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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0126054-11.2012.815.2002 – 7ª Vara Criminal
da Capital/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Iovani Ribeiro Neto
ADVOGADO: Isaac Augusto Brito de Melo
APELADO: Ministério Público Estadual

ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  MENOR  DE
QUATORZE  ANOS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  PROVA
PRINCIPAL.  COERÊNCIA  COM  OS  DEMAIS  MEIOS
PROBATÓRIOS.  CONDENAÇÃO.  APELAÇÃO
CRIMINAL.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO.  ALTERNATIVAMENTE,  PELA
SUBSTITUIÇÃO  DA  PENA  POR  RESTRITIVAS  DE
DIREITOS.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES. SENTENÇA MANTIDA.

Tratando-se  de  crimes  sexuais  que,  por  sua
natureza, geralmente são realizados às escondidas,
a  palavra  da  vítima  assume  relevante  valor
probatório, por ser a principal, senão a única prova
de  que  dispõe  a  acusação  para  demonstrar  a
responsabilidade do denunciado. 

Sobretudo, quando o crime for praticado em face de
vulneráveis,  não  há  que  se  falar  em  absolvição,
ainda  que  haja,  segundo  o  acusado,
“consentimento”  por  parte  da  vítima,  pois  o
elemento do tipo penal previsto na lei como crime é
“ter  relações  sexuais”  ou  “praticar  outro  ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”,  sem
importar  a  atitude  desta.  A  pratica  de  quaisquer
desses  atos  enseja  a  capitulação prevista  no art.
217-A do Código Penal.

Devidamente  demonstrada  a  materialidade,
tomando  por  base  os  depoimentos  e  declarações
constantes  nos  autos,  assim  como  a  autoria
consubstanciada  na  livre  valoração  dos  meios  de
prova, impõe-se condenar o acusado, mantendo-se
a sentença atacada.

VISTOS, relatados e discutidos os autos de apelação criminal
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  a  unanimidade,  em  NEGAR PROVIMENTO ao  apelo,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. 
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RELATÓRIO

Perante  a  Sétima  Vara  Criminal  da  Capital/PB,  o
Representante  do  Ministério  Público  Estadual  denunciou  IOVANI  RIBEIRO
NETO, primo da vítima, como incurso nas sanções do art. 217-A do Código Penal,
por praticar atos libidinosos em face de BÁRBARA HÉLLEN PINHEIRO RIBEIRO,
menor de 14 (quatorze) anos à época do fato (fls. 02/04). 

Narra  a  peça  inicial  que  o  indiciado,  no  dia  12/10/2012,
adentrou  no  quarto  na  vítima,  enquanto  todos  dormiam,  e  começaram  a
conversar  sobre  sexo,  momento  em  que  o  acusado  fez  carícias  na  vítima,
consumando a prática de sexo oral. Por mais duas vezes, ocorridas nos dias 28 e
31/10/2012, o indiciado praticou sexo anal e oral com a vítima, conforme se pode
verificar no Laudo Sexológico de fls.  31/40, cujo resultado foi  positivo para a
região  anal,  com a presença de sêmen humano.  No Laudo do DNA coletado,
concluiu que o material biológico coletado pertence ao acusado.

A denúncia foi recebida em 09/07/2013 (fl. 48).

Defesa  apresentada  as  fls.  64/68,  confessando  a  prática
delituosa, mas argumentando que tudo foi consentido pela própria vítima.

Oitiva testemunhal em CD (fls. 86) e Interrogatório em CD
(fls. 92).

Alegações  finais  pelo  Ministério  Público  (fls.  94/99)  e  pelo
acusado (fls. 101/103). Ato contínuo, foi proferida a sentença de fls. 105/110,
condenando o réu pelo crime de estupro (art. 217-A do CP), a cumprir a pena de
dez anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, sendo-lhe concedido o
direito de recorrer em liberdade.

Inconformado  com  o  decisório,  o  acusado opôs  Embargos
Declaratórios (fls. 113/117), com o nítido propósito de prequestionar e arguindo
contradição e omissão. Rejeitados (fls. 123/124).

Tempestivamente,  apelou  (fls.  126),  apresentando  suas
razões as fls. 129/135, confirmando os fatos, porém, nega ter praticado o crime
de estupro, alegando que nada foi forçado, tudo aconteceu com o consentimento
da  vítima.  Diante  disso,  pugna  pela  absolvição  ou,  alternativamente,  pela
substituição  da  pena  privativa  de  liberdade  por  restritivas  de  direitos,  por
preencher os requisitos.

Contrarrazões ministeriais (fls. 143/145).

Em parecer encartado as fls. 149/154, à douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
atacada.

É o relatório.

VOTO:

Conheço do presente recurso, por tempestivo.
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Pugna o apelo pela reforma da sentença de primeiro grau, para
que seja o réu absolvido do crime disposto no caput do art. 217-A do Código Penal,
ou pela substituição da pena por restritivas de direito.

Narram os autos que o ora apelante praticou atos libidinosos
em face da vítima Bárbara Héllen, sua prima com treze anos de idade à época do
crime, por três vezes. Afirma a vítima, que tais fatos ocorreram nos dias 12, 28 e
31/10/2012.

O  Laudo  Sexológico  foi  realizado  no  dia  01/11/2012  (fls.
32/40),  com  resultado  positivo  para  ato  libidinoso,  do  tipo  penetração  anal,
confirmada por exame laboratorial (PSA) e exame físico (fl. 32), além do exame
de DNA, comprovando que a secreção coletada pertencia ao ora apelante (fls.
37/40).

Ante  a  idade  da  vítima,  presume-se  a  violência  contra
vulnerável, ainda que se diga que houve consentimento da vítima.

O réu, em seus depoimentos, confessou ter praticado apenas
um ato libidinoso, sendo enfático em dizer que tudo decorreu das atitudes da
vítima, que se insinuava para ele, além dela não portar nem se comportar como
uma criança de doze ou treze anos, bem como por ela ter consentido a tudo.

E que não foram reiterados os atos, tendo acontecido apenas
uma única vez.

Pois bem!

Nos exames realizados, não se pode precisar quantas vezes
ocorreram tais atos, mas demonstra que pelo menos um deles ocorreu, e que foi
praticado pelo ora apelante, como se pode ver dos laudos de fls. 31/40.

A  autoria  e  materialidade  são  incontroversas  no  presente
caso,  visto  que  imbuídas  de  verossimilitudes  que  conduzem  à  inexorável
conclusão de ser o acusado real responsável pela prática do crime de estupro de
vulnerável.

Na  verdade,  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 a prática descrita na peça inaugural, razão pela qual não se pode falar
em  negativa  de  autoria,  sobretudo,  quando  o  próprio  acusado  declara  ser
verdadeira a acusação.

Da mesma forma, a autoria se demonstra na livre valoração
dos meios de prova assentados expressamente no juízo esculpido do processo,
notadamente a riqueza de detalhes narrada nos depoimentos da vítima (em CD –
fls. 86), peça imprescindível  nesse tipo de crime, que retrata, em toda a sua
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amplitude, a responsabilidade do agente, bem como as repetidas vezes que ela
afirma ter acontecido o crime.

Ademais,  sabendo  que  o  delito  previsto  no  art.  217-A  do
Código Penal refere-se aos crimes sexuais,  a jurisprudência dominante tem-se
manifestado no sentido de que, nesse tipo de infração, a palavra da vítima surge
como  um  coeficiente  probatório  de  ampla  valoração,  ainda  mais  quando  as
declarações guardam perfeita consonância com outros elementos de convicção.

Nas declarações prestadas pela vítima, tanto na esfera policial
quanto na judicial, tenho que há perfeita coerência com os fatos narrados na peça
inicial, de modo que, mesmo o acusado tendo confessado a prática delituosa e
dito que tal crime só ocorreu uma única vez, pesa a palavra da vítima, nesse tipo
de crime.

O  apelante  negou  peremptoriamente,  afirmando  ter
acontecido uma única vez.

No entanto, nos crimes dessa natureza, que são, em geral,
executados  às  escondidas,  também se  extrai  a  materialidade  da  harmoniosa
prova testemunhal, que expressou plena sintonia com o depoimento da vítima,
por isso apresenta todo o respaldo possível  para ser  albergada a um decreto
jurisdicional, haja vista que se encaixa a exposição fática da peça denunciatória.

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

“(...) 3. Para a comprovação da prática do crime sexual,
a  palavra  da  vítima,  corroborada  por  provas
testemunhais  idôneas  e  harmônicas,  autorizam  a
condenação, ainda mais porque o Juiz não está adstrito
ao laudo pericial, podendo se utilizar, para formar a sua
convicção,  de  outros  elementos  colhidos  durante  a
instrução  criminal.  (…)”  (STJ  –  AgRg  no  Ag
1386821/PA – Relª. Minª. Laurita Vaz – Quinta Turma
– J. 04.08.2011 – DJe 16.08.2011).

“(...)  No  crime  de  estupro,  comumente  praticado  às
escondidas, longe dos olhos de possíveis testemunhas, a
palavra  da  vítima  tem  relevante  valor  probatório,
notadamente  quando  corroborada  pelos  demais
elementos de prova. -  Se a vítima narra os fatos com
coesão,  segurança e riqueza de detalhes,  apontando o
acusado  como  autor  do  delito,  e  este,  por  sua  vez,
apresenta álibi não comprovado em juízo, não há como
se  falar  na  incidência  do  princípio  'in  dubio  pro  reo'.”
(TJMG – ApCrim. N° 1.0249.08.001702-6/001 – Rel.
Des. Renato Martins Jacob – DJ 20.08.2009).

“(...)  Os elementos de convicção constantes dos autos
demonstram  a  materialidade  e  a  autoria  do  crime
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previsto  no  art.  213  do  Código  Penal.  (…)  PROVA.
PALAVRA DA VÍTIMA. É assente na jurisprudência que,
em crimes  sexuais,  a  palavra  da vítima reveste-se  de
vital importância, sendo, muitas vezes, a única prova a
determinar a condenação do réu. Isso porque, pela sua
natureza, tais infrações normalmente são cometidas de
forma  clandestina,  longe  dos  olhos  de  qualquer
testemunha. Assim, firme, coerente e sem razões para
imputar falsamente a prática do fato ao acusado, não há
como ser desconsiderada a palavra da ofendida, a não
ser que haja prova robusta em sentido  contrário, o que
inocorre na hipótese dos autos. APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJRS – Apel.  Crim.  N°  70030573083 – Relª.  Desª.
Naele Ochoa Piazzeta – J. 1.10.2009)

Desse  modo,  o  Juiz  singular,  ao  proferir  seu  decreto
condenatório,  enquadrando a  conduta do recorrente ao tipo delineado no art.
217-A c/c 71, todos 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, sobretudo, quando se
trata de menor de quatorze anos. 

Ademais,  não  vislumbro  a  possibilidade  absolvição,  pelo
simples fato do “consentimento” da vítima, máxime quando se está falando de
uma criança, nos termos da lei.

Como  o  fato  foi  praticado  as  escondidas,  nunca  em  lugar
público ou acessível  ao público,  impossível  atender ao pleito apelatório,  razão
pela  qual,  mantenho  o  tipo  penal  previsto  na  sentença,  consubstanciado  às
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.

Por  tudo  isso,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
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
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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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