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APELAÇÃO CRIMINAL N.0000216-82.2017.815.2002 – 6ª Vara Criminal da Capital/PB
RELATOR : Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado)
APELANTE : Ministério Público do Estado da Paraíba
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ADVOGADO : Helen Cristina Tomaz Pereira

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM 13
(TREZE)  ANOS  DE  IDADE.  ABSOLVIÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.  ALEGAÇÃO  DE  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DE
VIOLÊNCIA. RELAÇÃO DURADOURA DE NAMORO ENTRE VÍTIMA E
RÉU.  GRAVIDEZ.  COABITAÇÃO.  PARTICULARIDADES  DO  CASO
CONCRETO.  RELATIVIZAÇÃO  DA  VULNERABILIDADE  DA  VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO.
 
1. A situação em que a vítima mantém relacionamento amoroso
com o réu desde os 13 (treze) anos de idade, do qual resultou
gravidez,  afasta  a  hipótese  de  violência  presumida,  o  que
autoriza a flexibilização da regra do art. 217-A do CP.

2.  “A  relativização  da  vulnerabilidade  deve  observar  as
condições  reais  da  vítima de entender  o caráter  das  relações
sexuais  e de se orientar de acordo com esse entendimento.  -
Devidamente comprovada a relação de namoro, a anuência dos
genitores e a coabitação com fins de constituição de entidade
familiar, não há, sob este prisma, qualquer tipo de violação ao
bem  juridicamente  tutelado,  sendo  o  fato  em  questão
materialmente  atípico”  (TJPB  -  ACÓRDÃO  do  Processo  Nº
00001351720118150201, Câmara Especializada Criminal,  Relator
DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em 21-03-2017).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal em que figu-
ram como partes as acima identificadas:

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
votação unânime, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
em desarmonia com o parecer ministerial.

— RELATÓRIO —

Na 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Wellington Rodrigues Dias
foi denunciado como incurso nas penas do art. 217-A, do Código Penal, pelo fato
assim descrito na denúncia (fls. 02/04):

“...a  vítima  Victória  compareceu  à  Maternidade  Frei
Damião  ao  dia  20  de  outubro  de  2015,  queixando-se  de
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sangramento  genital  com  coágulo,  sendo  constatado  pelo
médico obstetra plantonista como abortamento inevitável. À
época a vítima contava com apenas 13 anos.

Tal gravidez infrutífera resultou de relações sexuais da
adolescente com o acusado, Welligton, que contava com 21
anos  de  idade  à  época  dos  fatos  e,  inclusive,  convivia
maritalmente com a vítima.

A  vítima  foi  sexualmente  violentada  aos  11  anos  de
idade,  por  outro  indivíduo,  na  cidade de Cuitegi/PB,  onde
também foi  instaurado procedimento e o abusador preso e
processado. Depois disso, a adolescente se viu forçada a sair
de casa ao dia 09 de maio de 2015, em razão de sua genitora,
Luciene Bezerra de Souza, ter descoberto o relacionamento
amoroso  entre  a  adolescente  e  o  acusado.  Assim,  na  data
mencionada,  a vítima passou a  residir  na casa dos pais  de
Welligton, mantendo, com este, relações sexuais regulares.

Após uma denúncia feita pela mãe da vítima ao Conselho
Tutelar, a adolescente saiu da casa do acusado e foi morar
com a avó materna, Ilda Bezerra de Souza, porém, mantendo
o relacionamento amoroso com o acusado, época em que se
deu o aborto espontâneo anteriormente relatado.

Ao  completar  15  anos,  a  adolescente  voltou  a  residir
com o acusado, mantendo o relacionamento amoroso e sexual
(…).”

Após o regular processamento do feito, o MM Juízo a quo sentenciou
às fls. 163/167, julgando improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
o réu, uma vez que considerou não haver provas suficientes da prática do crime. 

Inconformado, o Ministério Público apelou às fls.168. Nas razões (fls.
171/174),  requereu  a  condenação  do  denunciado  nas  penas  do  art.  217-A,  do
Código Penal.

Contrarrazões  às  fls.  181/191,  pugnando  pelo  não  provimento  do
apelo.

Em parecer,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  provimento  do
apelo, para que se condene o apelado Wellington Rodrigues Dias, pela prática de
crime previsto no art.217-A, do CP (fls. 196/199).
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É o relatório.

— VOTO —

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, admito seu
processamento.

Em suma, o recurso ministerial pretende a reforma da sentença para
condenar  o  réu  pelo  crime de  estupro  de  vulnerável,  ao  argumento  de  que  a
vulnerabilidade da vítima se trata de uma presunção absoluta. Vejamos a dicção do
delito descrito no art. 217-A do Código Penal: 

Art.  217-A.  Ter  conjunção  carnal  ou  praticar  outro  ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena – reclusão,
de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

 

Entretanto, no caso dos autos não lhe assiste razão.

Primeiramente, antes de adentrar no exame dos fatos, exponho que a
Terceira Seção da Corte Superior, sob a égide dos recursos repetitivos, art. 543-C
do CPC, no julgamento do REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015, firmou posicionamento 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 pra-
tique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da
vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamen-
to amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime”. 

Outrossim, recentemente, aprovou a Súmula nº 593, que dispõe sobre
estupro de vulnerável. Confira-se a íntegra do verbete: 

“O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjun-
ção 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”. 

Em que pese o entendimento firmado em súmula pelo Superior Tribu-
nal de Justiça, há casos nos quais se torna inevitável a relativização do conceito de
vulnerabilidade trazido no art. 217-A do Código Penal Pátrio. Vejamos.
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Narram os autos que a vítima, aos 13 (treze) anos de idade, à época
dos fatos, e o réu com 21 (vinte e um) anos de idade, mantinham relacionamento
amoroso e convivência habitual, resultando gravidez.

Ao ser ouvida na esfera judicial (fls.143/mídia), a vítima declarou que
conviveu com o réu desde os 13 (treze) anos, que nunca foi forçada a manter rela-
ções sexuais com ele; que saiu de casa para morar com o réu por escolha própria;
que o relacionamento acabou por incompatibilidade de gênios; que moraram juntos
por dois anos; nunca foi ameaçada pelo réu; que era sustentada pelo acusado. 

Quando ouvido em interrogatório (fls.143/mídia), o acusado confirmou
as declarações da vítima, esclarecendo que manteve o namoro durante dois anos;
que alugou um canto para morar com a vítima; que nunca forçou nada com a víti-
ma; que gostava da vítima; que a vítima nunca trabalhou; que sustentava a menor
com a ajuda da avó dela; que o relacionamento era público; que acabaram o rela-
cionamento porque foi traído. 

Ressalte-se ainda, que a mãe da adolescente, em seu depoimento ju-
dicial (mídia de fl.61), confirmou que sua filha saiu de casa por vontade própria,
que consentiu que sua filha fosse morar com o réu, inclusive acompanhou a filha
até a casa do acusado; que perdeu o contato com a filha; que ficou sabendo que
sua mãe (avó da vítima) pagava o aluguel para a vítima e réu; que a relação entre
os dois era de conhecimento de todos. 

Além disso, a avó da vítima Ilda Bezerra de Souza (mídia/fls.78) afir-
mou em juízo que foi a mãe da vítima que levou Victória para morar na casa do
réu; que mesmo a mãe da menor sendo contra o relacionamento, não impediu que
o mesmo acontecesse; que a vítima era bem tratada pelo réu; que pagava aluguel
de um quartinho para o casal; que só ficou sabendo da gravidez depois que aconte-
ceu o aborto, e que mesmo depois do aborto a vítima e o réu continuaram juntos; e
que o réu é um menino trabalhador.

Logo, não há controvérsia sobre a relação afetiva existente entre a
vítima e o réu, que mantiveram relação sexual e que a menor de 14 (quatorze)
anos engravidou dele. Como também é incontroverso o consentimento dos pais da
vítima acerca do namoro, além do propósito de viverem juntos. 

Como se vê, na hipótese em concreto, as particularidades constata-
das, quais sejam, o relacionamento afetivo mantido entre a vítima e o réu, que ge-
rou gravidez, mesmo que interrompida são suficientes a permitir a referida relativi-
zação. 

Ora, a vulnerabilidade não pode ser entendida de forma absoluta sim-
plesmente pelo critério etário, o que configuraria hipótese de responsabilidade ob-
jetiva, devendo, pois, ser mensurada em cada caso trazido à apreciação do Poder
Judiciário, à vista de suas particularidades. 

4



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

Gabinete do Des. Joás de Brito Pereira Filho

ACÓRDÃO

Não obstante, assevero que mantenho meu posicionamento de que o
consentimento da vítima não é motivação suficiente para elidir o crime de estupro
de vulnerável. Contudo, a hipótese dos autos é especialíssima, pois, houve o relaci-
onamento afetivo com coabitação habitual. Logo, a situação exposta, a meu ver,
afasta a violação do bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a dignidade sexu-
al da menor. 

A propósito, transcrevo julgados desta Câmara Criminal:

 PENAL E PROCESSUAL PENAL - Crime contra a liberdade sexu-
al. Estupro de Vulnerável. Atipicidade da conduta imputada.
Absolvição. Apelação Criminal. Relação de namoro entre acu-
sado e vítima. Coabitação. Conhecimento e anuência dos geni-
tores de ambos. Conjunção carnal consentida pela vítima. Par-
ticularidades do caso concreto. Acerto do decisum a quo. Ma-
nutenção da sentença absolutória. Desprovimento do recurso.
- Para que haja uma condenação penal, não basta que o fato
se amolde formalmente a um dos tipos incriminadores descri-
tos pelo legislador. É mister que haja a adaptação ao tipo ma-
terial ali descrito, verificando-se, sobretudo, se houve lesivi-
dade ao bem juridicamente tutelado. - A presunção de vulne-
rabilidade do art. 217-A, do Código Penal, é relativa, admitin-
do prova em contrário. -  A relativização da vulnerabilidade
deve observar as condições reais da vítima de entender o
caráter das relações sexuais e de se orientar de acordo com
esse entendimento.  -  Devidamente comprovada a relação
de namoro, a anuência dos genitores e a coabitação com
fins de constituição de entidade familiar, não há, sob este
prisma, qualquer tipo de violação ao bem juridicamente tu-
telado,  sendo  o  fato  em  questão  materialmente  atípico.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001351720118150201, Câmara Especializada Criminal, Rela-
tor DES. LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR , j. em 21-03-2017) gri-
fei. 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ES-
TUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA, NA ÉPOCA, QUALIFICADA COM
tREZE ANOS DE IDADE. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SENTENÇA AB-
SOLUTÓRIA. INCONFORMIDADE MINISTERIAL. ANÁLISE DO CASO
CONCRETO. AGENTE PRIMÁRIO QUE NÃO OSTENTA PERSONALI-
DADE VIOLENTA. ATOS CONSENTIDOS PELA VÍTIMA. RELAÇÕES
SEXUAIS ANTERIORES COM OUTRO INDIVÍDUO. RELATIVIZAÇÃO
DA VIOLÊNCIA. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPRO-
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VIMENTO. 1. Punir a pessoa que manteve relações sexuais ou
prática de atos libidinosos com menor de 14 (quatorze) anos,
sem análise  detalhada do ocorrido,  implicaria  em conceder
punição arbitrária ao agente, penalizando-o pela omissão da-
queles que não zelaram pela menor, ou pela falta de políticas
sociais  que preservassem o crescimento e  bem-estar  desta,
propiciando  olhares  a  sua  educação,  tratamento  familiar  e
convivência sadia na sociedade. 2. No que tange à vulnerabi-
lidade, esta não pode ser entendida de forma absoluta sim-
plesmente pelo critério etário, o que configuraria hipótese
de responsabilidade objetiva, devendo ser mensurada em
cada caso trazido à apreciação do Poder Judiciário, à vista
de suas particularidades. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Pro-
cesso Nº 00027241220148150351, Câmara Especializada Crimi-
nal, Relator DES. CARLOS MARTINS BELTRÃO FILHO , j. em 15-
08-2017) grifei.

Assim, tenho que o ato sexual não foi praticado num contexto de ex-
ploração sexual ou no intuito de ultrajar a dignidade sexual da menor, o que esca-
pa ao desejo da norma, que é o da proteção da dignidade sexual do vulnerável,
pelo que entendo que o recurso ministerial não merece acolhimento.

 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume
a sentença prolatada em primeiro grau. 

É o meu voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Vi-
tal de Almeida, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento os Ex-
celentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convo-
cado para substituir o Exmo. Sr. Des. Joás Brito Pereira Filho), relator, João Be-
nedito da Silva, revisor, e Arnóbio Alves Teodósio. Ausente justificadamente o De-
sembargador Carlos Martins Beltrão Filho.
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Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
30 de maio de 2019.

Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa
                          - RELATOR - 
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