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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001595-49.2012.815.0251 – 6ª Vara Mista de
Patos/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: José Rosiendo Angelo Felipe, vulgo “Curão”
ADVOGADO: José Humberto Simplício de Sousa (OAB/PB nº 10.179)
APELADO: Ministério Público Estadual

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIANÇA DE CINCO
ANOS  DE  IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA
PRINCIPAL. COERÊNCIA COM OS DEMAIS MEIOS
PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. PEDIDO
DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E
MATERIALIDADE INCONTESTES. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes sexuais, por sua natureza, geralmente
são realizados às escondidas, restando apenas a
palavra da vítima, que assume papel relevante por
ser a principal prova, senão a única, que dispõe a
acusação para demonstrar a culpabilidade do
denunciado. Desse modo, não há que se falar em
absolvição, impondo-se manter a decisão atacada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus,
acima identificados,

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
Quarta  Vara da Comarca de Patos/PB, ofertou denúncia em face de JOSÉ
ROSIENDO ANGELO FELIPE, vulgo “CURÃO”, acusado da prática, em tese, de
crime sexual com o menor ANDRÉ DE MOURA LIMA (certidão de nascimento de fl.
06), de apenas cinco anos de idade à época do fato, conforme consta do inquérito de
fls. 04/29.

Consta da peça inicial, que o acusado, no  dia  20/11/2011,
percebendo que a criança estava sozinha, por alguns instantes, convidou-a até sua
casa e lá,  “abaixou o seu calção e lhe acariciou as nádegas. Depois o denunciado
retirou o pênis e esfregou nas nádegas da criança satisfazendo de modo pervertido a
sua libido” (fl. 02). 

Diante de tal ato, o acusado foi denunciado pela prática do crime
previsto no art. 217-A do Código Penal c/c a Lei 8.072/90 (crimes hediondos).
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Na esfera policial, o  acusado  negou  os  fatos  narrados  na
denúncia e disse nunca ter ameaçado a genitora do menor, como declarado por ela as
fls. 06/07.

No laudo de fls. 21, a perita descreve que devido ao decurso do
tempo entre o fato e o exame, há lesões que cicatrizam sem deixar marcas, motivo
pelo qual não tem elementos suficientes para afirmar ou negar a veracidade dos fatos,
exatamente por não haver vestígios.

Defesa preliminar (fls. 42/43).

Denúncia recebida em 04/10/2012 (fl. 45).

Oitiva testemunhal (fls. 59/62 e 65/). Interrogatório (fls. 63/64).

Concluída a instrução criminal, após apresentadas as alegações
finais pelo Ministério Público (fls. 68/71) e defesa (fls. 72/74), a douta Magistrada
proferiu sentença condenando o acusado pela prática prevista no art. 217-A do CP,
a pena definitiva de 09 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
fechado, concedendo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Inconformado, o condenado apelou as fls. 82, e apresentou
suas razões as fls. 84/87, pugnando por sua  absolvição, ante a inexistência de
provas carreadas aos autos que demonstrem, de forma clara e objetiva, ter sido
ele o autor do crime.

Contrarrazões ministeriais (fls. 89/94).

Em seguida, a douta Procuradoria-Geral de Justiça ofereceu
parecer opinando pelo desprovimento recursal (fls. 108/112).

É o relatório. 

V O T O:

Pretende o apelante reformar a sentença que o condenou a
pena de nove anos de reclusão, pela pratica do crime previsto no art. 217-A do
CP, alegando inexistir elementos de prova ensejem a sua condenação.

Nas  razões  recursais,  aduz  não ter  sido  o autor  do  delito,
negando  peremptoriamente  sua  participação.  Diz,  ainda,  que as  declarações
constantes  nos  autos  não  trazem qualquer  embasamento  a  sua  condenação,
sobretudo, ante a inexistência de prova que confirme a prática delitiva, razão pela
qual, pugna por sua absolvição.

Ao analisar os presentes autos, vê-se que na sentença  a
douta magistrada traçou detalhadamente todas as circunstancias com as quais se
baseou para condenar o apelante, principalmente, acerca do fato da vítima
contar, ao tempo do ilícito, com apenas cinco anos de idade.

É relevante que a pratica delituosa tenha sido cometida em
face de uma criança, e embora inexista qualquer indício de violência ou grave
ameaça, em decorrência do tempo decorrido entre o fato e o exame realizado na
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vítima, conforme se pode verificar do laudo de fls. 21, é imperativa a condenação,
mediante comprovação do acervo testemunhal existente, sobre o qual a douta
Juíza  a  quo  tenha  estabelecido  seu  livre  convencimento  para  proferir  a
condenação de fls. 75/78.

Com as modificações introduzidas pela Lei 12.015/2009, o
novel 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 da própria criança e de sua
genitora, expressam riquezas de detalhes, essenciais nesse tipo de crime, por ser
peça imprescindível para sua configuração.

Declarou a vítima, em juízo, que:  “quando foi para casa do
acusado foi com um irmão, não sabe a idade do irmão Ronaldo, mas ele também
é pequeno; que seu irmão Ronaldo viu quando o acusado fez coisas feias com o
declarante. Seu irmão Ronaldo disse ue ia dizer nas palavras do declarante: “a
mamãe  e  a  papai”.  Que  o  denunciado  antes  de  fazer  coisas  feias  com  o
declarante prometeu lhe dá um dinheiro,  mas não deu. Que nas palavras do
declarante: “curau tirou minha roupa e fez enxerimento com eu”. Que o acusado
pegava na pinta (pênis) do declarante e se esfregava. Que seu irmão Ronaldo ao
vê aquilo correu. Que o declarante também correu atrás de seu irmão. Foi  a
primeira vez que o acusado fez coisas desse tipo com o declarante (…) Que o
acusado não tirou a roupa deles apenas as roupas do declarante” (fl. 61).

Sua genitora afirmou que: “A vítima costumava ir a casa do
acusado. Ue seu filho vítima chegou chorando em casa com um bolo na mão e
relatando que o denunciado teria  retirado o calção e esfregado seu pênis na
bunda. (…) Que quando André (vítima) chegou em casa contou o acontecido para
a  declarante,  inclusive  dizendo  que  o  estava  só  com  o  denunciado.  Que  o
acusado ao tomar conhecimento de que a vítima havia relatado os fatos para sua
genitora passou a ameaçá-la dizendo que se a mesma viesse a delegacia lhe
mataria. (…) que quando seu filho chegou em casa teve o cuidado de verificar se
pelo corpo e partes íntimas do mesmo havia hematomas, manchas, etc, tendo
percebido que na bunda, região anal havia uma pequena marca. No dia seguinte
o delegado levou a vítima para fazer exame de corpo de delito, a declarante e o
pai foi junto e o pai entrou na sala onde foi feito o exame. Que o pai da criança
disse a declarante que o médico teria falado que era para ter levado a criança no
mesmo dia do fato para fazer o exame” (fls. 62 e verso).

Apesar  das  testemunhas  arroladas  nada  saberem  afirmar
sobre o fato, todas foram uníssonas em dizer que ouviram da mãe da vítima,
noticias sobre o fato ocorrido.

Ademais, sabendo que o delito previsto no art. 217-A do
Código Penal refere-se aos crimes sexuais, a jurisprudência dominante tem se
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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.

Com isso, percebe-se que a história contada pela vítima tem
um peso relevante, respaldando a condenação do réu.

Nesse tipo de crime, se extrai a materialidade delitiva  da
harmoniosa prova constante nos autos, a qual deve expressar perfeita  sintonia
com o depoimento da vítima.

Diante desse aspecto, vale transcrever as posições
jurisprudenciais acerca do acima exposto, in verbis:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.  INSUFICIÊNCIA  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  PALAVRAS  DA  VÍTIMA.  RECURSO
DESPROVIDO. 1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a
materialidade  pode  ser  provada  de  variadas  maneiras,
não somente pelo laudo de exame de corpo de delito, até
porque,  não  raramente,  essas  agressões  podem  não
deixar vestígios. 2. É assente tanto na doutrina como na
jurisprudência, inclusive desta Corte de Justiça, que, nos
crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, se
firme e coerente, merece especial relevo, sendo apta a
embasar  Decreto  condenatório,  mormente  quando
corroborada por outros meios de prova. (…) 4. Configura
crime de estupro de vulnerável mediante prática de ato
libidinoso diverso da conjunção carnal, a conduta do réu
de  buscar  a  satisfação  de  sua  lascívia  esfregando  a
genitália da vítima, por cima da calcinha, ao ponto de
causar dor na criança de tenra idade, 4 anos. Precedente.
RESP 1.361.661/DF, STJ. 5. Recurso desprovido. (TJDF;
Rec 2011.09.1.003556-3; Ac. 816.116; Segunda Turma
Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; DJDFTE
08/09/2014; Pág. 197).

APELAÇÃO CRIMINAL.  ESTUPRO DE VULNERÁVEL.  ART.
217-A C/C ART. 226, II, DO CP. CONDENAÇÃO QUE SE
COADUNA  COM  DEMAIS  ELEMENTOS  DE  PROVA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO.  APLICAÇÃO.  PALAVRA DA
VÍTIMA.  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1)  A
condenação foi arrimada em robustas provas de autoria e
materialidade,  e,  principalmente,  pelo  depoimento  da
vítima, tendo em vista que é de entendimento comezinho
que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da
vítima  ganha  especial  relevo,  sendo  seu  depoimento
seguro e incontradito deve ser amplamente considerado,
eis  que esta espécie de delitos quase sempre ocorrem
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entre  quatro  paredes,  horas  mortas,  cantos  escuros,
como  foi  o  caso  dos  autos.  2)  Nos  crimes  contra  a
liberdade  sexual,  o  sujeito  ativo  costumeiramente  não
deixa  vestígios  aptos  a  serem comprovados  por  prova
pericial,  como  sucede  no  caso  dos  autos,  podendo  a
materialidade  ser  comprovada  também  pela  prova
testemunhal.  3)  Não  merece  nenhuma  credibilidade  a
tese defensiva de que o recorrente é que seria a vítima
eis que o mesmo, já homem maduro, com 30 anos de
idade,  é  que abusou  de  seu  enteado,  criança  com 07
(sete) anos de idade e portadora de autismo. 4) Havendo
sido utilizado o depoimento do apelante como elemento
de  convicção  a  reforçar  a  prova  da  autoria,  deve
necessariamente ser aplicada a atenuante da confissão,
prevista no art. 65, inc. I, do CP. 5) Apelo parcialmente
provido.  (TJES;  APL  0012824-07.2012.8.08.0055;
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão;
Julg. 27/08/2014; DJES 03/09/2014).

(...) VI. Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se
no sentido que, em crimes contra a dignidade sexual, nos
quais dificilmente há testemunhas ou deixam-se
vestígios, a palavra da vítima é elemento de convicção de
alta importância. Precedente. VII. Ordem não conhecida.
(HC 259.092/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe
03/04/2013).

Desse modo, a  Juíza singular, ao proferir seu decreto
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
217-A do CP, o fez em consonância com os demais elementos de convicção
encartados aos autos, mormente quando não carreado ao álbum processual
nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade atribuída ao apelante,
que venha a justificar a absolvição pretendida.

Como o fato foi praticado as escondidas, nunca em lugar
público ou acessível a este, impossível atender ao pleito apelatório, razão pela
qual, mantenho o tipo penal previsto na sentença, máxime, ante as declarações
prestadas pela vítima.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, com bastante
propriedade, opina pela confirmação do decreto condenatório, exatamente por
entender que não há elementos nos autos que demonstrem de forma diversa do
estabelecido na decisão ora recorrida. E ainda, ressalta que: “(...) afigura-se
cabalmente demonstrada a prática libidinosa pelo acusado contra o infante, o que se
extrai das seguras, coerentes e não abaladas declarações do menor, apesar de sua
tenra idade, coonestadas pela demais provas circunstanciais, que, em razão disso,
constituem prova qualificada em delitos da espécie (…)” (fl. 110).

Logo, por tudo isso, e em consonância com o parecer da douta
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Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a
sentença integralmente.

É o meu voto.

Presidiu a Sessão de Julgamento, com voto, o Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Arnóbio  Alves  Teodósio,  Presidente,  em  exercício,  da
Câmara  Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  CARLOS  MARTINS  BELTRÃO  FILHO  (Relator)  e  Wolfram  da
Cunha Ramos (Juiz de Direito convocado para substituir o Exmo. Des. Joás de
Brito Pereira Filho), como revisor.

Presente aos trabalhos o Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro
Cristino Pinto Gadelha, 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
11 de Dezembro de 2014.

João Pessoa, 11 de Dezembro de 2014.

Carlos Martins Beltrão Filho
Desembargador – Relator
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