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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0033020-40.2016.815.2002 – Juízo da 7ª Vara
Criminal da Capital
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Ministério Público
APELADO: Gilson Ornildo da Costa
DEFENSOR: Pedro Muniz de Brito Neto

PROCESSO  CRIMINAL. ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ABSOLVIÇÃO EM 1º  GRAU.
IRRESIGNAÇÃO  MINISTERIAL.
CONJUNÇÃO  CARNAL  INCONTESTE  NOS
AUTOS.  PRESUNÇÃO ABSOLUTA.  SÚMULA
593,  STJ.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Conjunção carnal admitida pelo apelante.  Vítima
com  13  anos  de  idade.  Presunção  absoluta  de
vulnerabilidade.  Súmula  593,  STJ.  Condenação
que  se  impõe.  Fixação  da  pena.  Provimento
recursal.

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 dar provimento ao apelo, em
harmonia  com o  parecer  da  d.  Procuradoria  de  Justiça,  para  condenar  Gilson
Ornildo da Costa pelo crime de estupro de vulnerável, à pena de 9 (nove) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, no regime fechado.

RELATÓRIO

Perante  a 7ª  Vara  Criminal da Comarca da Capital,  Gilson
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Ornildo  da  Costa,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como incurso  nas
sanções  do  art.  217-A,  c/c  art.  71,  ambos  do  CP,  acusado  de  ter  mantido
conjunção  carnal  com  a  vítima  de  13  (treze)  anos  de  idade,  de  maneira
continuada.

Narra a inicial acusatória que, no mês de outubro de 2016,
vítima e acusado se conheceram e passaram a se encontrar numa pracinha e que,
certa vez, se dirigiram à casa onde o réu mora com os pais e lá mantiveram a 1ª
relação sexual.

O acusado, continua a narrativa, estava constantemente na rua
onde a vítima mora com a mãe e, certa vez em que ela (vítima) estava sozinha em
casa, entrou no imóvel e manteve novamente conjunção carnal com a adolescente.

Em 26 de outubro de 2016, a vítima saiu de casa dizendo que
iria  comprar  um biscoito,  mas  tinha  combinado  de  sair  com  o  acusado  e  se
encontraram e  seguiram para  a  casa  dele,  mas  lá  chegando,  os  pais  dele  não
permitiram a permanência da menor e o acusado a levou para um apartamento na
Gauchinha, onde também mantiveram conjunção carnal.

No dia  seguinte,  o  acusado saiu  para  trabalhar  deixando a
chave do apartamento com a adolescente.  Esta,  não sabendo como voltar para
casa, perguntou a uma mulher que passava pela rua o endereço de onde estava e,
em seguida, acionou a polícia, que chegou ao local e, ao se comunicarem com o
CIOP, receberam a informação de que a mãe da vítima já tinha registrado uma
ocorrência na delegacia dando conta do desaparecimento da filha de menor idade.

A adolescente foi levada à Delegacia e, após diligências, os
policiais  encontraram  o  acusado,  no  Bairro  de  Mandacaru,  onde  estava
trabalhando como gari.

Oferecidas  alegações  finais  ministeriais  às  fls.  76/83,
pugnando pela condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 217-A,
c/c art. 71, CP; e pela defesa às fls. 84/88, requerendo a absolvição do mesmo; foi
o feito sentenciado às fls. 90/95.

O  Magistrado  de  1º  grau  absolveu  o  acusado,  sob  o
fundamento do consentimento da vítima para as relações sexuais.

Recurso  apelatório  pelo  representante  ministerial  às  fls.
96/107,  pugnando  pela  modificação  da  sentença  para  que  seja  condenado  o
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acusado.

Contrarrazões  ao  recurso  apelatório  às  fls.  109/113,
requerendo a manutenção da sentença.

Assim,  seguiram  os  autos,  já  nesta  Instância,  à  douta
Procuradoria de Justiça, que, em parecer do Procurador Francisco Sagres Macedo
Vieira, opinou pelo provimento do recurso (fls. 119/125).

É o Relatório.

VOTO

Do Juízo de Admissibilidade

Ao  analisar  os  pressupostos  de  admissibilidade  e
processamento  dos  recursos,  verifica-se  que  eles  estão  presentes,  sobretudo
quanto aos requisitos da  tempestividade, eis que interposto em 23/08/2017, fl.
107, antes mesmo de qualquer ciência do representante ministerial e adequação,
além  não  depender  de  preparo,  por  se  tratar  de  ação  penal  pública,  em
observância à Súmula n° 24 do TJPB.

Logo, conheço do apelo.

No Mérito

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença proferida pelo magistrado singular, pugnando pela condenação do acusado
no delito de estupro de vulnerável em sua forma consumada.

O magistrado de 1º grau absolveu o acusado reconhecendo a
atipicidade  da  conduta  praticada  em razão  do  consentimento  da  vítima  para  as
relações  sexuais,  ausência  de  vulnerabilidade  e  inexistência  de  consequências
danosas do fato.

No entanto, argumenta o representante ministerial que “para a
configuração do tipo penal descrito no art. 217-A do CP, basta que o agente pratique
conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de quatorze
anos. A ausência de consentimento da vítima não é elemento do tipo, motivo pelo
qual ter esta consentido ou não pouco importa para a caracterização do delito. Assim,
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o consentimento da vítima não descaracteriza a tipificação penal”, grifos do
original, fl. 103.

Apreciando o REsp 1.480.881, em 26/08/2015, o STJ decidiu,
sob o rito de recurso repetitivo, que no estupro de vulnerável, com vítima menor de
14  anos,  após  a  vigência  da  Lei  12.015/2009,  o  consentimento  da  vítima  é
irrelevante.

Muito recentemente, em 06/11/2017, o STJ publicou Súmula
com o seguinte enunciado:

O crime de estupro de vulnerável se configura com
a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com
menor  de  14  anos,  sendo  irrelevante  eventual
consentimento da vítima para a prática do ato, sua
experiência  sexual  anterior  ou  existência  de
relacionamento  amoroso  com  o  agente.  (Súmula
593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017,
DJe 06/11/2017)

Logo, a discussão travada nestes autos possui fácil deslinde.

Atualmente,  a  presunção da  violência,  quanto ao  estupro de
vulnerável,  é  absoluta,  basta  que  o  agente  tenha  conjunção  carnal  ou  pratique
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. 

Como  expressamente  consta  da  Súmula,  consentimento  da
vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso
entre agente e vítima não afastam a ocorrência do crime.

Neste  sentido,  colaciono  recente  decisão  monocrática  da
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em casa semelhante ao presente:

STJ.  RECURSO ESPECIAL Nº  1.699.666  -  MG
(2017/0242977-4).  RELATORA:  MINISTRA
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA.  […]
RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PENAL.
OFENSA  AO  ART.  217-A  DO  CP.
OCORRÊNCIA.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE
VIOLÊNCIA. RECURSO  ESPECIAL
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REPRESENTATIVO  DA  CONTROVÉRSIA  Nº
1.480.881/PI.  SÚMULA  593/STJ.
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
EM  SENTIDO  CONTRÁRIO  À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
RECURSO  ESPECIAL  A  QUE  SE  DÁ
PROVIMENTO.  DECISÃO.  Trata-se  de  recurso
especial  interposto  pelo  MINISTÉRIO  PÚBLICO
DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS,  com
fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105
da  Constituição  Federal,  impugnando  acórdão  do
Tribunal  de  Justiça  daquela  unidade  federativa,
assim  ementado:  “APELAÇÃO  CRIMINAL.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ABSOLVIÇÃO.
POSSIBILIDADE.  VULNERABILIDADE.
CARÁTER RELATIVO. VÍTIMA MENOR DE 14
ANOS.  ADOLESCENTE  PRECOCE  E  COM
COMPORTAMENTO NÃO CONDIZENTE COM
SUA  IDADE.  CASAL  QUE  NUTRIA
RELACIONAMENTO  AMOROSO.
INEXISTÊNCIA  DA  INNOCENTIA  CONSILII.
VULNERABILIDADE  AFASTADA.
ABSOLVIÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  RECURSO
PROVIDO.  -  O  apelante  manteve  relação  sexual
com  a  vítima  por  duas  vezes,  com  o  expresso
consentimento  desta,  uma  vez  que  nutriram  um
breve  relacionamento  amoroso,  não  havendo
nenhum  indício  de  violência  ou  coação.  -  A
vulnerabilidade é relativa, podendo ser afastada caso
se  demonstre  que  a  vítima  era  uma  adolescente
precoce e com comportamento não condizente com
sua idade. - Recurso provido”. (fl. 209) […] Em seu
recurso especial às fls. 261/281, o recorrente alega
contrariedade ao artigo 217-A do Código Penal
ao argumento, em suma, de que a presunção de
vulnerabilidade  é  absoluta  e  independe  do
consentimento da vítima. As contrarrazões foram
apresentadas às fls. 286/295. O recurso especial foi
admitido  à  fl.  323.  O  Ministério  Público  Federal
manifestou-se  pelo  não  provimento  do  recurso
especial. (fls. 334/342). É o relatório. A insurgência
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merece  prosperar.  No  julgamento  do  Recurso
Especial  Representativo  da  Controvérsia  nº
1.480.881/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.  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.  […]  . 2. No
caso sob exame, já sob a vigência da mencionada lei,
o recorrido manteve inúmeras relações sexuais com
a ofendida, quando esta ainda era uma criança com
11 anos de idade, sendo certo, ainda, que mantinham
um namoro, com troca de beijos e abraços, desde
quando  a  ofendida  contava  8  anos.  3.  Os
fundamentos  empregados  no  acórdão  impugnado
para  absolver  o  recorrido seguiram um padrão de
comportamento  tipicamente  patriarcal  e  sexista,
amiúde observado em processos  por  crimes  dessa
natureza, nos quais o julgamento recai inicialmente
sobre a vítima da ação delitiva, para, somente a partir
daí, julgar-se o réu. 4. A vítima foi etiquetada pelo
“seu  grau  de  discernimento”,  como  segura  e
informada  sobre  os  assuntos  da  sexualidade,  que
“nunca manteve relação sexual com o acusado sem a
sua vontade”. Justificou-se, enfim, a conduta do réu
pelo “discernimento da vítima acerca dos fatos e o
seu  consentimento”,  não  se  atribuindo  qualquer
relevo,  no  acórdão  vergastado,  sobre  o
comportamento do réu, um homem de idade, então,
superior a 25 anos e que iniciou o namoro - “beijos e
abraços” -  com a ofendida quando esta  ainda era
uma criança de 8 anos. 5. O exame da história das
ideias  penais  –  e,  em  particular,  das  opções  de
política  criminal  que  deram  ensejo  às  sucessivas
normatizações  do  Direito  Penal  brasileiro  –
demonstra  que  não  mais  se  tolera  a  provocada  e
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precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes
por adultos que se valem da imaturidade da pessoa
ainda em formação física e psíquica para satisfazer
seus desejos sexuais. 6. De um Estado ausente e de
um Direito Penal indiferente à proteção da dignidade
sexual  de  crianças  e  adolescentes,  evoluímos,
paulatinamente, para uma Política Social e Criminal
de  redobrada  preocupação  com  o  saudável
crescimento,  físico,  mental  e  emocional  do
componente  infanto-juvenil  de  nossa  população,
preocupação  que  passou  a  ser,  por  comando  do
constituinte (art. 226 da C.R.), compartilhada entre o
Estado,  a  sociedade  e  a  família,  com  inúmeros
reflexos na dogmática penal.  7.  A modernidade,  a
evolução moral dos costumes sociais e o acesso à
informação não podem ser vistos como fatores que
se  contrapõem à  natural  tendência  civilizatória  de
proteger  certos  segmentos  da  população  física,
biológica, social ou psiquicamente fragilizados.  No
caso de crianças e adolescentes com idade inferior
a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas
ainda  imaturas  –  em menor  ou  maior  grau  –
legitima a proteção penal contra todo e qualquer
tipo  de  iniciação  sexual  precoce  a  que  sejam
submetidas  por  um  adulto,  dados  os  riscos
imprevisíveis sobre o desenvolvimento futuro de
sua  personalidade  e  a  impossibilidade  de
dimensionar  as  cicatrizes  físicas  e  psíquicas
decorrentes de uma decisão que um adolescente
ou uma criança de tenra idade ainda não é capaz
de  livremente  tomar.  8.  Não  afasta  a
responsabilização  penal  de  autores  de  crimes  a
aclamada aceitação social da conduta imputada ao
réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou
mesmo pelos  familiares  da  ofendida,  sob pena de
permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal  às
regionalidades e diferenças socioculturais existentes
em um país com dimensões continentais e de tornar
írrita a proteção legal e constitucional outorgada a
específicos  segmentos  da  população.  9.  […]
Recentemente,  a  Terceira  Seção  deste  Tribunal
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referendou esse entendimento mediante a aprovação
do  enunciado  sumular  593,  cujo  conteúdo  ficou
assim delineado: “O crime de estupro de vulnerável
se configura com a conjunção carnal ou prática de
ato  libidinoso  com  menor  de  14  anos,  sendo
irrelevante eventual consentimento da vítima para a
prática  do  ato,  sua  experiência  sexual  anterior  ou
existência  de  relacionamento  amoroso  com  o
agente”. No presente caso, as instâncias ordinárias
foram  unívocas  em  reconhecer  a  incontroversa
existência material do fato e de sua autoria, havendo
contudo  o  Tribunal  de  Justiça  afastado  a  sua
tipicidade  com  base  no  entendimento  de  que  “a
vulnerabilidade nos crimes contra os costumes, nos
casos em que a vítima for menor de quatorze anos,
trata-se  de  presunção  júris  tantum  (relativa),
admitindo  prova  em  contrário,  cabendo,  pois,  a
análise  do caso concreto,  o que poderia  ensejar o
afastamento da violência caso se demonstre que a
menor  de  14  anos  tinha,  à  época  dos  fatos,  vida
sexual  ativa  e/ou  capacidade  de  compreensão dos
seus atos, de modo a consentir com a prática dos atos
libidinosos”. (fl. 216) […] Ante o exposto, com base
no artigo 932, inciso V, alínea 'a' do novo Código de
Processo Civil, dou provimento ao recurso especial
para restabelecer a condenação pelo crime previsto
no  artigo  217-A do  Código  Penal,  com a  sanção
corporal de 8 anos de reclusão, a ser descontada no
regime inicial semi-aberto. Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de novembro de 2017. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA Relatora (Ministra
MARIA  THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,
30/11/2017).Grifos nossos.

No  presente  caso,  a  sentença  concluiu  que  “a  menor  e  o
denunciado mantiveram envolvimento de cunho sexual por certo período de tempo”,
mas, como já dito, afastou a vulnerabilidade da ofendida no presente caso e, assim,
absolveu o apelado.

Ou seja,  o  magistrado reconheceu a  incontroversa  existência
material do fato e de sua autoria, havendo contudo afastado a tipicidade.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

O réu,  na  esfera  policial  e  em juízo,  confessou ter  mantido
relações sexuais com a vítima (fl. 11 e 133): 

Interrogado na fase inquisitorial, disse que: “há cerca
de um mês começou um relacionamento amoroso
com a  adolescente  ALICIA VITORIA FONSECA
DE SOUZA (13 anos) e com ela manteve relações
sexuais por algumas vezes tendo sido a primeira vez
na cidade de Bayeux/PB e a última vez foi na data de
ontem depois de combinar com ela e a levar para
uma  casa  que  alugou  localizada  próximo  da
GAUCHINHA  na  BR  230,  na  saída  de  João
Pessoa/PB.,  local onde a Polícia Militar encontrou
ALICIA;  QUE  o  interrogado  foi  encontrado  pela
Polícia Militar trabalhando, quando recolhia o lixo
em uma rua do bairro de Mandacaru, nesta, por volta
das 10:00hs de hoje; QUE nesta casa onde ALICIA
foi encontrada hoje o casal mantive na data de ontem
a noite relações sexuais; QUE o relacionamento era
consentido  por  ALICIA  inclusive  ela  foi  quem
combinou  dias  antes  com  o  interrogado  que  iria
residir com ele”

Interrogado em juízo, disse que a menor fugiu com ele; que ela
ligou para ele e marcaram de ele ir para a frente da casa dela; que já estavam
namorando; que pensou que ela tinha 19 anos; que a mãe dela não queria o namoro
porque disse que a filha tinha 13 anos; que “quem saiu enganado fui eu”; que ela
“tinha tipo”, “tinha uns peitão”; que, quando teve a primeira relação sexual com a
vítima, ela não era mais virgem, e o fato se deu antes do episódio de fugirem; que a
conheceu perto da praça, quando estava trabalhando como gari;  que o primeiro
contato  foi  feito  por  ela;  que,  daí  até  o  episódio  da  fuga  passou  uma  noite.
Esclareceu que a conheceu num dia e, no outro dia, já fugiram; mas fazia um tempo
que estavam namorando, só conversando; que os pais dela não sabiam disso; que
nunca desconfiou da idade dela; que perguntou duas vezes e ela disse que tinha 19
anos; que ela é muito forte e parece ter 19 anos; que, depois da fuga, pretendia
casar; que só passaram uma noite no apartamento para onde fugiram; que sabia
onde ela morava com os pais; que a casa era distante do local aonde passaram a
noite; que o primeiro encontro foi na casa dela, mas a mãe não presenciou.  

A menor, da mesma forma, disse que manteve relações sexuais
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com o réu, fl. 10 e mídia de fl. 65:

Na fase inquisitória disse: “NO INÍCIO DO MÊS
DE OUTUBRO DE 2016: CONHECEU GILSON
NA RUA ONDE  MORA;  QUE ASSIM QUE  O
CONHECEU DEU O NÚMERO DO TELEFONE
PARA  ELE;  QUE  GILSON  FICOU  LHE
PAQUERANDO  E  LOGO  DEPOIS  SE
ENCONTRARAM  VÁRIAS  VEZES,  NA
PRACINHA DA RUA ONDE A ADOLESCENTE
MORA; QUE AINDA NO INÍCIO DO MÊS DE
OUTUBRO  DE  2016,  NÃO  SABENDO
PRECISAR A DATA, A DECLARANTE SAIU DE
CASA DIZENDO A SUA AVÓ, ROSA, QUE IRIA
PARA  A  PADARIA;  QUE  NESSE  DIA,  A
DECLARANTE  HAVIA  COMBINADO  COM
GILSON  PARA  SAÍREM  JUNTOS;  QUE  A
DECLARANTE FOI COM O NAMORADO PARA
A  CASA  DA  MÃE  DELE  QUE  FICA  NO
MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB; QUE NESSE DIA,
A MÃE DE GILSON NÃO ESTAVA EM CASA E
LÁ TIVERAM A PRIMEIRA RELAÇÃO SEXUAL
VAGINAL;  QUE  A  DECLARANTE  AFIRMA
AINDA  QUE  ERA  VIRGEM;  QUE  NESSA
RELAÇÃO,  A DECLARANTE  SANGROU  UM
POUCO  E  DOEU  UM  POUQUINHO;  QUE  A
DECLARANTE  FOI  PARA  CASA  E  NÃO
CONTOU NADA A SUA MÃE PORQUE ELA É
MUITO AGRESSIVA E FICOU COM MEDO DE
APANHAR;  QUE  A  DEPOENTE  AFIRMA
TAMBÉM QUE A SEGUNDA VEZ QUE TEVE
RELAÇÕES  SEXUAIS  COM  GILSON  FOI  NA
PRÓPRIA  CASA  ONDE  MORA,  EM  UMA
OCASIÃO  QUE  A  SUA  MÃE  ESTAVA
TRABALHANDO E A AVÓ DA DECLARANTE
HAVIA  SAÍDO  DE  CASA;  QUE  A
DECLARANTE AFIRMA QUE GILSON ESTAVA
CONSTANTEMENTE  NA  RUA  ONDE  A
DECLARANTE  MORA;  QUE  ONTEM,  À
TARDE,  POR  TELEFONE,  A  DECLARANTE
COMBINOU  COM  GILSON  PARA  SE
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ENCONTRAREM  NOVAMENTE;  QUE  À
NOITE,  A  DECLARANTE  PEDIU  UM
DINHEIRO A AVÓ, ROSA, PARA IR COMPRAR
BISCOITO  NA  PADARIA  POIS  PRETENDIA
FUGIR COM GILSON; QUE ASSIM QUE SAIU
DE CASA, GILSON A ESPERAVA NA RUA DO
POSTO  DE  SAÚDE,  QUE  FICA PRÓXIMO  A
SUA  CASA;  QUE  PEGARAM  UM  TREM  E
FORAM ATÉ A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA QUE
FICA  NO  TERMINAL  RODOVIÁRIO;  QUE
LOGO  DEPOIS  FORAM  DE  ÔNIBUS  PARA
BAYEUX;  QUE  AO  CHEGAR  NA CASA DA
MÃE  DE  GILSON,  O  PAI  DE  GILSON  NÃO
PERMITIU QUE A DECLARANTE DORMISSEM
NA CASA;  QUE GILSON E  A DECLARANTE
FORAM PARA UM APARTAMENTO QUE FICA
NA GAUCHINHA, ONDE PASSARAM A NOITE
E  TIVERAM  RELAÇÕES  SEXUAIS;  QUE
COMO  GILSON  IA  TRABALHAR  HOJE,
VOLTOU PARA BAYEUX E FICO DE VOLTAR
À TARDE PARA PEGAR A DECLARANTE; QUE
COMO NÃO TINHA DINHEIRO PARA VOLTAR
PARA CASA A DECLARANTE LIGOU PARA O
Nº  190-POLÍCIA  MILITAR  E  DISSE  QUE
ESTAVA TRANCADA DENTRO DA CASA; QUE
A DECLARANTE AFIRMA QUE ESTAVA COM
A  CHAVE  DA  PORTA  DA  CASA,  SÓ  NÃO
TINHA DINHEIRO PARA IR PARA CASA; QUE
CONTINUA  NAMORANDO  GILSON  E  QUE
ASSIM  QUE  ELE  FOR  LIBERADO  IRÃO
CASAR.”

Em juízo, disse que conheceu o acusado na rua onde morava,
onde trabalhava e, certa vez, pediu o seu número de telefone e ela deu; que tinha 13
anos à época; que ele ligou e começou a fazer promessas, dizia que, se acontecesse
alguma coisa  com ela,  iria  ficar  até  o  final;  que  ele  a  chamou para  sair  e  se
encontravam perto da casa aonde morava a declarante, perto do posto de saúde; que
nos encontros, ele propôs manter relação sexual; que a vítima, no começo, não
queria, mas ele insistia, até que tiveram relação sexual; que, certa vez, foi com ele
até Bayeux, mas não tiveram relação sexual lá, apenas no apartamento em que
estiveram e na casa da depoente,  quando não havia ninguém em casa;  que ele
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trabalhava de gari na rua; que, no dia da casa perto da Gauchinha, passou a noite lá;
que o réu saiu de lá a noite mesmo, levando a chave e, no outro dia, voltou e deixou
a chave; que ele saiu e a deixou trancada na casa até o outro dia; que chegaram a ter
relação sexual nesta noite; que as relações sexuais foram, no mínimo, duas vezes;
uma vez nessa casa e dois na casa da depoente; que a primeira vez foi na casa da
depoente; que, quando ficou só na casa, no dia seguinte, quando ele voltou e deixou
o celular, ela ligou para a polícia para dizer que estava sozinha nessa casa; que ele
disse que tinha 27 anos, mas a irmã dele disse ao policial que ele tinha 44 anos; que
ninguém sabia dessas relações; que ele não deu nenhum presente, apenas prometia
que ficaria com a depoente para sempre; que já tinha ficado um menino antes do
réu, com quem tinha tido relações sexuais.

Como dito,  a  presunção  da  violência,  quanto  ao  estupro  de
vulnerável, é absoluta, bastando que o agente tenha conjunção carnal ou pratique
qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. Eventual consentimento da
vítima, sua experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso
entre agente e vítima não afastam a ocorrência do crime.

Assim sendo, dou provimento ao recurso, para, reformando a
sentença absolutória, julgar procedente a pretensão punitiva do Estado no sentido de
condenar Gilson Ornildo da Costa como incurso nas sanções do art. 217-A c/c art.
71 do CP.

Passo, em seguida, a dosar-lhe a pena, nos termos dos arts. 59 e
68 do Código Penal:

- A culpabilidade do réu é concreta e acentuada, porém, não
extrapolou os limites já previstos para o tipo;

- Antecedentes não são maculados (fls. 89);

- A conduta social não registra dado desabonador;

-  O contexto probatório não fornece elementos  a se  aferir  a
personalidade do agente;

- Os motivos do crime são os inerentes ao tipo, a satisfação
sexual;

- As circunstâncias do crime foram as normais para o tipo, com
sedução e promessas feitas pelo acusado;
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- As consequências do ilícito são indeléveis para a vítima, que é
uma criança, com reflexos na formação de seus valores; mas trata-se de consequência
inerente ao tipo, não servindo para majorar a pena base;

- A vítima em nada contribuiu para a prática do delito, apenas
sofreu as consequências da ação criminosa do acusado.

Diante das circunstâncias judiciais acima referidas, em 1ª fase,
estabeleço a pena-base em 8 (oito) anos de reclusão. 

Em segunda e terceira fases, não há atenuantes ou agravantes,
causas de diminuição ou aumento a serem consideradas.

Reconhecendo  a  continuidade  delitiva,  majoro  a  pena  no
mínimo abstratamente previsto, 1/6 (um sexto), pois não há provas acerca do número
exato de vezes em que o crime foi perpetrado, tornando-a definitiva em 9 (nove) anos
e 4 (quatro) meses de reclusão.

Fixo como regime inicial de cumprimento da pena o fechado,
deixando para o Juízo da execução penal a indicação do local.

Deixo  de  conceder  ao  acusado  os  benefícios  da  suspensão
condicional da pena e da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de
direitos, inseridos, respectivamente, nos arts. 77 e 44 do Código Penal, uma vez que
não  está  a  preencher  os  requisitos  objetivos  e  subjetivos  insculpidos  nesses
dispositivos legais.

Transitada  em  julgado  esta  decisão,  lance-se  o  nome  do
increpado  no  Rol  dos  Culpados,  remeta-se  seu  Boletim  Individual  ao  Setor  de
Estatística da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba e expeça-se a
respectiva Guia de Recolhimento à Vara das Execuções Penais.

Suspendo, ainda, os direitos políticos do acusado, com estribo
no  art.  15,  III,  da  Constituição  Federal,  enquanto  perdurarem  os  efeitos  desta
condenação, devendo-se proceder às comunicações de praxe ao Tribunal Regional
Eleitoral.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Façam-se as comunicações necessárias.
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É o meu voto.

Presidi ao julgamento, como Presidente da Câmara Criminal,
votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores
Tércio Chaves de Moura (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, para
substituir o Exmo. Sr. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos), revisor, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de
Desembargador).  Ausente,  justificadamente,  o  Desembargador  Arnóbio  Alves
Teodósio.

Presente  à  sessão  de  julgamento  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, em
27 de março de 2018.

João Pessoa, 28 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator


