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Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000193-39.2012.815.0151 –  1ª Vara da 
Comarca de Conceição

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Manoel Satorno da Silva
ADVOGADO : Amâncio Faustino Neto
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável. 
Art. 217-A, do Código Penal. Crime  cometido 
contra  menor  de  catorze  anos.  Autoria  e 
materialidade  comprovadas.  Condenação. 
Irresignação. Ausência de provas suficientes para a 
sentença  condenatória.  Inocorrência.  Absolvição. 
Impossibilidade.  Palavra da vítima absolutamente 
corroborada  pelo  conjunto  probatório. 
Desprovimento do apelo.

- Comete o crime de estupro de vulnerável, 
incidindo nas penas do artigo 217-A, do Código 
Penal, o agente que tem  conjunção  carnal,  ou 
pratica ato libidinoso, com menor de 14 anos, caso 
destes autos, no qual se apurou que o réu atentou 
contra  a dignidade sexual de vítima  menor de 
idade, mantendo com ela relação sexual.

- É cediço, que nos crimes sexuais contra 
vulnerável, praticados não raro na clandestinidade, 
longe dos olhares de terceiros, os relatos 
coerentes da vítima –  ainda que esta seja menor 
de idade –, endossados pela prova testemunhal, 
são elementos de convicção de alta importância 
suficientes para comprovar a prática delitiva.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal, às fls. 171/172, do réu 
Manoel Satorno da Silva, irresignado com a sentença, de fls. 161/164 
verso, que o condenou como incurso nas sanções do art. 217-A, do Código 
Penal, a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em 
regime inicial fechado. 

Consoante se depreende das razões do apelo, nas fls. 
173/178, os laudos periciais militariam em favor de sua absolvição, posto 
que não formaram provas da materialidade do delito. Outrossim, 
informações advindas da operadora de telefonia móvel TIM, nada 
acrescentaram de incriminador ao réu.

Segundo aduz, haveria, ademais, contradições entre os 
depoimentos colhidos e as declarações da vítima, no tocante ao local do 
suposto delito, bem como uma das testemunhas da acusação, Conselheira 
Titular, seria esposa do primo da suposta ofendida, não tendo sido 
contraditada a tempo e modo, posto que tal fato só veio ao conhecimento 
da defesa em momento posterior à colheita das provas testemunhais.

Posto isso, espera a absolvição.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 181/184, 
pede o desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, 
através de seu representante, Dr. José Roseno Neto, Procurador de Justiça 
Substituto, opinou pelo não provimento do apelo (fls. 189/193).

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 
(Relator)

Conheço do apelo, porquanto tempestivo, cabível e 
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adequado. Sem preliminares, passo ao exame do mérito, cujo pleito 
absolutório se sedia na tese de ausência de provas para a condenação.

Conforme aduz o apelante, não existiriam provas 
suficientes para amparar a materialidade delitiva, visto que os laudos 
existentes nos autos não demonstraram o defloramento da vítima, bem 
como não confirmaram a presença de líquido espermático nesta.

Além do que, um relatório da operadora de telefonia 
móvel TIM, nada acrescentava de incriminador com relação ao 
réu/apelante.

Por fim, alega que as testemunhas não foram o 
bastante para comprovar o suposto crime, havendo contradições entre 
depoimentos e declarações da vítima, existentes nestes autos, e confusão 
sobre o endereço do ocorrido delito.

Outrossim, aponta a invalidade da testemunha  da 
acusação,  Conselheira Tutelar, casada com primo da ofendida, fato este 
que só teria chegado ao conhecimento da defesa em momento posterior a 
sua oitiva, motivo pelo qual não havia sido contraditada.

Vejamos, inicialmente, os termos da denúncia, de fls. 
02/04, da qual extraímos:

“(...)
…  em meados do dia 05 de setembro de 2011, em 
horário não especificado, na rua Unias Ramalho, nesta 
cidade, o acusado acima qualificado com vontade livre, 
direta e consciente constrangeu a vítima, a menor ..., 
de apenas 13 anos de idade, a manter com ela atos 
conjunção carnal, aproveitando-se da condição de 
vulnerável da vítima (laudo de fl.).
Consta do resumido inquérito policial que no dia 
mencionado, a vítima dirigia-se a sua escola quando foi 
convidada pela colega de nome “Monaliza”  para irem 
até a residência do acusado, o que foi aceito. Acontece 
que ao chegarem no local mencionado e adentrarem à 
residência, Monaliza imediatamente saiu em um veículo 
com o popular conhecido por “Lobão”, colega de 
trabalho do denunciado.
Nesse instante, ficando a sós com o acusado este, 
mesmo conhecendo a menoridade da vítima, a 
conduziu até um quarto, fechou a porta, tirando a 
chave da fechadura, oportunidade em que despiu a 
vítima, a força, mantendo com a mesma relações 
sexuais, mesmo percebendo os prantos da menor.
Segundo a vítima, aquela tinha sido sua primeira 
experiência sexual e que logo após a consumação do 
ato o acusado ainda proferiu ameaças prometendo-lhe 
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mal injusto e grave caso a mesma contasse o ocorrido 
a alguém.
Todo o ato criminoso foi desvelado, depois que a mãe 
da vítima percebeu a mudança no seu comportamento, 
situação em que depois de uma conversa, a menor 
revelou os detalhes do abuso sexual sofrido, adotando, 
a partir de então, a genitora, as medidas cabíveis.
Ouvido na Delegacia, o acusado negou veemente a 
autoria delitiva.
(...)”

Primeiro. No que se refere à  perícia realizada através 
do laudo de nº 00441211, de fls. 28/29, realizado em 07 de novembro de 
2011, registrou-se que a periciada possui o chamado hímen complacente. 
Todavia, isso não descarta o crime, uma vez que quando o hímen é 
complacente, sua constituição é mais elástica do que o comum, 
ajustando-se ao diâmetro do pênis e, após o coito, volta ao estado 
original, podendo só vir a romper num coito mais "agressivo", em que a 
lubrificação e/ou dilatação não é a ideal, ou mesmo só num parto.

Outrossim, o exame para a detecção de material PSA 
nas secreções do canal vaginal da menor estuprada não poderia ter outro 
resultado, senão negativo (ver fl. 30), vez que tal material foi colhido na 
mesma data do laudo supramencionado, pelo menos dois meses após a 
ocorrência do delito.

Pois bem. Se, a teor do que consta do apelo, não 
podem ser provas valoradas em desfavor do apelante, a meu ver também 
não podem ser tidas em seu favor.

Ademais, registre-se que não foram mencionadas na 
sentença objurgada, de fls. 161/164 verso.

Todavia, outras provas se mostram bastantes para a 
condenação do réu. Como exemplo, a declaração da vítima, nas fls.84/85:

“QUE confirma o depoimento prestado na esfera 
policial, a fl. 11; que essa foi a primeira vez que foi 
com Monaliza a casa do acusado; que também nunca 
tinha ido antes, sozinha; que conhecia Messias apenas 
de vista; que Monaliza estava "ficando" com Lobão e, 
depois do fato, passou a conviver com ele; que quando 
Monaliza saiu com Lobão, deixou a declarante sozinha 
na casa de Messias, tendo ele a chamado para ir para o 
quarto; que a declarante o acompanhou e, ao chegar, 
viu quando Messias trancou a porta com chave; que a 
declarante era virgem, mas não chegou a dizer a 
Messias; que não sabe dizer se ele tinha conhecimento 
de tal fato; que foi Messias quem tirou a roupa da 
declarante; que a declarante disse que não queria fazer 
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nada; que Messias apenas dizia, "faz, que é bom"; que 
foi muito rápido, porque a declarante ainda iria para a 
Escola; que depois do fato, a declarante foi para a 
Escola; que quando ia saindo da casa de Messias, Mo-
naliza chegou com Lobão; que só contou o que 
aconteceu a sua mãe, porque ela estava desconfiada, e 
disse que iria levá-la ao ginecologista; que não ficou 
com Messias outras vezes; que depois Messias ficou 
ligando para a declarante, dizendo que queria de novo; 
que Monaliza também falava com a declarante para 
ficar com Messias; que disse a Monaliza que não iria 
mais porque sua mãe descobriu tudo; que o contato 
que a declarante teve com Messias após o fato, foi 
apenas por celular; que era ele quem ligava para a 
declarante; que Messias dizia que queria namorá-la e 
ficar com a declarante; que não sabe informar se 
Messias sabia que ela era menor de idade; que 
Monaliza, à época do fato, também tinha a mesma 
idade da declarante, ou um ano a mais, isto é, ou 13, 
ou 14 anos; que à época do fato não estava 
namorando; que nunca tinha namorado com ninguém; 
que Messias chegou a ameaçar a declarante que, se 
contasse alguma coisa, iria fazer algo com ela; que a 
declarante entendeu essa ameaça, como sendo alguma 
coisa pior do que já tinha acontecido, com ele levando-
a para um outro local; que acredita ter ficado na casa 
de Messias entre 40 minutos a uma hora. (...) QUE sua 
amiga Damiana foi quem deu o número do seu celular 
a Messias; que Damiana lhe disse que Messias estava 
querendo o número do seu celular; que após manter 
relações sexuais com Messias, notou que houve 
sangramento; que Messias, para manter relações 
sexuais com a Declarante segurou pelos braços a 
declarante; que viu quando Messias travou a porta do 
quarto com uma chave; que a casa onde Messias 
morava, ou mora, e onde a declarante foi, fica próxima 
a Escola Calula Leite; que não sabia que Messias era 
casado; que não sabe quem é a esposa de Messias; 
que não sabia que na casa onde foi, Messias morava 
com a esposa; que a declarante foi a casa de Messias 
com Monaliza. (...) QUE no dia do fato, a declarante 
estava indo para a Escola, no turno da tarde, quando 
se encontrou com sua amiga Monaliza que a chamou 
para "ir ali"; que a declarante disse que não iria porque 
já estava tarde para ir para o Colégio; que Monaliza 
estudava em um outro Colégio; que após insistência, 
saiu com Monaliza, momento em que esta lhe disse que 
iriam na casa de Messias e Lobão; que Monaliza 
paquerava Lobão; que Monaliza combinou com a 
declarante para que ela ficasse com Lobão e a 
declarante com Messias; que concordou com Monaliza e 
foram até a casa, não sabendo se era de Lobão ou de 
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Messias; que não sabe se Lobão e Messias já sabiam 
que elas iriam para lá; que assim que chegaram, Lobão 
já se aproximou, agarrou Monaliza e lhe deu um beijo e 
saíram de carro, não sabendo para onde iriam; que não 
imaginou que, naquele momento, iria manter relações 
sexuais com Messias, apenas aceitou o convite de 
Monaliza para "ficar com Messias", beijando e se 
abraçando; que Messias a levou para o quarto; que 
acreditava que lá apenas iriam se abraçar e se beijar; 
que nesse quarto havia uma cama de solteiro, um 
banheiro, um computador, um guarda-roupa pequeno; 
que não se recorda se havia alguma foto nesse quarto; 
que Messias começou a lhe beijar e tirar-lhe a roupa; 
que percebeu que Messias queria praticar sexo com a 
declarante; que disse que não queria; que Messias 
falou então que era bom e que seria rápido; que 
insistiu dizendo que não queria; que Messias conseguiu 
tirar-lhe a blusa do Colégio e a jogou em cima da 
cama; que ficou assustada e começou a gritar e a 
chorar; que Messias nada dizia; que Messias puxou a 
calça jeans da declarante; que depois de a despir, 
Messias tirou a roupa dele; que a declarante 
permaneceu chorando; que ficou com tanto medo que 
não conseguiu sair da cama; que Messias manteve 
relações sexuais com a declarante, introduzindo o pênis 
em sua vagina; que sentiu dor durante a relação; que 
quando Messias saiu de cima da declarante, percebeu 
que estava suja de sangue; que Messias perguntou a 
declarante se tinha gostado, tendo dito que não; que 
Messias disse que não contasse nada a ninguém, 
porque senão "eu faço coisa pior"; que a dedarante 
vestiu sua roupa e saiu de lá; que quando estava 
saindo se encontrou com Monaliza, tendo ela a 
acompanhado até a Escola Calula Leite, e a declarante 
seguiu para a sua Escola, onde lá se limpou; que 
quando saiu com Monaliza da casa de Messias, ficou 
andando na frente e ela atrás; que não comentou nada 
com Monaliza; que nada falou porque além de estar 
atrasada para a escola, ficou com raiva de Monaliza, 
porque tudo aconteceu por causa dela; que tudo isso 
ocorreu numa segunda-feira; que na sexta-feira após, 
ao chegar na Escola, se encontrou com Monaliza, que 
queria saber o que tinha acontecido; que nada contou a 
Monaliza, a respeito da relação sexual, apenas que 
tinha "ficado" com Messias; que Monaliza começou a 
comentar tal fato no sítio onde mora, dizendo que a 
declarante não era mais moça; que sua mãe ainda não 
estava sabendo de nada, mas esta soube dos 
comentários e disse a declarante que iria levá-la ao 
Ginecologista, foi quando então resolveu dizer o que 
tinha acontecido; que depois do ocorrido, Messias ainda 
ligou para o seu celular umas cinco vezes, convidando-



7
a para voltar a casa dele; que soube que Messias era 
casado e tinha dois filhos, por Monaliza, após o fato; 
que não queria ter relações sexuais com Messias. (...)” 
sic

Declarações da mãe da vítima, Sra. Maria Izidório da 
Silva Ferreira, na fl. 86, confirmam o estado que a menor ficou dias depois 
do crime:

“QUE notou comportamento estranho em sua filha, 
muito triste e só queria ficar deitada na cama; que per-
guntava o que ela tinha, mas nada respondia, apenas 
dizia que não era nada; que ouviu comentários de que 
sua filha estava andando em companhia com Monaliza, 
a qual não queria estudar e freqüentava casas de 
homens; que proibiu sua filha de andar com Monaliza; 
que também ouviu comentários de que sua filha não 
era mais virgem e por isso tratou de levar sua filha 
para o Ginecologista, para tirar suas duvidas; que sua 
filha tinha treze anos e, no dia em que para o 
Ginecologista, sua filha acabou revelando que tinha ido 
com Monaliza até a casa do acusado; que Monaliza 
ficou com o namorado Lobão, e Messias levou a filha da 
declarante para um quarto, tendo trancado a porta e 
mantido com ela relações sexuais à força; que sua 
filha, ao revelar o fato, apresentava comportamento 
muito triste, mas não chegou a chorar; que sua filha 
nunca namorou; que após o fato, ela "ficou" com 
alguém, mas nada aconteceu; que sua filha lhe disse 
que, após manter relação sexual com Messias, este 
ameaçou de causar-lhe um mal grave, caso revelasse o 
que tinha acontecido a alguém; que sua filha é uma 
menina calma, não é de festas, vai da Escola para 
casa, e quando sai sempre vai acompanhada de adulto; 
que nem Monaliza e nem o acusado procuraram a 
declarante para tratar do fato denunciado; que quando 
o fato ocorreu, acredita que Monaliza também era 
menor de idade; que Monal-za mora com os pais; que 
não sabe dizer se o acusado é casado; que não chegou 
a levar sua filha ao Ginecologista. (...) QUE somente 
levou sua filha ao Ginecologista quando o Delegado 
pediu; que o médico nada comentou com a declarante 
acerca do exame; que sabe que sua filha foi para a 
casa do acusado com Monaliza, mas não sabe informar 
se Monaliza ficou lá; que segundo sua filha, foi a casa 
de Messias a convite de Monaliza. (...)” sic

Segundo o apelante, ainda, há invalidade de um dos 
depoimentos colhidos na esfera judicial, visto que a Conselheira Tutelar, 
Saliomaria Rodrigues de Sousa (fls. 87/88), é esposa de um primo da 
vítima.
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Pois então. Não fosse apenas o depoimento desta 
Conselheira Tutelar, outra também se apresentou em Juízo, Francisca 
Suderli  de Lacerda, nas fls. 88/89, e disse:

“QUE é Conselheira Tutelar; que à época do fato, já 
exercia essa função; que soube do fato pela Con-
selheira Saliomária, que disse ter recebido uma 
denúncia anônima, via celular; que juntoa sua colega, 
foram até o sítio onde a menor Brena mora; que lá, 
conversou com o pai de Brena, o qual confirmou a 
veracidade, dizendo que não tinha procurado o 
Conselho Tutelar, porque já acionara a Polícia; que 
naquele dia, Saliomária chegou a conversar com Brena 
a tarde, porque pela manhã haviam levado a vítima a 
cidade de Patos; que no dia seguinte, na casa da avó 
de Brena, nesta cidade, conversaram novamente com a 
menor, a qual confirmou ter sido abusada sexualmente 
por Messias; que conhecia Brena apenas de vista; que 
Messias também conhecia de vista, por saber que ele 
trabalha no PAF; que não sabia onde ele morava, mas 
sabe dizer que a casa que ele usava nesta cidade, era 
onde os funcionários do PAF se acomodavam; que não 
é uma casa familiar, apenas uma casa para 
acolhimento dos funcionários dó PAF; que não é do seu 
conhecimento se houve denúncias de que, nesta casa, 
menores freqüentavam regularmente; que, segundo 
Brena, no dia do fato, estavam nesta casa, além dela, 
Monaliza, Messias e Lobão, este último também 
funcionário do PAF; que essa casa fica próxima a Escola 
Calula Leite; que conhece Monaliza, sabendo dizer que 
ela, ainda menor, fugiu de casa e foi viver com Lobão; 
que a família aceitou, mas não deu certo e ela voltou 
para casa; que em relação a Brena, sabe que ela é uma 
pessoa tranqüila, obediente, boa filha, e vive de casa 
para a Escola; que no dia da audiência, no Ministério 
Público, ouviu o depoimento de Monaliza, onde esta 
disse ter ido à casa de Messias, juntamente com Brena, 
e não a deixou, em nenhum momento, sozinha na 
casa; que não se recorda o que Monaliza disse o que 
tinha ido fazer na casa de Messias, acreditando que, 
nessa época, ela já namorava com Lobão; que a 
depoente não foi ao Colégio onde Brena e Monaliza 
estudavam para saber se naquele dia, elas foram para 
a Escola, mas segundo Monaliza elas foram para lá; 
que segundo Monaliza, ela ficou namorando num 
quarto com Lobão e, de lá, dava para ver Messias 
numa rede, e Brena perto. (…) QUE já trabalhou por 
um ano na mesma Escola onde Monaliza estudava; que 
isso ocorreu em 2008; que não sabe informar se 
Monaliza era uma boa estudante, mas o seu 
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comportamento é bom; que neste ano, o Conselho foi 
acionado por um envolvimento de Monaliza, numa 
briga com outros meninos; que em conversa com o pai 
de Brena, este revelou que o fato só foi descoberto 
após a mãe perceber o comportamento estranho da fi-
lha, muito triste; que Brena foi fazer exame médico em 
Patos, acompanhada da mãe; que os pais de Brena não 
comentaram com a depoente acerca do exame. (...)”

Confirmando o início da relação estabelecida entre réu 
e vítima, temos o depoimento de Damiana Furtado Leite (fls. 117/118):

“QUE conhecia Brena apenas de vista, e somente no 
ano passado, num velório de Júlio, foi que passou a 
conversar com ela; que não estuda no mesmo Colégio 
que Brena; que apenas no dia do velório foi que andou 
com Brena, levando uns arranjos até o Cemitério; que 
só soube do fato denunciado quando foi chamada para 
ser ouvida no Ministério Público; que conhece o 
acusado apenas de vista; que sabe informar que o réu 
trabalhava no PAF, pois, no dia do velório, o viu lá; que 
naquele dia não percebeu se houve alguma paquera 
entre o acusado e Brena; que naquele dia, o acusado 
se aproximou da depoente e perguntou quem era a sua 
amiga; que o mesmo se referia a Brena; que ele 
perguntou se ela tinha namorado; que disse ao réu que 
ela era sua amiga e que a tinha conhecido naquele dia, 
no velório; que o réu perguntou se Brena tinha um 
número de celular, tendo a depoente dito não saber; 
que o réu, então, entregou um papel, pedindo para a 
depoente entregar a depoente; que o papel era branco, 
e tinha apenas um número de um telefone; que 
entregou o papel a Brena, que o recebeu e apenas 
disse: "Tá bom"; que não chegou a ver se depois o réu 
se aproximou de Brena e conversou com ela; que não 
sabe dizer se o acusado era casado; que depois desse 
dia, não mais se comunicou com Brena; que conhece 
Monaliza; que a mesma estuda no mesmo Colégio da 
depoente, só que a tarde, e depoente pela manhã; que 
não sabe dizer se Monaliza chegou a namorar com a 
pessoa conhecida por Lobão; que nunca os viu juntos; 
que certa vez, ao passar em frente a casa da mãe de 
Lobão, viu que Monaliza estava lá, e perguntou o que a 
mesma fazia por lá, tendo ela dito que havia se casado 
com Lobão e que morava na casa da mãe dele; que 
não sabe se Monaliza ficou muito tempo casada com 
Lobão; que não sabe dizer onde o réu morava; que não 
conhece a Rua Unias Ramalho; que não sabe se a 
Empresa PAF disponibiliza uma casa nesta cidade para 
os seus funcionários; que confirma que, no dia do 
velório de Júlio, o acusado lhe entregou um papel com 
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número de telefone para entregar a Brena; que não 
ouviu comentários se o acusado costuma se envolver 
com menores de idade; que não chegou a ver se Lobão 
estava no dia do velório de Júlio; que não sabe se 
Monaliza ainda está casada com Lobão; que não sabe 
se Lobão continua morando na casa da mãe dele. (...)”

Sobre o telefone da vítima: (083) 9626-2230, a 
magistrada a quo oficiou para a diretoria da operadora de telefonia celular 
TIM, solicitando os extratos de todas as ligações, no período de julho a 
dezembro de 2011 (fl. 115). O que foi respondido, em 1º de novembro de 
2012, à fl. 127, com um arquivo digital de 125 laudas. Entretanto, sem o 
número do telefone do réu, impossível saber a respeito das ligações que 
possivelmente tenham sido feitas para a vítima.

Outrossim, é de bom alvitre destacar que este arquivo 
supra não foi usado para firmar a condenação do réu.

Válido, ainda, salientar, que à fl. 98 foi decretada a 
prisão da testemunha Francisco Heliton Marques, o “Lobão”, e a apreensão 
da menor, sua namorada à época do crime, para apuração do crime/ato 
infracional de falso testemunho, visto que, no afã de faltar com a verdade 
em juízo para favorecimento do réu, obstacularam os afazeres da Justiça.

Portanto,  pelo  rico  arcabouço  probatório,  logo  se 
percebe que razão não assiste ao réu/apelante.

Para tanto, vejamos o que diz o disposto no art. 217-A, 
do Código Penal, verbis:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (…).”

Na espécie, não há como dar provimento ao pleito 
absolutório do recorrente, pois que o conjunto probatório é seguro, 
harmonioso e suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a 
materialidade e a autoria delitiva imputada ao ora apelante, porquanto 
cometedor do delito apurado. 

A destacar, notadamente, a palavra da vítima, que não 
aponta influências externas.

Aliás, não se pode olvidar que nos crimes sexuais 
contra vulnerável, praticados não raro na clandestinidade, longe dos 
olhares de terceiros, os relatos coerentes da vítima – ainda que esta seja 
menor de idade –, endossados pela prova testemunhal, são elementos de 
convicção de alta importância, suficientes para comprovar a prática do 
delito inserto no art. 217-A do Código Penal, caso deste autos.
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O Supremo Tribunal Federal:

A palavra da vítima nos crimes cometidos na 
clandestinidade, como o crime de estupro, possui um 
valor probante excepcional. Assim, se as declarações 
da vítima são coerentes e harmônicas, os Tribunais 
brasileiros, seguindo orientação do Supremo Tribunal 
Federal, vêm sistematicamente condenando os 
agentes, apesar da ausência de testemunhas.  (STF, 
2ª Turma, relator Ministro Maurício Corrêa, 
Habeas Corpus n. 79.850-1, julgado em 
28.3.2000, DJU de 5.5.2000, p. 21).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM 2º 
GRAU. NEGATIVA DE AUTORIA QUE SE ENCONTRA 
ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 
ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME 
APROFUNDADO DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1. 
Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da 
vítima é importante elemento de convicção, na medida 
em que esses crimes são cometidos, frequentemente, 
em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas 
vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, 
todavia, guardar consonância com as demais provas 
coligidas nos autos. 2. No caso, a condenação baseou-
se em outras provas, que não apenas o depoimento da 
vítima. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no 
REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO 
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 
01/02/2013)

Para ilustrar, alguns Tribunais Pátrios:

Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, 
dada a clandestinidade da infração, assume 
preponderante importância, por ser a principal se não a 
única prova de que dispõe a acusação para demonstrar 
a responsabilidade do acusado. Assim, se o relato dos 
fatos por vítima menor é seguro, coerente e harmônico 
com o conjunto dos autos, deve, sem dúvida, 
prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de 
responsabilidade do réu. (TJSP – RT 671/305-6). 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE 
SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, 
CAPUT, C/C ART. 71, AMBOS DO CP). PRÁTICA DE ATO 
LIBIDINOSO DIVERSO DE CONJUNÇÃO CARNAL POR 
DUAS VEZES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA 
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AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA E 
MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. 
DECLARAÇÕES COERENTES DA INFANTE NAS DUAS 
ETAPAS PROCESSUAIS, CORROBORADAS PELOS 
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. INJUSTO TÍPICO 
PENAL CARACTERIZADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO. Nos delitos contra a liberdade 
sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, o 
depoimento das vítimas, quando claro, coerente, 
harmônico e em sintonia com os demais elementos 
probatórios, é bastante para garantir a condenação, 
ainda que sem a presença de vestígios no exame 
pericial. (TJSC, Relator: Ricardo Roesler, 
Segunda Câmara Criminal,  julgado em 
16/09/2013) 

No caso em comento, da análise pormenorizada do 
conjunto probatório, verifica-se, de forma indubitável, que o denunciado, 
ora recorrente, manteve relação sexual com a ofendida menor de idade, à 
época do crime com apenas 13 anos.

Outrossim, devo dizer que o fato de o laudo sexológico 
ter sido confeccionado dias depois do crime, não exime o réu/recorrente 
deste, porquanto resta consubstanciado nele que as lesões encontradas, 
ainda em estado de cicatrização no ânus da vítima, foram resultado de 
violência sexual, dadas suas caraterísticas.

Logo, impossível a pretendida absolvição, de modo que 
se mantém a condenação, como incurso nas penas do art. 217-A, do 
Código Penal.

Devo, por fim, dizer que não vejo problemas referentes 
à identificação do local do delito, tendo em vista que, conforme apurado, 
deu-se na casa em que residia o réu, sendo irrelevante a identificação 
exata desse endereço como sendo residencial ou de trabalho, na Rua 
Prefeito Unias Ramalho, inclusive, fornecido pelo ora apelante para a 
autoridade policial, como sendo lugar de sua moradia, conforme 
interrogatório, de fl. 13.

Assim, sem mais delongas, CONHEÇO E NEGO 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, João Benedito 
da Silva, revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor 

Doutor Paulo Barbosa de Almeida, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho”  do 
Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João 
Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


