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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ATOS  LIBIDINOSOS.  CRIME
CONTRA  A  DIGNIDADE  SEXUAL.  VÍTIMA
MENOR  DE  14  ANOS.  APELO  DA DEFESA.
ABSOLVIÇÃO  PRETENDIDA.  FRAGILIDADE
PROBATÓRIA.  IN  DUBIO  PRO  REO.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.
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;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

R E L A T Ó R I O
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Antonio Ursulino dos Santos  foi  condenado pelo Juízo da 1ª

Vara da Comarca de Bayeux nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o art. 71,

ambos do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 25

(vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente fechado

(sentença de fls. 120/126).

Irresignado, o réu apelou (fls. 131), aduzindo, em suas razões (fls.

142/144),  que  a  prova  produzida  nos  autos  é  deficiente  para  ancorar  uma

condenação. Sustenta a Defesa que o réu nega a acusação todo o tempo, em

todas as searas em que foi interrogado. Apenas a vítima, uma criança, o acusa,

nada mais havendo que dê sustento às acusações ministeriais. 

Alega também a Defesa que o próprio pai  da criança atribui  a

falsa acusação de estupro à mãe dela, com o propósito de, na época, buscar a

guarda  do  menor,  o  qual  havia  abandonado.  Sustenta  ainda  que  o  Laudo

Sexológico nada atestou contra o réu, o qual deve ser absolvido com fulcro no

brocardo in dubio pro reo.

Em contrarrazões de fls. 145/148, o Representante do Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 153/157,

requerendo o improvimento do recurso do réu.

É o relatório.

VOTO

Como visto,  Antonio Ursulino dos Santos  foi  condenado pelo

Juízo da 1ª Vara da Comarca de Bayeux nas sanções do artigo 217-A, caput,

Desembargador João Benedito da Silva
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c/c o art. 71, ambos do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos, 10

(dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida no regime

inicialmente fechado (sentença de fls. 120/126).

Narra a exordial acusatória que, “[...] o denunciado realizou atos

libidinosos  diversos  da  conjunção  carnal  contra  a  vítima,  atualmente  com

apenas 07 (sete) anos de idade, a criança FERNANDO IAN DA GRAÇA LIMA,

que é neto de sua companheira.”

Ainda, segundo o representante do Parquet:

Verifica-se pelo relato da criança que o denunciado lhe
mostrava o pênis (que ele chamava de “Chiquinha”) e
pedia  para  que  o  menor  pegasse,  chupasse  e  o
deixasse colocar no seu ânus, dizendo à vítima que se
tratava  de  um jogo e  que ele  não  deveria  contar  a
ninguém (fls. 51).

O menor não precisa em seu depoimento quando tais
fatos  aconteceram,  contudo,  relata  que  ocorriam
sempre que ele se encontrava na residência da avó
paterna  (endereço  de  qualificação  do  denunciado),
com quem ele convive maritalmente, quando ela saía
e o deixava a sós com o acusado.

Pelo relatório de fls. 28/29, verifica-se que tais abusos
ocorreram entre agosto e novembro de 2013, quando
a vítima tinha 06 (seis) anos. […] (fls. 02/06)

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

Desembargador João Benedito da Silva
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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. Destaque-se que, por nem sempre deixar

vestígios, tais crimes não demandam unicamente a prova por Laudo Pericial.

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 (fls. 54

e Mídia de fls. 107), declarantes e testemunhas (Mídia de fls. 98), bem como a

autoria.

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

dos  fatos,  com  apenas  06  (seis)  anos  de  idade,  conforme  Certidão  de

Nascimento acostada às fls. 29, sendo seus relatos acerca do crime ouvidos

por uma psicóloga do Conselho Tutelar, pelo Delegado de Polícia e pelo Juiz.

Ressalte-se  que  em  todos  esses  momentos,  o  menor  demonstrou  plena

segurança  nos  relatos,  não  mudando  o  teor  da  história  e  nem  tampouco

transpareceu alguma dúvida nas suas respostas. De se destacar também que

no primeiro relato perante o Conselho Tutelar e perante o Delegado, a criança

contava com apenas 06 (seis) anos de idade, e ao ser ouvida pelo juiz aquela

tinha 09 (nove) anos de idade.

A  psicóloga  que  ouviu  a  vítima  e  redigiu  o  Relatório  de

Acompanhamento Técnico do Conselho Tutelar, assim concluiu: “[…] a criança

em tela passa por um momento de conflito entre seus genitores, foi firme na

sua  fala,  e  de  acordo  com  seu  relato  sofreu  abuso  sexual,  devendo  ser

encaminhada  para  acompanhamento  psicológico.”  (fls.  32).  Tal  profissional,

Roberta de Azevedo Magalhães,  testemunha do Ministério Público,  ao ser

Desembargador João Benedito da Silva
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ouvida em Juízo confirmou o teor de suas conclusões, acrescentando ainda

que  acreditava,  por  sua  experiência  profissional,  estar  a  criança  falando  a

verdade, pois a mesma foi sempre firme em seu relato (Mídia de fls. 98).

A genitora da criança, Paulina Graziela Rodrigues da Graça,

ouvida  pelo  Magistrado  na  condição  de  declarante,  relatou  que  não  tinha

interesse  em  prejudicar  ninguém,  e  que  levou  o  fato  inicialmente  ao

conhecimento do Conselho Tutelar, para receber a orientação devida e para

que tudo fosse corretamente apurado. Afirmou que seu filho lhe relatou com

firmeza, a princípio muito envergonhado, tudo o que tinha acontecido na casa

da avó paterna, Sônia Maria de Lima Castro, informando que o réu, quando

ambos estavam a sós na casa daquela, pedia ao seu filho que tocasse no seu

órgão sexual, esfregava tal órgão na criança e também tocava na genitália do

menor (Mídia de fls. 98).

A avó paterna da criança, Sônia Maria, negou todo o ocorrido em

Juízo, afirmando de forma contraditória que a vítima nunca ficou sozinha com o

acusado, pois desde que passaram a viver maritalmente, deixou de levar o

menor a sua casa. Afirmou que uma única vez a criança esteve na sua casa

após o seu companheiro ter ido morar com ela, mas estava na companhia dela,

testemunha (Mídia de fls. 98). 

No entanto, contrariando a afirmação da companheira do réu, a

testemunha da Defesa,  Nilvando José Bezerra dos Santos, informou ao

Juiz que conhece Sônia há mais de dez anos, pois moram próximos e sempre

vai na casa dela. Afirmou que, mesmo após o réu ter ido morar lá, viu a criança

frequentando a casa da avó, mas não a viu sozinha com o acusado (Mídia de

fls. 98). Tal afirmação confirma o relato do pai da criança em documento de fls.

09/11 – Relatório Social confeccionado pelo Conselho Tutelar, no qual aquele

informou à psicóloga que seu filho, ora vítima, frequentava a casa de Sônia

mesmo após o réu ter ido morar lá, porém afirmando que ele não ficava a sós

Desembargador João Benedito da Silva
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com a criança. 

Eis o teor  do depoimento da  vítima, Fernando Yan da Graça

Lima, perante o Delegado de Polícia, ainda no calor dos acontecimentos:

[…] Que, um dia quando sua avó SONIA FOI PARA A
CASA DE TIA LUCINHA, BAIXINHO desceu a calça e
lhe mostrou o pênis e pediu para o declarante pegar
no pinto dele que era Apelidado de “Chiquinha”; QUE
Baixinho  pediu  para  o  declarante  pegar  no  seu
pênis e deixar ele colocar no seu ânus; E NÃO ERA
PARA O  DECLARANTE  CONTAR  PRA NINGUÉM
POIS  ERA  UM  JOGO  DE  BAIXINHO  E  DO
DECLARANTE;  QUE  essas  coisas  aconteciam
quando sua avó Sonia saía de casa; QUE AVO SONIA
pedia para o declarante vir da casa do seu genitor
para ficar  na casa de Baixinho onde ele  morava
com a avó Sonia; QUE IAN tinha medo de falar com
o pai  sobre esse assunto pois o pai  já  tinha lhe
ameaçado  para  que  sua  genitora  não  tivesse  a
guarda  da  criança;  QUE  os  abusos  foram  feitos
contra o declarante quatro vezes  […] (fls. 54).

Em  Juízo,  a  vítima  confirmou  todos  os  relatos  perante  o

Magistrado, na presença de sua genitora, apenas afirmando que por causa do

tempo já passado, não se recordava direito quantas vezes o réu tinha praticado

tais atos, mas que tinha sido umas duas vezes (Mídia de fls. 107).

As testemunhas de Defesa apenas conheceram o réu após ele ter

ido  morar  com  Sonia  e  afirmaram  ser  uma  boa  pessoa,  nunca  tendo

presenciado ele a sós com a criança (Mídia de fls. 98).

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

atos libidinosos com a vítima, e que tal fato era mentira criada pela mãe da

criança, para ficar com a guarda desta. No entanto, indagado pelo Juiz, afirmou

que não conhecia a mãe do menor,  e que a primeira vez que a viu  foi  no

Fórum, não sabendo dizer ao Magistrado o motivo dela querer lhe prejudicar a

esse ponto, já que nem lhe conhecia (Mídia de fls. 107).

Desembargador João Benedito da Silva
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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,  colhida com o apoio,  inclusive,  de

psicóloga  do  Conselho  Tutelar,  com  experiência  em  casos  semelhantes,

profissional que poderia vislumbrar sinais de que aquela estaria mentindo. Não

foi o caso. 

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

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. Consoante a Certidão de Nascimento de fls. 27, constata-se que

a vítima era menor de quatorze anos à época do fato.

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.

Desembargador João Benedito da Silva



Processo n.0002809-59.2014.815.0751

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 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):  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)

Desembargador João Benedito da Silva
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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ART.  217-A,  CP.  ATOS
LIBIDINOSOS  DIVERSOS  DA  CONJUNÇÃO
CARNAL.  PRINCÍPIO  IN  DUBIO  PRO  REO.
IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA  CONDENATÓRIA
EM  CONSONÂNCIA  COM  O  CONJUNTO
PROBATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.
1.Imperioso  ressaltar,  o  crime  de  estupro  de
vulnerável,  tipificado  no  artigo  217-A,  do  CP,  se
configura quando o agressor pratica conjunção carnal
ou  pratica  atos  libidinosos  com  menor  de  14  anos.
2.Por meio do depoimento prestado pela vítima, o qual
narra  com  riqueza  de  detalhes  o  modus  operandi
praticado pelo apelante, é possível qualificá-lo no tipo
penal  do dispositivo legal  supracitado,  em sua parte
final, "praticar atos libidinosos". 3.Digo isso, com base
nos detalhes relatados,  que foram narrados na fase
inquisitorial  e  confirmados  na  fase  judicial,  valendo
destacar,  que  o  apelante  se  beneficiando  da
ingenuidade da vítima, passou as mãos nas regiões do
joelho,  panturrilha  coxa  e  virilha,  precisamente,
próximo a sua vagina.  4.RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.  (TJAM.  APL  00015242520158040000
AM  0001524-25.2015.8.04.0000.  Relator(a):  Jorge
Manoel  Lopes  Lins.  Julgamento:  07/03/2016.  Órgão
Julgador:  Primeira  Câmara  Criminal.  Publicação:
08/03/2016)

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  ATENTADO
VIOLENTO  AO  PUDOR.  MATERIALIDADE  E
AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM
HARMONIA  COM  OS  DEMAIS  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.  ATOS  LIBIDINOSOS  GRAVES.
DOLO  DIRIGIDO  À  SATISFAÇÃO  DA  LASCÍVIA.
DESCLASSIFICAÇÃO  INVIÁVEL.  SENTENÇA
MANTIDA.
1.  Não  vinga  o  pleito  de  absolvição,  se  o  conjunto
probatório  é  robusto  no  sentido  de  comprovar  a
materialidade e a autoria do crime de atentado violento
ao  pudor  praticado  contra  impúbere,  especialmente
pela  palavra  da  vítima,  amparada  por  outros
elementos  probatórios,  como  o  depoimento  de
testemunha e os pareceres técnicos psicossociais.
2.  Inviável  a  desclassificação  da  conduta  para  a
contravenção  penal  de  importunação  ofensiva  ao
pudor, quando o dolo do agente é dirigido à satisfação
da lascívia e os atos libidinosos se afiguram graves o
bastante para caracterizar ofensa sexual (carícias com
a mão na vulva da menor, exposição do pênis e ordem
para que a ofendida colocasse a língua dentro da boca
do agente).
3. Recurso desprovido. (TJDF. APR 20070910079989.

Desembargador João Benedito da Silva
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Relator(a):  JESUINO  RISSATO.  Julgamento:
30/04/2015.  Órgão  Julgador:  3ª  Turma  Criminal.
Publicação: Publicado no DJE : 06/05/2015)

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

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

Magistrado a quo analisado corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59

do citado estatuto punitivo, as quais não são todas favoráveis ao recorrente. 

Forte  em  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,

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

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da Cunha Ramos. Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus Lopes

Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                                   RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


