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APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CRIME  OCORRIDO  NA  CASA  DO  AGENTE.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA  DA  VÍTIMA
EM  HARMONIA  COM  A  PROVA  TESTEMUNHAL.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
PLEITO  SUBSIDIÁRIO  PELA  REDUÇÃO  DA  PENA
PARA O MÍNIMO LEGAL. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO
SISTEMA TRIFÁSICO.  QUANTUM SUFICIENTE  PARA
A  REPROVAÇÃO DA CONDUTA. DESPROVIMENTO.

-  Nos  crimes  contra  a  dignidade  sexual,  a  palavra  da  vítima
mostra-se suficiente a sustentar o decreto condenatório, máxime
quando firme e em harmonia com outras provas produzidas no
processo.

-  Tendo  sido  plenamente  observado  o  sistema  trifásico  de
aplicação da pena,  justifica-se a  fixação da sanção um pouco
acima  do  mínimo  legal,  quando  suficiente  para  reprimir  a
conduta  praticada,  mormente  se  considerada  a  incidência  de
circunstância  judicial  corretamente  sopesada  em  desfavor  do
acusado.

VISTOS, RELATADOS  E  DISCUTIDOS  estes autos de
apelação criminal, acima identificada. 

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por José Leonaldo dos
Santos, em face da sentença das fls. 106/110, prolatada pelo Juiz de Direito da 5ª Vara



da Comarca de Santa Rita, Gustavo Procópio Bandeira de Melo, nos autos da ação penal
acima numerada, promovida pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou
procedente a denúncia para lhe condenar pela prática do crime previsto no art.
217-A, do CP, aplicando uma pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 6 (seis)
meses de reclusão no regime inicial fechado,  em razão dos fatos assim narrados na
denúncia de fls. 02/03:

“Consta do inquérito policial anexo que, em dias não especificados do mês de
janeiro de 2011, no interior de sua residência,  o denunciado praticou atos
libidinosos com IGOR PEREIRA DA SILVA, à época com 13 anos de idade,
introduzindo o pênis no ânus,  assim como colocando-o na boca da vítima
(...)”.

Nas razões recursais (fls. 114/118) afirma o apelante, em síntese,
que as provas constantes dos autos são frágeis para dar sustento ao édito condenatório,
razão  pela  qual  postula  pelo  provimento  do  recurso,  com a  absolvição  do réu,  ou,
subsidiariamente, requer  a redução da pena para o mínimo legal.

Contrarrazões pela parte adversa às fls. 144/149, pugnando pela
manutenção do decisum.

Nesta instância, o Procurador de Justiça José Roseno Neto, no
seu parecer das fls. 151/153, opinou pelo desprovimento do apelo.  

É o relatório.
VOTO.

Em meados de janeiro do ano de 2011, o recorrente, praticou,
atos libidinosos diversos da conjunção carnal, na casa onde morava, com um menor de
14 anos, razão pela qual, acabou responsabilizado pela infração penal prevista no art.
217-A do Código Penal.

A presente insurreição versa sobre insuficiência de provas para
condenação,  tendo  em  vista  a  fragilidade  do  arcabouço  probatório,  baseada,
exclusividade, em depoimentos testemunhais que não restaram ratificados pela prova
pericial e, alternativamente, redução da reprimenda aplicada para o mínimo legal. 

Conforme  é  cediço,  nos  crimes  de  estupro,  geralmente,
praticados na clandestinidade,  a  palavra da vítima possui relevante valor probatório,
quando em consonância com os demais elementos probatórios, no caso, os depoimentos
testemunhais prestados na esfera policial (fls. 06/07 e 09/10) e em juízo (fls. 87 e 106). 

A vítima, quando ouvida em juízo,  corroborou as declarações
prestadas na esfera policial de forma firme e uníssona:

“QUE no dia do fato estava juntamente com a menor Adriana, conhecida por
'Biu' na frente da residência do acusado, quando em determinado momento
este último convidou os menores para adentrarem; que o convite foi aceito
pelos menores e dentro da residência o acusado, a vítima e Biu assistiram a
filme de sexo, tendo posteriormente convidado os menores para se dirigirem
até sua cama, o que foi feito; que no quarto do acusado, este acariciou os
seios da vítima Adriana, determinou que a vítima Igor praticasse sexo oral
nele, chupando seu pênis, além de praticar relações anais neste; que os atos
praticados entre acusado e vítima foram presenciados por sua amiga Adriana
(…) que o acusado possuía um celular e este prometeu dá-lo a vítima e sua



amiga Adriana, caso os mesmos praticassem os atos libidinosos e sexuais
pedidos pelo acusado; que o acusado chegou a pagar 1 real a vítima em outro
dia;  que somente praticou atos  desta natureza somente no dia descrito  na
denuncia; que a época do fato possuía 13 anos de idade (…) que o acusado
foi a primeira pessoa que praticou relações sexuais com a vítima(...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pela testemunha
presencial, Adriana Amaro de Lima, em juízo:

“(...) que aconteceram os fatos narrados na denúncia; que foi somente esta
vez que soube que o réu praticou atos libidinosos com a vítima (…) que o
fato ocorreu na residência do réu; que a gente tava lá fora, a depoente e Igor;
que os dois subiram no muro da casa do réu e viram o réu no sofá; que o réu
abriu o portão e a depoente e Igor entraram; que Igor foi para o quarto do réu;
que a depoente viu o réu praticar relação sexual (…) que conheceu o réu no
dia  do  fato;  que  Igor  já  o  conhecia;  que  subiram em cima do  muro  por
curiosidade; que é verdade que o réu colocou o pênis na boca da vítima e
colocou o pênis no anus de Igor; que tem 16 anos hoje (...)”.

Doutro  turno, as  testemunhas  arroladas  pela  defesa
restringem-se a dizer que o acusado é uma pessoa de comportamento normal, que o
conhece há muito tempo e nunca souberam de nada que desabonasse a conduta dele.
Sobre o crime em tela, asseveram que não presenciaram o ocorrido, desconhecendo a
vítima e seus familiares (fls. 88/89). 

E o acusado, em seu interrogatório, fls. 107, limita-se a negar a
acusação, mas confirma que Igor e Amanda ficaram em sua casa assistindo TV com ele.
Afirmou também que:

“(...)  que Igor disse que ele e Adriana estavam acostumados a ter relação
sexual com pessoas adultas; que o interrogado disse que isso não dava certo;
que  confessa  que  beijou  Adriana  na  boca  e  acariciou  os  seios  dela;  que
Adriana ficou acariciando o interrogado e ele a beijou e tocou em seios (…)
que já conhecia Adriana e Igor (…) que Igor tentou ter intimidade com o
interrogado mas este disse 'não rapaz', que ficaram assistindo filme de ação
(...)”.

Por sua vez,  quanto à conclusão do laudo sexológico das fls.
08, o  fato  de  não ter  achado vestígios  de  ato  libidinoso,  não  se contrapõe a  prova
testemunhal e tampouco possui o condão de exonerar o acusado pela prática do tipo
penal do art.  217-A, do CP, sobretudo porque atos libidinosos podem ocorrer sem a
produção de vestígios, ademais, ressalta-se no laudo que houve demora do suposto ato
para a realização do exame atual. 

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento.

Nesse sentido:

“RECURSO   ESPECIAL.   ESTUPRO   DE  VULNERÁVEL.  VÍTIMA
MENOR  DE  14  ANOS.  PRESUNÇÃO   ABSOLUTA DE  VIOLÊNCIA.
PADRASTO.  CAUSA DE  AUMENTO  DO  ART.  226,    II,    DO   CP.
INCIDÊNCIA.   CONDENAÇÃO.   PALAVRA   DA   VÍTIMA.
ABSOLVIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DE  PROVAS.
VEDAÇÃO.  SÚMULA  N.  7  DO   STJ.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.  Por  força  do julgamento do REsp
repetitivo n. 1.480.881/PI, de minha  relatoria, a Terceira Seção desta Corte



Superior sedimentou a jurisprudência,  então  já  dominante,  pela  presunção
absoluta  da  violência   em  casos  da  prática  de  conjunção  carnal  ou  ato
libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. 2.  Decorre  da  própria
literalidade  do  art.  226,  II,  do CP o recrudescimento  da  reprimenda  se  o
crime  sexual  é  cometido  pelo  padrasto  em  desfavor  da  enteada,  tal  qual
ocorreu na espécie. 3.  Desconstituir  a  comprovada relação de confiança e o
vínculo de autoridade que o agressor mantinha com a vítima implicaria o
reexame das  provas  e  dos  fatos  dispostos  nos  autos, o que é vedado em
recurso  especial  pelo  teor  da  Súmula  n.  7  do  STJ.  4.   A  Corte   local
confirmou  a condenação imposta na sentença, em acórdão  no  qual
frisou   que   o   conjunto  probatório  -  formado  não  apenas   pelo
depoimento firme e coerente da vítima mas também pelos relatos  das
demais  testemunhas  ouvidas  em  juízo  - é robusto e conclusivo em
demonstrar a autoria do recorrente no crime de estupro de vulnerável. 5.
Nos   delitos   sexuais,  comumente  praticados  às  ocultas,  como  bem
salientaram   as   instâncias  antecedentes,  a  palavra  da  vítima  possui
especial   relevância,  desde que esteja em consonância com as demais
provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos. 6.  Para se
concluir  pela  absolvição,  seria  necessária  a  incursão  no  conjunto  fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado no  âmbito  do  recurso
especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7.  Não  se
verifica  a  nulidade  por ausência de fundamentação do acórdão recorrido,
pois, expressamente, manifestou-se sobre todas as teses defensivas postas na
apelação. 8. Recurso especial conhecido e não provido” (REsp 1607392/RO,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
20/09/2016, DJe 04/10/2016). Grifo nosso.

“PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
OMISSÃO  APONTADA.  INEXISTÊNCIA.AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
ESPECIAL  RELEVÂNCIA  NOS  DELITOS  SEXUAIS.  PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Ao contrário do
alegado, o acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia e
apontou as razões do entendimento ali  esposado, não se vislumbrando, na
espécie, violação ao art. 619 do CPP. 2. Em se tratando de crimes contra a
liberdade sexual,  que geralmente são praticados na clandestinidade,  a
palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório, mormente se
corroborada  por outros  elementos  de  prova  contidos  nos  autos. 3.  A
impugnação  alusiva  à  materialidade  e  à  autoria  do  crime  demandaria
necessariamente  o  reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,
procedimento vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta
Corte:  "A  pretensão  de  simples  reexame  de  prova  não  enseja  recurso
especial." 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 563.496/PA,
Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 22/02/2016). Destaquei.

No  que  pertine  à  dosimetria  da  pena,  o  juiz  a  quo,
reconhecendo uma circunstância judicial do art. 59 do CP como desfavorável ao réu, a
saber,  as consequências do crime, fixou a pena-base em  8 (oito) anos e 6 (seis) de
reclusão. Na sequência, o magistrado primevo tornou a reprimenda definitiva, diante da
ausência de circunstâncias a considerar, na segunda e terceira fase da dosimetria penal. 

Tal  circunstância  considerada  desfavorável  foi  devidamente
fundamentada pelo  magistrado,  que entendeu graves  as  consequências,  “ante a sua
repercussão no âmago do menor, que após o fato passou a usar roupas de mulher”(fls.
109). 

Destarte, prescinde de retoque o quantum firmado. 



Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça. 

Expeça-se mandado de prisão após o decurso do prazo de
embargos de declaração, sem manifestação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos  Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Márcio
Murilo da Cunha Ramos, relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor e Marcos William
de  Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álvaro  Cristino
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

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, 22 de março de 2018.

Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


