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PENAL  E  PROCESSUAL PENAL.  Apelação  criminal.  Crime
sexual  contra  vulnerável.  Estupro  de  vulnerável.  certidão  de
nascimento.  Ato  sexual  praticado  com pessoa  menor  de  14
anos.  Declaração da ofendida prestadas em juízo. Coerência,
harmonia  e  lógica  razoáveis. Prova  suficiente.  Autoria  e
materialidade demonstradas. Desprovimento.  

-  Por  se  tratar  de  crime  sexual  contra  vulnerável,  deve-se
atribuir especial  credibilidade às declarações prestadas pelas
vítimas,  máxime  quando  estas  se  apresentam  firmes  e
coerentes com a dinâmica dos fatos;

- Comprovação da materialidade e autoria delitivas;
 
- Apelo desprovido.

VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em negar provimento à apelação e, nos termos do voto do Relator e em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.   

RELATÓRIO1

Trata-se de apelação criminal interposta por José Alves dos Santos
Filho (fs. 73/78) em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Mista da
Comarca de Esperança, que o condenou pela prática do delito descrito no art. 217-A 2 do
CP c/c art. 1°, VI3, da Lei n° 8.072/90, fixando-lhe uma pena total de 08 (oito) anos de
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2Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de
2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
3Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)

[...]VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)



reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (fs.62/68).

Narra a denúncia que, em dias e horários indefinidos e na vigência
dos  anos  de  2010  e  2011,  o  acusado  constrangeu  a  menor  Rianny  Hellen  Evaristo
Amâncio, com 07 (sete) anos de idade à época dos fatos a praticar com ele ato libidinoso.

Segue descrevendo a inicial  que a mãe da vítima e a esposa do
acusado eram bastante amigas, razão pela qual frequentavam as casas uma da outra.
Consta que em algumas dessas oportunidades, a mãe da vítima levou consigo a menor, e
nos  momentos,  em que  se  aproveitando  do  descuido  da  mãe,  que  estava  em outro
cômodo, o acusado tentou colocar a boca e tocou com os dedos nas partes intimas da
criança. 

O apelante, sustenta em suas razões que não há nos autos provas
suficientes para ensejar uma condenação.

 Contrarrazões às fs. 79/83.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do
recurso (fs.87/90). 

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso  deve ser  desprovido,  mantendo-se a  condenação pelo
crime de estupro de vulnerável.

É que, no caso dos autos, restaram evidenciadas a materialidade e
autoria delitivas.

Com efeito, a prova é clara no sentido de que o apelante cometeu o
crime que lhe é irrogado. 

Inicialmente –  a materialidade se comprova pela prova oral colhida
na instrução, e ainda no sentido de que a vítima tinha menos de 14 (catorze) anos de
idade, na data do fato (f.03), uma vez que nasceu em 03/10/2002, como atesta a certidão
de nascimento de f.09.

Sobre  a  autoria,  a  vítima  assegurou  o  seguinte  (mídia  anexada
fs.54/55)

“que era vizinha do acusado; que sempre ia a casa do acusado
acompanhada  de  sua  mãe;  que  ele  ficava  mexendo  com a
declarante, pegando no seu “pipiu” por muitas vezes;que não
contou a sua mãe por medo de uma represália; que quando ia
no  banheiro  o  acusado  lhe  puxava;  que  uma  certa  vez  o
acusado puxou a declarante e a deitou no chão, afastou sua
calcinha pro lado,e tentou colocar a boca no seu pipiu, mas a
declarante conseguiu empurrar o acusado e sair;  que depois
dessa  ocasião,  o  acusado  ainda  tentou  por  diversas  vezes
colocar a mão por dentro do short da vítima; que não contou a



sua mãe também por medo do acusado fazer algum mal a sua
familia; ” (Rianny Hellen Ecaristo Amâncio)

 As  declarações  prestadas  com  detalhes,  em  juízo,  pela  menor
revelam-se  harmônicas,  seguras  e  apresentam narrativa  fática  dentro  de  uma  lógica
razoável, sendo inequívocas em demonstrar o delito de que foi vítima.

Sobreleva ressaltar, nesta quadra, que – em se tratando de crime
sexual, cometido às escondidas, sem testemunhas oculares – deve-se atribuir especial
credibilidade à palavra da agredida, conforme já decidiu o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR.
EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE
PROCESSO  PENAL.  DESNECESSIDADE  QUANDO
PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO
DA  VÍTIMA.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.  ALEGADA
NULIDADE INEXISTENTE.
[...]
3. "A palavra da vítima, em sede de crime de estupro ou
atentado  violento  ao  pudor,  em  regra,  é  elemento  de
convicção de alta  importância,  levando-se em conta que
estes crimes, geralmente, não há testemunhas ou deixam
vestígios" (HC 135.972/SP).
[...]
5. Ordem denegada4. (grifo nosso)

É oportuno acrescentar ainda, os depoimentos colhidos em juízo que
dão sustentação a versão trazida pela jovem vítima:

“Que conhece o acusado há 18 anos e é sua vizinha; que em
certa  ocasião  estava  conversando  com  sua  entiada,  sobre
abusos  sexuais,  momento  em  que  sua  filha,  que  ouvia  a
conversação,  lhe  abraçou  e  pediu  para  contar  um  fato  e
questionou se a mesma seria capaz de acreditar,  em seguida
pronunciou a seguinte frase: “Mainha, Zeca mexe comigo,,” e
ao  questionar  a  sua  filha  o  que  significa  “mexer”  a  criança
prosseguiu: “mainha, quando eu vou lá com a senhora, ele tira
minha roupa e fica alisando o meu pipiu” “ e uma vez ele tentou
colocar  a  boca  no  meu  pipiu”;  que  a  declarante  jamais
imaginou  que  isso  acontecia  diante  dos  seus  olhos;  que  o
acusado é afeito ao alcoolismo e é agressivo com sua esposa;
que já ouviu comentários sobre outros casos de abuso sexual
por parte do acusado, mas somente após o ocorrido com sua
fila; que em várias ocasiões o acusado brincava com sua filha e
a  declarante  jamais  notou  qualquer  tipo  de  maldade;  que
acredita que o acusado se aproveitava dos raros momentos de
descuido   da  declarante.(  Mãe  da  vítima,  Edilene  Amâncio
Alves, mídia digital, fs.54/55)

Assim revelou, o representante do Conselho Tutelar:

4(HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)



.“que a mãe procurou o conselho tutelar para relatar um abuso
sexual sofrido por sua filha de 08 anos de idade; que a criança
é muito segura em narrar os fatos em que foi vítima; que após
isso encaminhou o caso a polícia e ao Ministério Publico” (Ely
Franklin de Almeida Veira, mídia digital, fs.54/55 )

Restou comprovado,  portanto,  que o acusado cometeu o delito  de
estupro de vulnerável contra a vítima.

A condenação está bem posta.

A pena, encontra-se corretamente aplicada no mínimo legal para o

tipo, diante das circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo.

É o voto5

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele
participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Luiz  Sílvio  Ramalho
Júnior, relator, e Carlos Martins Beltrão Filho, revisor.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  José  Rosen  Neto,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de
setembro de 2014.

Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior
      Relator
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