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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ATOS  LIBIDINOSOS.  CRIME
CONTRA  A  DIGNIDADE  SEXUAL.  VÍTIMA
MENOR  DE  14  ANOS.  APELO  DA DEFESA.
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CONSENTIMENTO  DA  MENOR.  ANTERIOR
EXPERIÊNCIA  SEXUAL.  IRRELEVÂNCIA.
DESPROVIMENTO.

Nos  delitos  contra  os  costumes,  quase  sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
é  de  excepcional  importância,  máxime  se
confortada pelos demais elementos de convicção
coletados nos autos. 

Basta  que  o  agente  tenha  conjunção  carnal  ou
pratique  outro  ato  libidinoso  com  a  pessoa
vulnerável, para que haja a adequação objetiva ao
tipo do art. 217-A do Código Penal.

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
POR  AUSÊNCIA  DE  LAUDO  PSICOSSOCIAL  E,  NO  MÉRITO,  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Robério de Medeiros foi condenado pelo Juízo da comarca de

Cuité nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, a uma pena de 09 (nove)

anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente

fechado (sentença de fls. 150/156).

Irresignado, o réu apelou (fls. 221),  aduzindo, em suas razões

(fls. 222/233), em sede de Preliminar, que haveria necessidade da elaboração

de  um  Laudo  Psicossocial  da  vítima,  sob  a  alegação  de  ser  comum  em

crianças a ocorrência de “falsas memórias”, reportando-se a estudos sobre tal

matéria.  Haveria,  assim,  segundo entende a  Defesa,  a  necessidade de se

averiguar o contexto das experiências de vida da menor.

No  mérito,  se  insurge  a  Defesa  contra  a  vulnerabilidade  da

menor. Alega-se que, pelo fato de a vítima já ter plena consciência acerca da

sua sexualidade, devido a experiências sexuais anteriores relatadas por ela

própria, a conduta do réu seria atípica. O réu nega ter praticado qualquer ato

libidinoso com a vítima e insiste em pontuar a habitualidade sexual da criança

como fator que afastaria o tipo do art. 217-A do Código Penal.

Prossegue  afirmando  que,  em  se  tratando  de  suposto  “ato

libidinoso”, a apenação seria desproporcional e que, para se evitar levar um

inocente à prisão, deve-se analisar de forma extrema a prova acusatória, pelo

que se faz necessário um estudo psicológico para se aferir se a criança está

criando estórias.

Insistindo na tese da iniciação precoce da vítima na vida sexual e

negando ter praticado ato libidinoso, o apelante pleiteia a ABSOLVIÇÃO.

Desembargador João Benedito da Silva
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Alternativamente,  insurge-se  contra  a  aplicação  da  pena,  e

requer a fixação da pena base no mínimo legal, considerando-se que todas as

circunstâncias judiciais seriam favoráveis ao réu, bem como que este nunca

agiu com violência contra a vítima.

Em contrarrazões de fls. 235/251, o Representante do Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 258/266,

requerendo o improvimento do recurso do réu.

É o relatório.

VOTO

Como visto,  Robério de Medeiros foi condenado pelo Juízo da

comarca de Cuité nas sanções do artigo 217-A do Código Penal, a uma pena

de 09 (nove) anos e 08 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida no regime

inicialmente fechado (sentença de fls. 150/156).

Narra a exordial acusatória que, “[...] no dia 08 de março de 2015,

por volta das 13 horas e 30 minutos, M.J.S.R., criança com apenas 10 anos de

idade,  saiu  de  sua  residência  com  destino  à  'piscina  de  Maciel',  como

costumeiramente fazia nos dias de domingo.”

Ainda, segundo o representante do Parquet:

[…]  quando  a  menina  se  dirigia  ao  seu  local,
encontrou  com  “Robério  Queixada”,  o  qual  lhe
ofereceu uma carona de moto, dizendo que a levaria
à “piscina de Maciel”.  Inocente, a ofendida, por sua
vez, aceitou a oferta do acoimado e subiu na garupa
da motocicleta do imputado, não sabendo ela que por
trás  daquela  aparente  prestatividade  havia  um

Desembargador João Benedito da Silva
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repugnante desejo sexual do denunciado em relação
à vítima.

Em ato contínuo, em companhia de M.J.S.R., Robério
de  Medeiros,  objetivando  satisfazer  a  sua  própria
concupiscência, levou a menor para o Sítio de uma
pessoa  conhecida  como  “Pirrita”.  Contudo,  o
proprietário  não  permitiu  que  ele  ficasse  em
companhia  da  vítima  naquela  localidade.  Assim,
frustrada a primeira tentativa, o denunciado conduziu
a  vítima  para  a  propriedade  rural  de  seu  irmão,
Adalberto  de  Medeiros,  local  livre  dos  olhares  da
sociedade.

Narram os fólios que,  chegando ao Sítio,  localizado
na  zona  rural  do  município  de  Nova  Floresta,  o
increpado  levou  a  criança  para  debaixo  de  alguns
cajueiros, que ficam um pouco afastados da moradia
da  propriedade  rural.  Em  ato  contínuo,  guarnecido
pelo  vazio  daquele  lugar,  Robério  de Medeiros  deu
início à agressão sexual da pequena infante.

Primeiro,  “Robério  Queixada”  tirou  sua  roupa,  bem
como as vestes da menor. Em seguida, começou a
acariciar os seios, o bumbum e a vagina de M.J.S.R.
[…] . (fls. 02/06)

Extrai-se  ainda  da  peça  acusatória  que,  após  satisfazer  sua

luxúria, sem consumar o ato sexual, o acusado entregou à vítima a quantia de

cinco reais e a levou, por volta das 17h30min, para a “piscina de Maciel”, onde

já se encontrava a mãe da menor a sua procura.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO

PSICOSSOCIAL

Sustenta a Defesa que seria imprescindível no caso vertente, a

elaboração  de  um  estudo  psicológico  da  vítima,  para  se  averiguar  a

possibilidade  de  a  mesma  ter  criado  as  acusações  contra  o  apelante,

levantando  teses  acerca  da  possibilidade  de  “falhas  de  memórias”  em

crianças.

Desembargador João Benedito da Silva
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Ocorre  que,  compulsando-se  os  autos,  observa-se  que

ocorreram, na instrução criminal, duas audiências (Termos de fls. 90 e 98) e,

em nenhuma delas,  ou  em sede  de  Razões  Finais,  requereu  a  Defesa  a

realização de tal exame ou sequer levantou a tese da ocorrência de algum tipo

de distúrbio psicológico na menor, em face de seu contexto social, ensejador

da possibilidade de não serem críveis os seus depoimentos.

Resta, assim, preclusa a solicitação da realização de produção

de tal  diligência,  pelo que não há nulidade a ser reconhecida. Colaciono o

seguinte julgado:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÕES
CRIMINAIS. RECURSOS DAS DEFESAS. CRIME DE
ESTELIONATO (CAPUT DO ART. 171 DO CÓDIGO
PENAL).  RECURSO  DE  RAUL:  PRELIMINAR.  (1)
REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS.  PEDIDO QUE
DEVE SER FEITO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E  JULGAMENTO  SOB  PENA  DE  PRECLUSÃO.
EXEGESE  DO  ART.  402  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO PENAL.  DEFESA QUE SE MANTEVE
SILENTE  ACERCA DE  EVENTUAIS  DILIGÊNCIAS
DURANTE TODA A PRODUÇÃO PROBATÓRIA. [...]
CONDENAÇÃO MANTIDA.
-  A defesa  que  permanece  silente  durante  toda  a
instrução probatória preclui do direito ao requerimento
de  diligências,  a  teor  do  art.  402  do  Código  de
Processo Penal.  […]  (TJSC.  APR 20120009892 SC
2012.000989-2  (Acórdão).  Relator(a):  Carlos  Alberto
Civinski.  Julgamento:  17/09/2012.  Órgão  Julgador:
Primeira Câmara Criminal Julgado)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

Como já relatado, se insurge a Defesa contra a vulnerabilidade

da menor. Alega-se que, pelo fato de a vítima já ter plena consciência acerca

da sua sexualidade, devido a experiências sexuais anteriores relatadas por ela

própria, a conduta do réu seria atípica. O réu nega ter praticado qualquer ato

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.0000552-51.2015.815.0161

libidinoso com a vítima e insiste em pontuar a habitualidade sexual da criança

como fato que afasta o tipo do art. 217-A do Código Penal.

Inicialmente, quanto à tipificação legal do delito, o tipo estupro de

vulnerável está  definido  em  nosso  Estatuto  Penal  no  artigo  217-A,  como

sendo:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos.
Pena  –  reclusão,  de  8  (oito)  a  15  (quinze)  anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 07/08/2009)

A tipicidade objetiva é semelhante à do estupro de pessoas não

vulneráveis,  porém, com algumas diferenças. Primeiro,  não integra o tipo o

constrangimento mediante violência ou grave ameaça. Isso porque o legislador

já presumindo de forma absoluta que a situação de vulnerabilidade impede

que o sujeito passivo possa livremente manifestar sua vontade sexual, não fez

constar essas elementares. De sorte que, basta que o agente tenha conjunção

carnal ou pratique outro ato libidinoso com a pessoa vulnerável, para que haja

a adequação objetiva ao tipo penal. 

Aliás,  de  se  consignar  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,

recentemente,  pôs  fim  à  polêmica  em  torno  desse  tema,  ao  disciplinar  a

matéria em sede de Recurso Repetitivo, no qual restou pacificado que, para a

caracterização do crime de estupro de vulnerável, basta que o agente tenha

conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de

quatorze anos, sendo que o consentimento da vítima, sua eventual experiência

sexual  anterior  ou  a existência  de  relacionamento  amoroso entre  agente e

vítima não afastam a ocorrência do crime. Vejamos:

Questão submetida a julgamento 

Discute se a aquiescência da vítima menor de catorze
anos  possui  relevância  jurídico-penal  a  afastar  a

Desembargador João Benedito da Silva
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tipicidade do crime previsto no art. 217-A do Código
Penal,  acrescentado  pela  Lei  n.  12.015,  de  7  de
agosto de 2009 - estupro de vulnerável.
Tese Firmada 
Para  a  caracterização  do  crime  de  estupro  de
vulnerável  previsto  no art.  217-A,  caput,  do  Código
Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou
pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de
14 anos.  O consentimento da vítima, sua eventual
experiência  sexual  anterior  ou  a  existência  de
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima
não  afastam  a  ocorrência  do  crime.  (STJ.
Processo REsp 1480881/PI ; Tribunal  de
Origem : TJPI  ; Órgão  Julgador:  3ª  Seção;
Relator:   ROGERIO  SCHIETTI  CRUZ  ;  Data  de
Afetação:  10/02/2015  ;  Julgado  em  26/08/2015;
Acórdão Publicado em 10/09/2015 ; Trânsito  em
Julgado 17/12/2015)

Nessa esteira, seguiram-se já vários julgados:

AGRAVO   REGIMENTAL   EM   RECURSO
ESPECIAL.  DIREITO  PENAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.    PRESUNÇÃO   ABSOLUTA  DE
VIOLÊNCIA.   RECURSO   ESPECIAL
REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA  Nº
1480881/PI.
1.  No julgamento do Recurso Especial Representativo
da  Controvérsia  nº   1480881/PI   este   Superior
Tribunal  de  Justiça  pacificou sua jurisprudência  no
sentido  de  que  para  a  caracterização  do  crime  de
estupro  de  vulnerável  previsto  no  art.  217-A, caput,
do  Código  Penal,   basta   que   o   agente   tenha
conjunção   carnal   ou  pratique  qualquer    ato
libidinoso  com  pessoa  menor  de  14  anos,  sendo
irrelevante,  para  tanto,  o  consentimento da vítima,
sua  eventual  experiência   sexual   anterior   ou   a
existência  de  relacionamento amoroso entre o agente
e a vítima.
2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp
1585111/MG,  Rel.  Ministra  MARIA  THEREZA  DE
ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em
21/06/2016, DJe 30/06/2016)

AGRAVO   REGIMENTAL   NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PENAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ART.  217-A,  DO  CÓDIGO  PENAL  -
CP.  VULNERABILIDADE  CARACTERIZADA   PELA
IDADE   DA   VÍTIMA   INFERIOR   A  14  ANOS.

Desembargador João Benedito da Silva
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RECURSO  ESPECIAL  REPETITIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  Para  a  caracterização do delito do art. 217-A do
CP, basta que seja  praticada  conjunção  carnal  ou
praticado ato libidinoso com pessoa  menor  de  14
anos,   conforme   Recurso   Especial  Repetitivo
1.480.881/PI.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ.
AgRg no AREsp 728.575/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
23/08/2016, DJe 05/09/2016)

HABEAS  CORPUS.  AUTORIZAÇÃO  PARA
INTERRUPÇÃO  DE  GRAVIDEZ.  ABORTO
NECESSÁRIO.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  RISCO
DE MORTE À GESTANTE. ABORTO HUMANITÁRIO.
ATO  INFRACIONAL  ANÁLOGO  A  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. OCORRÊNCIA. VÍTIMA MENOR DE
QUATORZE  ANOS.  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.
VULNERABILIDADE.  TEMPO  DE  GESTAÇÃO
AVANÇADO. ORDEM DENEGADA.
[…] 3.  Em que pese o caráter  limítrofe da situação
apresentada - um casal de namorados, ela com 13 e
ele com 14 anos de idade, que, em decorrência de ato
sexual consentido, enfrenta o peso de uma gravidez
não  desejada  -,  a  rigor,  se  trata  de  caso  de  ato
análogo a estupro de vulnerável (art. 217-A do Código
Penal).
4.  Acerca  da  configuração  do  delito  em  situações
como  a  dos  autos  (na  espécie,  ato  infracional
análogo),  por  força do recente julgamento do REsp
repetitivo  n.  1.480.881/PI,  de  minha  relatoria,  a
Terceira  Seção  desta  Corte  Superior  sedimentou  a
jurisprudência,  então  já  dominante,  pela  presunção
absoluta  da  violência  em  casos  da  prática  de
conjunção  carnal  ou  ato  libidinoso  diverso  com
pessoa menor de 14 anos.
5. A vulnerabilidade da vítima é o elemento definidor
para a caracterização do delito, de modo que o fato
de ser o agente ainda um adolescente não exclui a
ocorrência  do  ato  infracional.  Configurada  a
presunção de violência, houve ato infracional análogo
ao  caso  de  estupro  de  vulnerável  (art.  217-A  do
Código Penal), circunstância que, por si só, permitiria
a autorização do procedimento.
[…]  7.  Habeas  corpus  não  conhecido.  (STJ.  HC
359.733/RS,  Rel.  Ministro  ROGERIO  SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe
19/09/2016)

Desembargador João Benedito da Silva
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Em face de tais decisões e da posição firmada pela referida Corte

Superior de Justiça, cai por terra a alegação do apelante, no sentido de que a

própria vítima relatou ter experiências sexuais anteriores, pelo que seria atípica

a sua conduta. Tanto mais no caso vertente, donde se extrai do depoimento

da vítima gravado em mídia (fls. 274), que cuida-se de criança sem nenhuma

maturidade, completamente vulnerável e sujeita à influência de pessoa adulta.

É justamente essa vulnerabilidade que a lei protege, reconhecendo que aquele

ser em desenvolvimento não possui maturidade, tampouco senso crítico para

realizar um julgamento pertinente acerca das circunstâncias que lhe cercam, e

nem das atitudes advindas dos adultos.

De outra banda, consoante se extrai do caderno probatório, os

fatos descritos na denúncia restaram comprovados e se coadunam com o tipo

demonstrado acima. A materialidade restou demonstrada pelas declarações da

vítima, declarantes e testemunhas, bem como a autoria.

Segundo consta do álbum processual, a vítima contava, à época

dos  fatos,  com  apenas  10  (dez)  anos  de  idade,  conforme  Certidão  de

Nascimento acostada às fls. 31. 

A vítima, ouvida na modalidade Depoimento sem Dano (mídia de

fls. 274), em face de sua tenra idade, narrou de forma clara e concisa que, no

dia do fato, estava indo para a “piscina do Maciel”, quando encontrou com o

acusado  na  estrada,  o  qual  lhe  ofereceu  uma  carona  e,  na  mesma

oportunidade, lhe ofereceu dinheiro para que a mesma permitisse a prática de

atos libidinosos. 

Continuando a narrativa, a menor informou que, a pedido do réu,

subiu  na  motocicleta  e  foi  com ele,  primeiro,  para  o  sítio  de  uma pessoa

conhecida na cidade como “Pirrita”, inclusive detalhando que tal pessoa tinha

um “caroço” nas costas. Todavia, o citado “Pirrita” não aceitou a presença da

Desembargador João Benedito da Silva
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menor  com  o  acusado  em  sua  propriedade  rural,  determinando  que  se

retirassem. Ato contínuo, seguiu o apelante para outro sítio, de propriedade de

seu  irmão,  onde,  procurando  o  abrigo  de  uns  cajueiros,  praticou  atos

libidinosos com a vítima, tendo ambos retirado as vestimentas e o acusado

apalpado o corpo e as partes íntimas da menor, até satisfazer sua lascívia.

Consta ainda do depoimento da vítima que o apelante a ameaçou

para não falar nada a ninguém acerca do ocorrido, informando aquela que

teme o seu agressor (Mídia de fls. 274).

Corroborando  o  depoimento  da  menor,  a  testemunha  José

Erivaldo Santos Lima, conhecida como “Pirrita”, confirmou perante o Juiz

que  naquele  fatídico  dia,  o  acusado  compareceu  com  a  menor  na  sua

propriedade  rural,  tendo  o  mesmo  ordenado  que  ele  se  retirasse  dali.

Esclareceu ainda, que agiu de tal modo porque considerava errado o fato de

Robério estar em companhia de uma menina menor de idade (Mídia de fls.

89).

Tudo isso revela que há sim, ao contrário do que afirma a Defesa,

congruência na narrativa da vítima, eis que tal testemunha confirmou o que

afirmara a criança.

A testemunha  Jusceildo Soares Oliveira,  conselheiro tutelar à

época  dos  fatos, narrou  em  Juízo  toda  a  história  relatada  pela  menor,

informando que recebeu um telefonema de um parente do acusado, o qual lhe

afirmou que Robério teria levado a vítima para o Sítio de “Pirrita”, sendo que

este recusou a presença deles lá, pelo que o réu seguiu para o sítio de seu

irmão, Alberto. 

Relatou  ainda  tal  testemunha  que  a  menor  foi  ouvida  no

Conselho  Tutelar  e,  perante  todos,  confirmou  as  acusações  contra  o  réu,

Desembargador João Benedito da Silva
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inclusive o pagamento de cinco reais realizado por ele (Mídia de fls. 89).

Interrogado, o réu negou a autoria, afirmando que nunca praticou

atos libidinosos com vítima. (Mídia de fls. 95).

As  testemunhas  arroladas  pela  Defesa  nada  acrescentaram à

elucidação  dos  fatos,  apenas  comentando  que  o  réu  é  pessoa  de  bem e

trabalhador (Mídia de fls. 95).

Como é  sabido,  em casos de crimes dessa natureza que,  na

maioria das vezes não deixa vestígios nem tem testemunhas, prescinde-se

inclusive do exame de corpo de delito, já que tal ato pode ser comprovado por

outros meios de prova, ainda que de forma indireta, como através da prova

testemunhal, com fulcro no artigo 167 do Código de Processo Penal.

Outrossim, em crimes que tais, a palavra da vítima é de extrema

importância, pois geralmente cometidos na clandestinidade. Sendo assim, de

se dar credibilidade à palavra da vítima.

Colhe-se  da  sentença  as  seguintes  impressões  do  Julgador,

acerca do relato da vítima:

[…]  Importante  consignar  que  não  há  registro  de
qualquer  manipulação  da  versão  apresentada  pela
vítima ou suas declarações sejam frutos de fantasias
ou mentiras.

Concluo dessa forma que as declarações da menor
ofendida se mostram coerentes e harmônicas com os
demais depoimentos testemunhais. […] (fls. 153)

Não logrou a defesa provar a existência de qualquer motivo que

teria a vítima para incriminar o réu tão seriamente. Também não se observam

contradições nos relatos colhidos da vítima, os quais conduzem a uma única
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versão.

Em  uma  análise  acurada  do  processo,  verifica-se  que,  ao

contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, existem provas

suficientes de que o apelante praticou, sim, o crime disposto no artigo 217-A

do Código Penal. 

A  tese  defensiva  se  mostrou,  desta  forma,  desprovida  de

verossimilhança, ao passo que a tese contida na denúncia se verificou bem

mais crível e foi comprovada nos autos, através de provas e outros indícios

harmônicos que, como vimos, em conjunto, permitem uma conclusão segura

quanto à prática do delito.

Logo, diante da comprovação da autoria, da materialidade e da

tipicidade  do  delito,  não  havendo,  por  outro  lado,  nenhuma excludente  de

ilicitude  ou  de  culpabilidade,  serenamente,  não  vejo  o  menor  espaço  para

incidência do princípio  in dubio pro reo,  sendo imperiosa a manutenção do

decreto condenatório.

Colaciono ainda os seguintes julgados:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  PRÁTICA  DE  ATOS  LIBIDINOSOS
DIVERSOS  DA  CONJUNÇÃO  CARNAL.  DELITO
CONSUMADO.
I. A materialização do crime de estupro de vulnerável
(art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de
atos  libidinosos  diversos  da  conjunção  carnal.
Precedentes.
II. No caso dos autos, configurada está a prática de
atos  libidinosos  diversos  da  conjunção  carnal
destinados  à  satisfação  da  lascívia  do  acusado,
consistentes  em  colocar  a  vítima  forçosamente  em
seu colo e beijá-la no pescoço, além de beijar seus
seios e tocar sua vagina, ainda que por sobre suas
vestes. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no
AREsp  530053  MT  2014/0138360-2.  Relator(a):
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Ministro  FELIX  FISCHER.  Julgamento:  23/06/2015.
Órgão  Julgador:  T5 -  QUINTA TURMA.  Publicação:
DJe 29/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  PRÁTICA  DE
CONJUNÇÃO  CARNAL  OU  DE  ATO  LIBIDINOSO
DIVERSO  CONTRA  MENOR.  PRESUNÇÃO  DE
VIOLÊNCIA. NATUREZA ABSOLUTA. ART. 217-A DO
CP. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Para  a  consumação  do  crime  de  estupro  de
vulnerável,  não  é  necessária  a  conjunção  carnal
propriamente  dita,  mas  qualquer  prática  de  ato
libidinoso contra menor. Jurisprudência do STJ.
2. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp
1244672  MG  2011/0047026-8.  Relator(a):  Ministro
CAMPOS  MARQUES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR).  Julgamento:  21/05/2013.
Órgão  Julgador:  T5 -  QUINTA TURMA.  Publicação:
DJe 27/05/2013)

Por  outro  lado,  verifica-se  que  a  pena  foi  bem  aplicada  na

sentença, consoante as diretrizes do art.  68 do Código Penal, tendo o Juiz

analisado corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do citado Estatuto

Punitivo, as quais não são todas favoráveis ao recorrente. Sendo assim, não

há como se acolher o pleito de redução da pena base para o mínimo legal, eis

que basta a presença de uma circunstância judicial negativa para impedir a

fixação da pena base no seu mínimo legal.

Forte  em  tais  razões,  rejeito  a  preliminar  de  nulidade  por

ausência  de  laudo  psicossocial  e,  no  mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO

APELO, mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus termos.

Expeça-se guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
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Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João  Benedito  da  Silva,

relator, Luiz Sílvio Ramalho Júnior (com jurisdição limitada), revisor, e Carlos

Martins Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Álvaro Cristino Pinto

Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                            RELATOR
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