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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0002475-86.2013.815.2003 –  6ª  Vara
Regional da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE : Eduardo José Moraes Silva
ADVOGADOS : Edízio Cruz da Silva e Walbia Imperiano Gomes
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  Art.  217-A,  do  Código  Penal.
Pretendida  a  absolvição.  Impossibilidade.
Materialidade  e  autoria  delitivas  indubitáveis.
Ausência de laudo sexológico suprida pela palavra
da  vítima  e  demais  provas.  Manutenção  da
sentença  condenatória.  Desprovimento  do
recurso. 

–  Restando comprovado nos autos que o réu, ora
apelante, praticou atos libidinosos com sua filha,
menor de 14 anos, à época dos fatos, chegando ao
ponto  de  efetuar  conjunção  carnal,  configurada
está a prática do crime de estupro de vulnerável,
não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

- Nos crimes sexuais, normalmente, cometidos na
clandestinidade  (presentes  apenas  a  vítima  e  o
acusado),  a  palavra  da  vítima  assume relevante
valor  probante,  quando  precisos,  coerentes  e
subsidiados por outras provas.
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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, em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer da Procuradoria
de Justiça.

RELATÓRIO

Perante a 6ª  Vara  Regional  da  Comarca  da  Capital,
Eduardo José Moraes Silva foi  denunciado como incurso nas sanções do
art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, ambos do CP.

Assim narrou a peça basilar acusatória (fls. 02/03):

“(...) Entre os meses de dezembro de 2009 a junho de
2012,  Eduardo  José  Moraes  Silva teve  conjunção
carnal  ou  praticou  outro  ato  libidinoso  com  a  filha
menor de 14 anos, A. (...)
Consta no inquérito policial  anexo que, no dia 06 de
junho de 2012, a senhora Veridiana Barbosa Carneiro
Lourenço, mãe de uma colega de colégio da vítima Ana
Carolina Ferreira Morais da Silva, informou ao Conselho
Tutelar  que  a  menor  estava  mantendo  conjunções
carnais com seu pai Eduardo José Moraes Silva.
Extrai-se dos autos que a menor foi morar com seu pai
em dezembro 2009, na época com 11 anos de idade, e
que, após três meses de convivência com seu genitor,
o denunciado começou a abusar sexualmente de sua
filha  menor  de  14  anos,  inicialmente  com
“manipulações  corporais”,  e  em  seguida  mantendo
conjunção carnal. (...)”.

Denúncia recebida em 12  de  fevereiro  de  2014  (fl.
136).

Após regular instrução processual, o  douto magistrado
a quo proferiu sentença (fls. 237/240v.), condenando o réu à pena de 13
(treze)  anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente
fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II,
ambos do Código Penal. 

Inconformado,  o  réu  interpôs  recurso  de  apelo à  fl.
242.
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Em suas razões  (fls.), a  defesa  requer  a  absolvição,
aduzindo que não existem provas robustas de que o réu cometeu o delito.
Alega, também, que existem dúvidas nos depoimentos prestados pelas
testemunhas.  Aduz  que  as  alegações  da  vítima  não  são  verdadeiras.
Assevera, ainda, que não foi realizado exame pericial que comprovasse ter
a suposta vítima sofrido algum tipo de abuso. Afirma, também, que os
atos aconteciam à noite, período esse em que o réu estava trabalhando.

O Ministério Público Estadual apresentou suas
contrarrazões, rogando pela manutenção da decisão guerreada (fls.).

Neste grau de jurisdição, instada a se pronunciar, a
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora
de Justiça, Drª. Maria  Ludérlia  Diniz  de Albuquerque Melo  opinou pelo
desprovimento do apelo (fls.).

É o relatório.

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

Conheço do recurso de apelação, eis que presentes os
pressupostos de admissibilidade.

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do delito de
estupro de vulnerável cometido pelo réu contra sua filha, conduta essa
descrita nos artigos 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Depreende-se  dos autos que,  entres  os  meses  de
dezembro de 2009 a junho de 2012, época em que a menor foi morar com
o pai,  o  acusado,  Eduardo  José  Moraes  Silva,  passou  a  praticou  atos
libidinosos com sua filha, A. C F. M. S., chegando ao ponto de efetuar
conjunção carnal.

Sem  embargo,  apesar  da  irresignação defensiva, a
autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao
réu restaram cabalmente evidenciadas.

A  ocorrência  dos  abusos  sexuais  cometidos  pelo  réu
contra  sua  filha  é  fato  inconteste  em  face  dos  elementos  fáticos
probatórios  existentes,  que  comprovam ter  o  denunciado  praticado  os
fatos descritos na denúncia.

Ab  initio,  insta  salientar  que  a  ausência  de  exame
pericial nos autos, não impede, nem inviabiliza, formalmente, a apuração
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do crime de estupro,  na medida  em que o  próprio  legislador  prevê a
possibilidade de produção de outros meios de prova para demonstração
da materialidade delitiva, a teor do disposto nos arts. 158, 167 e 564, III,
b, do CPP, sendo de especial relevância nos crimes sexuais a palavra da
vítima. 

Eis precedentes:

“APELAÇÃO  CRIMINAL.  ROUBO  MAJORADO  (16
VÍTIMAS)  E  ESTUPRO  (4  VÍTIMAS).  CAUSA  DE
AUMENTO DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS
NO  ROUBO  E  PARTICIPAÇÃO  DO  RÉU  NO  ESTUPRO
PRATICADO PELO CORRÉU DESCRITOS NA DENÚNCIA.
EMENDATIO  LIBELLI.  POSSIBILIDADE.  ESTUPRO.
LAUDO  PERICIAL  INCONCLUSIVO.  IRRELEVÂNCIA.
PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS.  VALOR  PROBANTE.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO TIPO E REFERÊNCIA
GENÉRICA  À  CULPABILIDADE  INTENSA.
INIDONEIDADE  DA  FUNDAMENTAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO  DA  SANÇÃO.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  DECISÃO  UNÂNIME.  1.  O
magistrado não está  vinculado à  qualificação jurídica
atribuída pela acusação na denúncia,  tendo em vista
que no momento  da prolação da decisão  repressiva,
sem modificar a descrição do que narrado na exordial
acusatória, poderá atribuir definição jurídica diversa da
empreendida pelo Ministério Público, ainda que tenha
de aplicar pena mais grave, conforme preceitua o art.
383 do Código de Processo Penal.  2. A ausência de
laudo  pericial  conclusivo  não  afasta  a
caracterização  de  estupro,  porquanto  a  palavra
da vítima tem validade  probante,  em particular
nessa  forma clandestina de delito,  por  meio do
qual  não  se  verificam,  com  facilidade,
testemunhas  ou  vestígios.  3.  Verificando-se  que
para  afastar  a  pena-base  do  mínimo  legal  o  juízo
monocrático utilizou-se de circunstâncias inerentes aos
próprios  tipos  penais,  assim  como  de  referência
genérica  à  culpabilidade  intensa,  impõe-se  o
redimensionamento  da  sanção.  4.  Recursos
parcialmente  providos.  Decisão  Unânime”.  (TJ-PE  -
APL:  2791075 PE,  Relator:  Antônio  de  Melo  e  Lima,
Data de Julgamento: 06/03/2013, 2ª Câmara Criminal,
Data de Publicação: 20/03/2013). Destaquei.

Assim,  não obstante  o laudo sexológico  não ter  sido
juntado aos autos, conforme requisição à fl. 121, o depoimento da vítima,
aliado as demais provas, atestam a prática do estupro pelo apelante.
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A vítima, ouvida na Delegacia da Infância e Juventude
da Capital (fl. 114), afirmou que veio do Pará para morar com seu pai,
tendo este, após alguns meses de convivência, passado a praticar atos
libidinosos e também conjunção carnal com ela. Disse que, depois de anos
de abuso, não mais aguentando, resolveu fugir de casa e recebeu a ajuda
de sua amiga e da mãe dela. In verbis: 

“(…) morava com a avó e com sua genitora, porém a
mesma era usuária de drogas e se prostituía, que no
ano de 2006 foi levada para um abrigo na cidade de
Marabá onde passou três anos. Que no ano de 2009
resolveu procurar o seu pai tendo encontrado através
da  internet,  e  a  coordenadora  do  abrigo  onde  a
declarante se encontrava mandou uma mensagem para
ele contando toda a história de vida da declarante e ele
assumiu que realmente era o genitor dela declarante.
Que declara ter vindo morar com ele nesta Capital no
Bairro Valentina de Figueiredo. que ele já era casado
mas não tinha filho com essa atual companheira. Que
passado  um  mês  de  convivência,  o  seu  pai
começou  a  dizer  que  ela  estava  crescendo  e
ficava tocando em seu corpo, e após alguns dias
ele começou a entrar no quarto da declarante e
passou a tocá-la nas partes intimas, e nesse mesmo
ano  ele  começou  a  ter  relações  sexuais  com  a
declarante, inicialmente umas duas vezes por semana
e  depois  com  mais  frequência,  e  declara  que  no
momento em que estava sendo abusada a sua reação
era ficar parada esperando ele terminar o ato. Declarou
que ele ficava dizendo que ela só tinha ele no mundo
para dar-lhe assistência e que ela não podia contar a
ninguém o que estava se passando entre eles. Declarou
que inicialmente ficou sem vontade de viver, de comer,
e ainda tinha que ouvir da parte dele que ela podia ir
embora que não ia fazer falta, pois ela não ia dar para
nada que ela ia  ser  igual  a mãe,  o que lhe deixava
muito magoada. Que no ano de 2012 contou tudo para
uma amiga da escola onde estudava de nome Elizabeth
e a mesma contou para a mãe dela, foi então que a
declarante não suportando mais os abusos praticados
pelo seu pai resolveu fugir de casa e recebeu a ajuda
de sua amiga e da mãe dela. Que seu pai ao sentir sua
falta colocou sua foto nos meios de comunicação, foi
quando  ela  voltou  para  casa  e  como  chegou  ao
conhecimento  do  CT.  E  ela  sentiu  segurança  para
contar  tudo  o  que  estava  se  passando,  então  foi
abrigada na instituição onde se encontra até hoje, disse
que não tem mais contato com o pai, e declara que
perdeu sua virgindade com o padrasto no Estado do
Pará onde residia, e aqui continuou sendo abusada pelo
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pai.  Que  atualmente  está  estudando  e  residindo  na
instituição que abrigou-a e está muito satisfeita.

Em juízo (fl.  - mídia digital anexa), confirmou os fatos.
Disse que tinha 10 para 11 anos quando começaram os abusos. Afirmou
que comentou com uma amiga e uma professora. Asseverou, também,
que os atos aconteciam em qualquer lugar da casa.

A  testemunha,  Veridiana  Barbosa  Carneiro,  em  sede
policial, disse (fl. 120):

“(…) que foi em 2012, sua filha Elisabeth ligou para a
depoente pedindo para levar a amiga Ana Carolina para
dormir em sua casa; Que a depoente permitiu por uma
noite, mas chegando na sua casa Ana Carolina pediu
pelo amor de Deus que não a deixassem voltar para
sua  casa,  pois  tinha  muito  medo  do  pai;  Que  Ana
Carolina então contou que seu pai era muito violento e
que  a  abusava  sexualmente  dela;  Que  Ana  Carolina
falou que quando a madrasta estava dormindo, o pai
dela  entrava  em  seu  quarto,  tapava  sua  boca  e
mantinha  relações  sexuais  com  ela  a  ameaçando
dizendo  que  se  ela  contasse  para  alguém,  ele  iria
colocá-la para fora de casa; Que Ana Carolina ainda
disse que o pai era amoroso com os outros filhos e que
se contasse isso, ninguém ia acreditar nela; Que Ana
Carolina foi ficando na casa da depoente e depois de
uns 15 dias, resolveu procurar o Conselho Tutelar para
resolver a situação e hoje sabe que Ana Carolina está
em um abrigo. (...)”.

Em juízo (fl.  - mídia digital anexa), ratificou os fatos
narrados na delegacia.

A testemunha, Lamartine Campina de Assis, ouvida em
sede judicial (fl.), falou que a vítima contou dos abusos sofridos. Relatou
das conjunções carnais. Disse que o pai usava da força para praticar os
atos sexuais. Asseverou que a ofendida disse que se iniciou com sexo oral
para depois “partir para as vias de fato”. Disse que fez a condução do réu
para a delegacia. 

O  relatório  do  Conselho  Tutelar  da  Criança  e  do
Adolescente (fls. 10/18), concluiu que “(…) ela é vítima de abuso sexual
intrafamiliar, quando sofreu abuso praticado pelo padrasto, na primeira
infância, pelo pai na segunda e terceira infância, se estendendo para o
início da adolescência. O abuso sexual praticado pelo genitor considera-se
uma forma de incesto. Ambos os abusadores mantiveram contato físico,
quando houve a manipulação do corpo e relações sexuais plenas. (…)”.
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No mesmo sentido, o relatório psicológico do Centro de
Referência  Especializado  da  Assistência  Social  –  CREAS  narrou  (fls.
130/131) que “(…) nos atendimentos a adolescente sempre manteve esse
discurso, relatava com firmeza as violações que havia sofrido. Naquela
ocasião  a  adolescente  apesar  de  estar  em  atendimento,  apresentava
conflitos de comportamento e convivência na Instituição (...)”.

Por  sua  vez,  o  réu,  Eduardo  José  Moraes  Silva,
interrogado em juízo  (fl.  -  recuso digital  anexo),  negou as  acusações,
tendo afirmado que sua filha começou a ter atritos e saiu de casa. Disse
que nunca  foi  detido.  Asseverou  que  ela  começou  os  problemas  de
convivência.

Todavia,  não  obstante  os  argumentos  defensivos,  as
provas  revelam que  o  apelante  praticou  o  crime a  ele  imputado,  não
havendo que se falar no  in dubio pro reo, encontrando-se sua negativa
enfraquecida e contrária aos elementos probatórios colhidos.

Repise-se  que,  nos  crimes  sexuais,  normalmente,
cometidos na clandestinidade (presentes apenas a vítima e o acusado), a
palavra  da  vítima  assume  relevante  valor  probante,  quando  precisos,
coerentes e subsidiados por outras provas.

A propósito:

“(…) 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.  (…)”.  (STJ.  AgRg  no  AREsp
563.496/PA,  Rel.  Ministro  GURGEL  DE  FARIA,
QUINTA  TURMA,  julgado  em  17/12/2015,  DJe
22/02/2016 – ementa parcial). Destaquei.

Ressalte-se, também, como bem pontuou o Ministério
Público  a quo, em suas contrarrazões (fls.), que “quanto à alegação de
que o horário apontado pela vítima como do cometimento dos delitos,
seria  o  mesmo  em que  o  réu  estava  em  seu  Labor,  na  tentativa  de
invalidar a acusação, não como prosperar. Uma vez que ao fatos ocorridos
se estenderam por um longo lapso temporal, qual seja, entre os meses de
dezembro do ano de 009 e junho do ano de 2012, e as provas acostadas
aos autos, fls. 216 e 217, só comprovam o horário de trabalho do réu nos
meses de maio de 212 e junho de 2012”. 

Frisou, ainda, o parquet a quo que “tratando-se de um
longo  período  de  tempo,  não  se  pode  usar  apenas  dois  meses  parar
comprovar a rotina do réu, deve-se observar que além da falta de provas,
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os  dois  meses  de  cartões  de  ponto  apresentados,  revelam  que  era
habitual ao réu sair do emprego no início da madrugada, período esse que
pode ser facilmente descrito por uma criança como noite”.

Com efeito,  existindo  nos  autos  elementos  de  prova
idôneos  para  evidenciar,  de  forma  cabal,  a  materialidade  e  autoria
delitivas, não há que se falar em absolvição baseada no princípio do  in
dubio pro reo, como pretendido pelo apelante.

De tal sorte, presentes provas seguras da materialidade
e  autoria delitiva mantenho a condenação do apelante pela prática do
crime de estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A c/c art. 226, II,
ambos do CP, nos termos da bem fundamentada sentença de primeiro
grau.

Quanto à pena fixada, não obstante esta não ter sido
matéria do apelo, verifico que não há qualquer reparo a ser feito.

Com  efeito,  dispensando  maiores  delongas,  a
reprimenda cominada ao réu na sentença  primeva, teve sua pena-base
fixada em um ano acima do mínimo legal previsto ao tipo – 09 (nove)
anos  de  reclusão  –  quantum  que  foi  mantido  na  segunda  fase  e
aumentado da  metade na terceira  fase,  ante  a  presença da  causa  de
aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal, restando a pena em
definitivo no patamar de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, em
harmonia com o parecer ministerial.

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

Outrossim, corrija-se a numeração dos autos a partir
da fl. 249, ante a incorreção verificada.

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o
Excelentíssimo Senhor Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha
Ramos, decano no exercício da  Presidência da Câmara Criminal,
dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos William de Oliveira (Juiz
de  Direito  convocado  até  o  preenchimento  da  vaga  de
desembargador),  revisor.  Ausentes justificadamente  os
Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos Martins Beltrão
Filho. 



9

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho”  do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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