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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  DELITO
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA HARMONIOSA
COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.   ALEGAÇÃO
DE PENA EXCESSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
UTILIZAÇÃO  DE  FUNDAMENTOS  GENÉRICOS  E
INERENTES  AO  PRÓPRIO  TIPO  PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. 

- Mostra-se insubsistente a alegação de insuficiência probatória
para a condenação por estupro de vulnerável, quando a palavra
da vítima, aliada a outros elementos de prova, está a demonstrar
a autoria e materialidade do crime em epígrafe.

-  Subsiste  a  alegação  de  erro  na  aplicação  da  pena,  quando
constada que as circunstâncias judiciais  foram fundamentadas
de forma genérica e com a utilização de elementos inerentes ao
próprio tipo penal. Redimensionamento da reprimenda. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo para
reduzir a pena para 08 anos de reclusão, no regime semiaberto, nos termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé,  o  representante  do
Ministério Público ofereceu denúncia contra Josinaldo de Almeida Serafim, conhecido
como “bebé”, incursionando-o nas penas do art.  217-A do Código Penal (estupro de
vulnerável), c/c art. 1º, V, da Lei nº 8.072/90.



Narra  a  exordial  acusatória  que  o  denunciado  praticou  atos
libidinosos com a infante G. P. de M., que, à época, contava com apenas 03 (três) anos
de idade.

Consta, ainda, que a genitora da vítima, T. de J. de S. P. “estava
em sua residência quando sua filha, ora vítima, chegou em casa assustada informando
que o indiciado havia tocado em suas partes íntimas, fato este confirmado mais tarde
pela própria criança, quando na presença de uma profissional psicóloga do CREAS, a
Dra. Darinalva Fernandes do N. Lima, declarou que ‘Bebé’ a chamou para ficar com
ele na casa de sua mãe, sob o pretexto de que lhe daria pipoca e bombons, e passou a
tocar-lhe suas partes íntimas”.

Em sentença  de  fls.  86/92,  a  Juíza  Shirley  Abrantes  Moreira
Régis julgou  procedente a denúncia, para  condenar o réu  a uma pena de  10 (dez)
anos de reclusão, em regime fechado, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs Apelação a esta Corte, alegando,
em síntese, que deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo; que há divergência
entre o relato da vítima e o das testemunhas; que a acusação se deu em virtude de uma
rixa que a mãe da vítima possui com o réu; que não há laudo psicológico nos autos, pelo
que não há provas dignas para comprovar a materialidade e autoria do crime; que a
única prova contra o réu é a da própria vítima e da sua mãe, desafeta do réu; que a pena
é excessiva (fls. 97/108). 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  111/116,  pugnando  pela
manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer do Promotor de Justiça
convocado  Amadeus  Lopes  Ferreira,  opinou  pelo  desprovimento  do  apelo  (fls.
122/127).

É o relatório.
VOTO.

Compulsando os autos, entendo que, ao contrário do sustentado
nas razões de apelação,  há provas suficientes para a condenação do ora recorrente
pelo crime de estupro de vulnerável.

Com efeito, como é cediço, nos crimes de estupro, geralmente,
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

No  caso  dos  autos,  a  declaração  da  ofendida  está  em
consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

De fato,  perante  a  autoridade  policial  e  acompanhada de sua
genitora e da psicóloga Darinalva Fernandes da N. Lima, a vítima narrou:

“que se recorda que quando tinha 03 anos de idade, a pessoa de nome Bebé
chamou a declarante para ficar na sala da casa da mãe dele; que Bebé fez um
gesto na boca de silêncio pedindo para que a declarante não falasse com
ninguém;  que  a  declarante  entrou  na  sala  pensando  que  Bebé  ia  lhe  dar



pipocas e bombons, porém bebé nesse momento Bebé tocou nas suas partes
íntimas; que a declarante correu para casa e contou tudo a sua mãe; que sabe
dizer que bebé é acostumado a dar pipocas às crianças da rua; que no dia do
fato pela manhã Bebé já havia dado pipoca à declarante”

A mãe da vítima, T. de J. de S. P, em juízo, conforme mídia de
fl. 68, afirmou que  sua filha vinha assustada, falou que o réu tinha chamado ela
para casa dele e tocou as partes dela; que sempre orientou que ela podia brincar com
meninas e meninos, mas “aqui é o seu segredo e ninguém pode tocar, se tocar, chama a
mamãe”, então, foi o que ela fez; quando ele tocou, começou a gritar pela coleguinha
que tem 8 anos, ele soltou, ela correu para casa; que ela não era de atravessar a rua
sozinha,  ela  sempre  esperava  que  eu  atravessasse,  mas  ela  ficou  apavorada  e
atravessou a rua, aí já entrou nervosa e começou a relatar; a vítima relatou que ele
chamou ela para a casa dele, segurou ela na mão e a levou para a sala da casa e
tinha tocado por cima da roupa e aí ela tentou sair; ela apontava para o local e falava
como ele fez; eu perguntei duas, três vezes, tomei uma água, me acalmei, perguntei,
novamente, ela relatou, novamente; aí eu chamei a vizinha, ela disse “não, ele não tá
nem em casa”, aí eu disse “olha ele ali no portão”, aí a outra disse “foi o quê”, eu contei
e  ela  disse  “realmente,  tua  menina  saiu  de  lá  correndo  agora”;  aí  eu  já  fiquei
nervosa, e a menina falava, insistentemente, a mesma coisa; que ele já deu um anel
para sua filha maior; tinha uma vendedora na frente de casa, minha filha estava olhando
o mostruário, ele chegou e se dispor a pagar o anel, a menina falou que não, mas ele
insistiu; eu pensei em devolver, fui falar com a vendedora, ela disse para eu não criar
problema “mas oriente  sua  menina  a  se  manter  distante  dele,  tenha  muito  cuidado,
porque quando ele está bêbado ele é muito enxerido”, aí eu nunca dei confiança para
esse homem se aproximar das minhas meninas (...) só  na delegacia foi que a vítima
falou como ele  fez para chamá-la; que ele  se escondeu no canto da parede e a
chamou com a mão e, ela achando que ia ganhar pipoca novamente (...) que depois
do fato, que ela foi para a delegacia, ele começou a ir para a porta da sua casa, de meia
noite, falando que “ia fazer sexo oral com meu esposo”, falava que ia fazer comigo, com
minhas filhas e, em uma tarde, ele seguiu minha filha mais velha e a colega dela e
chamava palavrão;  falava  coisas  horríveis;  que  antes  desse fato  não tinha  nenhuma
animosidade. 

A testemunha Maria das Dores Ferreira de Pontes, na mídia de
fl. 68, disse que estava em sua residência e viu quando a menina entrou e depois com
um tempo saiu; o réu estava dentro de casa; que a vítima não era acostumada a entrar
na casa do réu; que a vítima saiu correndo e foi para a casa dela; que o réu sempre
agrada  as  crianças;  que  a  mãe  da  vítima  e  o  réu  não  tinham  amizade,  nem
inimizade; que a mãe da vítima não tinha nada contra ele.

Darinalva  Fernandes  do  Nascimento  Lima,  psicóloga,  narrou
que a mãe da vítima procurou o CREAS, preocupada com o que tinha acontecido e com
a reação que a vítima estava tendo após o que aconteceu; que a mãe me contou que a
criança chegou chorando, dizendo que o vizinho da frente, Bebé, a chamou para a
casa dele, segurou no braço dela, fez um sinal de silêncio e mexeu no genital dela ;
que nessa hora ela saiu de lá chorando; ela disse que ele costumava oferecer pipoca para
ela; que a criança foi no CREAS; que ela fez o relato igual ao da mãe; que a criança
conta os detalhes, com emoção e raiva; que a vítima relata que ele tocou no genital
dela.

A  autoria  e  materialidade  delitiva,  portanto,  restaram



devidamente demonstradas pelas provas supracitadas, as quais, de forma uníssona,
apontam para a prática do delito por parte do apelante, não havendo que se falar em
insuficiência de provas para a condenação.

 
Por oportuno, vale registrar o seguinte julgado do STJ, em caso

semelhante ao presente:

“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 530.053/MT, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe
29/06/2015)

Por  sua  vez,  pelo  que  se  vê  dos  depoimentos  colhidos,  não
subsiste a alegação defensiva de que a atribuição do crime em epígrafe ao réu teria sido
motivada por uma rixa existente entre a mãe da ofendida e aquele, mormente por não ter
sido tal tese comprovada pela defesa.

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade  e  autoria  do  delito  em  comento,  impondo-se,  por  conseguinte,  a
condenação do acusado.

Passando ao exame da pena,  supostamente excessiva,  tenho
que melhor sorte não assiste ao recorrente.

É que a julgadora, examinando as circunstâncias judiciais do
art.  59 do  Código  Penal  e,  dentro  do  intervalo  de  08  (oito)  a  15  (quinze)  anos
legalmente previsto para o delito de estupro de vulnerável,  fixou para o denunciado,
fundamentadamente,  uma pena-base de 10 (dez) anos de reclusão, tendo em vista a
presença de  circunstâncias  desfavoráveis  ao  réu,  notadamente,  a  culpabilidade,  a
personalidade, os motivos e as consequências do crime.

Do  exame  do  caderno  processual,  apresentou  a  seguinte
fundamentação para circunstâncias valoradas negativamente (fls. 91/92):

“(…) a  culpabilidade  foi  intensa,  considerando-se  fortemente
definido o dolo; e) o réu demonstrou ter uma personalidade de
instintos fortes e indomáveis ante os seus desejos carnais, o que
revela  a  sua  fraqueza  de  caráter,  a  mesquinhez  dos  seus
propósitos, a pequenez na satisfação dos seus anseios sexuais,
prometeu dinheiro e alimentos atrativos para crianças para se
aproximar da vítima; f) o motivo do crime foi, tão somente, a
lascívia desenfreada, a gana sexual desmedida, o apetite carnal
incontrolável do acusado; g) as consequências do delito, como



sói  acontecer  em situações  como esta,  foram bastante  graves
para  a  vítima,  precisando  ser  acompanhada  por  tratamento
psicológico; (...)”. 

Com  relação  à  culpabilidade,  verifica-se  que  a  julgadora
monocrática  apenas  se  referiu  ao  dolo,  evidenciado  fundamentação  genérica  e  com
utilização de elemento inerente ao próprio tipo penal. Logo, tal circunstância não pode
exasperar a pena-base.

Nessa linha, aponta a jurisprudência:

PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ROUBO  MAJORADO.  PENA-BASE.  EXASPERAÇÃO.
CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.  BIS  IN  IDEM.
AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  AGRAVO
DESPROVIDO.
1. In casu, o único fundamento concreto que embasa o desvalor dos referidos
vetores judiciais é a violência excessiva em face da criança e de sua genitora,
o que revela, de plano, a ocorrência de bis in idem.
2.  Alegações  genéricas,  tais  como  dolo  intenso,  não  se  prestam  a
desvalorar,  validamente,  as  circunstâncias  judiciais  do  art.  59  do  CP.
Ademais, "adentrar o estabelecimento da vitima" e "tomar-lhe de surpresa"
são igualmente fundamentos vagos e que não desbordam dos limites ínsitos à
espécie delitiva.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  780.287/ES,  Rel.  Ministro  JOEL ILAN  PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 07/06/2017)

Outrossim,  também reputo  inidônea,  a  valoração negativa em
relação  à  personalidade  do  agente,  uma  vez  que  resta  evidenciada  a  utilização  de
elementos  do  próprio  tipo,  para  justificar  a  majoração  da  reprimenda,  além de  que
inexistem e não foram apontados elementos concretos aptos a demonstrar a índole do
réu.

No que se refere  ao  motivo  do crime,  reputo  que  a  ideia  de
satisfação da lascívia encontra-se incutida na própria figura típica do art. 217-A, do CP,
não podendo, pois, ser utilizada para aumentar a pena-base imposta ao sentenciado.

Acerca do tema, assim já se posicionou o C. STJ, veja-se:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME
DE  ESTUPRO.  DOSIMETRIA  DA  PENA.  REPRIMENDA  BÁSICA
ACIMA  DO  MÍNIMO  LEGAL.  PONDERAÇÕES  GENÉRICAS  E
BASEADAS  EM  ELEMENTOS  INERENTES  AO  TIPO  PENAL  NO
TOCANTE  À  CULPABILIDADE  E  MOTIVOS  DO  DELITO.
AFIRMAÇÕES  CONCRETAS  RELATIVAS  ÀS  CIRCUNSTÂNCIAS  E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA.
(...)
5. Do mesmo modo, no que concerne aos motivos do crime, destacou o
magistrado sentenciante a satisfação da lascívia. Entrementes, tratando-
se  de  crime  contra  a  dignidade  sexual,  injustificado  o  aumento,
porquanto  a  intenção  de  satisfazer  a  lascívia  é  inerente  ao  tipo
incriminador imputado ao paciente. Precedente.
(..).
8.  Habeas  corpus  não  conhecido.  Ordem  concedida,  de  ofício,  para,
redimensionando a pena do paciente, estabelecê-la em 6 (seis) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, mantido, no mais, o acórdão estadual.



(HC  289.604/BA,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA  PALHEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Por fim, no que atina às consequências do delito, percebo que as
razões  utilizadas  revelam-se  vagas,  sendo  a  simples  menção  de  necessidade  de
acompanhamento  psicológico  insuficiente,  por  si  só,  para  evidenciar  fundamentação
idônea,  mormente  quando  tal  circunstância  não  resta  devidamente  demonstrado  no
caderno processual.

A pena fixada pela Magistrada sentenciante, portanto,  mostra-
se inadequada ao caso em destaque, devendo, por conseguinte, ser revista.

Dessa  forma,  com  fulcro  nas  razões  acima,  não  restam
circunstâncias judiciais a serem consideradas em desfavor do acusado, sendo de rigor a
pena-base para o patamar mínimo, qual seja, de 08 anos (oito) anos de reclusão, a
qual considero definitiva, em face inexistência de agravantes/atenuantes e causas
de aumento/diminuição da pena. 

Com  base  no  art.  33,  §  2º,  “b”,  do  CP,  fixo  o  regime
semiaberto para o início do cumprimento da pena. 

Diante  do  exposto,  dou  provimento  parcial ao  apelo,  para
redimensionar a pena definitiva para  08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no
regime semiaberto. Mantido os demais termos da sentença recorrida.

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292), expeça-se mandado de prisão e
aguarde-se a captura do réu para expedição da guia de execução provisória.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 27 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator




