimentos e declarações constantes nos autos, que confirmam o teor da denúncia,
motivando a condenação, até porque, não se pode negar a autoria, sobretudo quando os
depoimentos expressam riquezas de detalhes, essenciais  nesse tipo de crime, por ser
peça imprescindível para sua configuração.

Ademais, sabendo que o delito previsto no art. 217-A do Código
Penal refere-se aos 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, ainda mais tratando-se  de  uma  criança  que  na  sua
inocência,  jamais  fantasiaria  coisas  dessa  natureza,  até  pelo  seu  pouco  grau  de
instrução.

Ante  ao  exposto,  e  em  consonância com o parecer da douta
Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença
integralmente. Expeça-se mandado de prisão.

É o meu voto.

Presidiu  a  Sessão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo
Senhor Desembargador Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Carlos  Martins  Beltrão
Filho (Relator) e Márcio Murilo de Cunha Ramos, como Revisor.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Francisco
Sarmento Vieira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, em 22
de Agosto de 2017.

João Pessoa, 25 de Agosto de 2017.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
Relator
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