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APELAÇÃO  CRIMINAL. ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ATOS  LIBIDINOSOS.
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS.  VIOLÊNCIA
PRESUMIDA.  RECURSO  APELATÓRIO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES.  PALAVRA  DA  VÍTIMA
SEGURA E  COERENTE  COM  OS  DEMAIS
ELEMENTOS  DE  CONVICÇÃO  INSERIDOS
NOS  AUTOS.  RESPONSABILIDADE
INAFASTÁVEL.  QUANTUM  DE  AUMENTO
PELA CONTINUIDADE DELITIVA. CRIANÇA
SUBMETIDA  À  PRÁTICA  DE  INÚMEROS
ABUSOS  SEXUAIS.  MOTIVAÇÃO  IDÔNEA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Quando se trata de infração de natureza sexual,
que,  geralmente,  é  realizada  às  escondidas,  a
palavra  da  vítima  assume  relevante  valor
probatório,  por  ser  a  principal,  senão  a  única
prova de que dispõe a acusação para demonstrar
a  responsabilidade  do  denunciado.  Dessa
maneira,  estando  em  consonância  com  outros
elementos  probantes  amealhados  no  caderno
processual, como os esclarecedores depoimentos
testemunhais,  a  palavra  do  ofendido  torna-se
prova  bastante  para  levar  o  acusado  à
condenação,  não  vingando,  portanto,  a  tese  de
ausência de provas.

2. Na hipótese dos autos, a vítima que, aliada aos
demais  elementos  probatórios,  comprova  a



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

materialidade e autoria delitivas.

3.  São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime.  Pai
que praticava atos libidinosos com o filho menor.

V I  S  T O S, relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do
voto  do  relator. Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de
Embargos de Declaração, sem manifestação.

RELATÓRIO

Perante  a  1ª  Vara  da  Comarca  de  Bayeux/PB,  Wellington
Fernandes  da  Silva,  devidamente  qualificado,  foi  denunciado  como  incurso  nas
sanções do art. 217-A, c/c o art. 61, II, "e" e art. 71, todos do Código Penal, acusado
de, praticar ato libidinoso, diverso da conjunção carnal, com seu filho, Luís Manoel
de Pontes Neto, com 06 (seis) anos de idade à época dos fatos.

 Consta na peça acusatória, que no dia 28 de fevereiro de 2015,
em horário  não especificado,  Wellington Fernandes  da Silva,  teria  praticado ato
libidinoso com o menor, durante uma visita deste àquele.

 
De acordo com o que se extrai dos autos, a criança relatou o fato

à sua genitora no dia seguinte, quando voltou para casa, informando que o seu pai
havia colocado a "piloca" no seu bumbum. Narrou, ainda, que aquela não havia sido
a primeira vez, mas que nunca tinha dito nada porque esquecia

Indagado  de  quando  e  onde  o  fato  havia  ocorrido,  a  criança
informou que tudo ocorreu na residência de Wellington, quando ele mandou seu
filho mais velho (irmão da vítima) sair na moto, ficando apenas acusado e vítima em
casa. 

Recebida a denúncia em 26.08.2015 (fl. 41).

Ultimada a instrução criminal, o juiz singular julgou procedente
a pretensão punitiva exposta na peça inaugural, condenando o acusado nas penas do
art. 217-A, “caput” c/c art. 61, II, “e” e art. 71, todos do Código Penal, fixando a
reprimenda da seguinte forma (fls. 106-114): 
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Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em
08  (oito)  anos  de  reclusão.  Após,  considerando  ser  agressor  pai  da  vítima,
observando o que dispõe o art. 61, II, “e”, do CP, agravou o magistrado a pena em
10 (dez) meses, restando a pena em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Ao
final, com fundamento no art. 71 do Código Penal, aumentou a pena em 1/6 (um
sexto), resultando, desta maneira, em uma apenação total final de 10 (dez) anos, 03
(três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, nos
termos do art. 33, § 2°, alínea "a", do CP. 

Irresignado com o decisório adverso, recorreu o censurado (fls.
120; 142-145), propugnando, em seu petitório, por sua absolvição, ante a ausência
de provas para condenação.

Apresentadas  as  contrarrazões  a  irresignação  defensiva,
manifestou-se o Ministério Público pelo não provimento do recurso (fls. 149-153).

Instada a se pronunciar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Joaci
Juvino da Costa Silva, em parecer, opinou, pelo desprovimento da irresignação (fls.
155-159)

Lançado o relatório (fls. xxxx), foram os autos ao Revisor que,
com ele concordando, pediu dia para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

  O recurso é tempestivo, já que interposto em 05.12.2016, fl.
120,  sendo  o  réu  foi  intimado  da  sentença  em  12.12.2016  (fl.  123).  Além  de
adequado e não depender de preparo.

   Por isso, recebo o recurso.

   2.  MÉRITO

  Em suas razões recursais, alega o apelante que não há provas
suficientes  para  uma  condenação,  argumenta  atipicidade  da  conduta,  pelo  que
requereu, ao final, o provimento de sua apelação com sua consequente absolvição.
(fls. 143-144).

 Todavia,  ao compulsar os autos,  verifica-se que as alegações
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recursais vão de encontro às provas constantes nos autos. Não havendo como se falar
em fragilidade de provas, tendo em vista que as palavras da vítima são contundentes,
relatando com clareza de detalhes as condutas nefastas do apelante, restando claro,
ainda, a ocorrência da continuidade delitiva como reconhecida pelo juízo a quo.
 

Assim, a materialidade e a autoria atribuídas ao ora apelante
são incontestes, visto que imbuídas de verossimilitudes que conduzem à inexorável
conclusão  de  ser  o  responsável  pela  prática  de  atos  libidinosos,  diversos  da
conjunção carnal, contra seu filho, que lhe é imputado. 

É que a autoria se demonstra na livre valoração dos meios de
prova assentados expressamente no processo,  notadamente a riqueza de detalhes
narrada no depoimento da vítima,  peça imprescindível  nesse  tipo de crime,  que
retratam, em toda a sua amplitude, a responsabilidade do agente. 

Desta  forma,  consoante se depreende nos  autos,  após  tomar
conhecimento  do  caso,  a  mãe  da  vítima  dirigiu-se  à  delegacia,  onde  prestou
declarações (fls. 06), tendo sido encaminhada ao IML, a fim de que fosse realizado
na criança o exame sexológico necessário (fls. 32/33). Ato contínuo, a vítima e sua
genitora  foram encaminhadas  ao  Conselho  Tutelar  e  ao  CREAS,  onde  também
foram ouvidas (fls. 18/20 e 23/25). 

O depoimento de sua mãe é igualmente esclarecedor e cheio de
detalhes quanto ao crime praticado, ratificando mais uma vez as palavras da vítima
(fl. 81). 

Por sua vez, as declarações da vítima são coerentes,  firmes,
coesas, e relatam os fatos com riqueza de detalhes, inexistindo, dúvidas quanto a
autoria delitiva, ou qualquer motivação pela qual o menor imputaria falsamente o
delito  ao  acusado,  conforme as  declarações  prestadas  na  esfera  policial,  onde o
menor afirmou que: “(…) que o réu havia colocado a “piloca no lugar onde faz
cocô” e que aquilo "já tinha acontecido outras vezes".  (fls. 18-19).

Tais  declarações,  foram  ratificadas  quando  o  menor  fora
ouvido em juízo,  momento em que a  oitiva  judicial  da  vítima foi  realizada por
equipe  especializada  do  TJPB,  relatando o  menor,  de  forma  de  contundente,  as
ações do denunciado, conforme se observada da oitiva constante na mídia de fl. 82,
onde o mesmo, ao ser questionado várias vezes acerca do ocorrido, foi enfático em
afirmar (e reafirmar) o abuso sofrido por parte de seu genitor, narrando, inclusive,
que tal fato ocorreu por várias vezes, sem se contradizer, e em relato idêntico ao que
já havia feito às equipes do CREAS e do Conselho Tutelar, como já observado. 

Assim sendo, ao analisar as declarações da vítima, percebe-se
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claramente que é incontroversa a multiplicidade de vezes com que o réu praticava
suas investidas contra a vítima menor, restando amplamente demonstrado nos autos
a habitualidade das ações.

De igual forma, a assistente social do Conselho Tutelar, a Sra.
Marilú  Figueiredo  Paulino  da  Silva,  responsável  pelo  Relatório  de  fls.  23/24,
ratificou em juízo o que foi dito pela criança, informado que atendeu o menor a sós
após a triagem feita pelo conselheiro Carlos Antônio, tendo a criança lhe dito que:
“o pai dele o levou para a casa dele para fazer isso e não era a primeira fez; que
chegou lá e baixou as calças dele e colocou a “piloca” dele onde faz cocô”. 

Disse também que a criança afirmou não se tratar da primeira
vez, tendo ocorrido noutras oportunidades e que nunca contou à ninguém "porque
como  passava  alguns  dias  com  o  pai  ele  terminava  esquecendo"  e  que  ele  só
terminou contando a genitora porque na oportunidade ele voltou para casa "logo em
seguida do ato". 

Outrossim,  ao  ser  questionada  pelo  juízo  quanto  à  possível
existências de incongruências no relato do menor,  a  profissional foi  enfática em
dizer que a criança relatou tudo de forma “tranquila” e que fez um relato “bem
definido, com início, meio e fim”. 

Corroborando  com  as  declarações  acima,  encontram-se  as
prestadas  pela  psicóloga  do  CREAS,  Danielle  Soares  Pontes,  que  foi  uma  das
profissionais que confeccionou o relatório de fls. 18/20, a qual, ouvida em juízo,
relatou  que  também  ouviu  o  menor  sem  a  presença  da  mãe,  tendo  a  criança
confirmado o abuso, se mostrando tranquilo (fl. 81). 

Da  mesma  forma,  a  testemunha  Carlos  Antônio  da  Silva,
conselheiro tutelar que fez o atendimento inicial do caso (fl. 91). 

Ouvido em juízo, consoante mídia de fl. 88, o apelante negou
as imputações que lhes foram feitas, no entanto, não há como deixar de reconhecer a
culpabilidade e a responsabilidade penal do recorrente pelo delito  que ora lhe é
imputado, uma vez que as provas acostadas aos autos formam um todo uníssono e
convincente o suficiente para ensejar uma condenação, razão pela qual não há que
se falar em absolvição. 

Sabendo que o delito previsto no art. 217-A do Código Penal
refere-se  a  crimes  sexuais,  a  jurisprudência  dominante  tem-se  manifestado  no
sentido  de  que,  nesse  tipo  de  infração,  a  palavra  da  vítima  surge  como  um
coeficiente probatório de ampla valoração, tanto mais se as declarações guardam
perfeita consonância com elementos de convicção dos autos. 
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Por  tais  motivos,  a  palavra  da  vítima  em  um  crime  dessa
natureza,  desde  que  demonstre  coerência,  equilíbrio  e  firmeza,  sendo,  ainda,
alicerçada,  harmonicamente,  com  as  demais  provas,  tem  um  relevante  valor
probante  para  a  formulação  de  uma decisão  condenatória,  ainda  mais  porque  o
ofendido não tinha nenhuma razão para incriminar o acusado. 

Diante  desse  aspecto,  vale  transcrever  as  posições
jurisprudenciais acerca do acima exposto, in verbis, inclusive do Superior Tribunal
de Justiça:

“STJ-0958511)  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO.  PRELIMINAR.
NULIDADE.  INADMISSIBILIDADE.  RAZÕES
RECURSAIS  QUE  NÃO  ATACARAM  A
INTEGRALIDADE  DA  FUNDAMENTAÇÃO
LANÇADA  NO  ACÓRDÃO  HOSTILIZADO.
SÚMULA  283/STF.  MÉRITO.  SUPOSTA
ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO CALÇADA
EM  DEPOIMENTO  DA  VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA QUE
OSTENTA  ESPECIAL  RELEVÂNCIA  NOS
CRIMES  PRATICADOS  ÀS  OCULTAS,
MORMENTE QUANDO CORROBORADA POR
OUTROS  ELEMENTOS  DE  PROVA.
PRECEDENTES  DO  STJ.  ARESTO
IMPUGNADO  QUE  GUARDA  PERFEITA
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  568/STJ.
TESE  DE  INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. Agravo
conhecido  para  conhecer  em  parte  do  recurso
especial  e,  nessa  extensão,  negar-lhe  provimento.
(Agravo  em  Recurso  Especial  nº  1.162.345/RO
(2017/0216568-2), STJ, Rel. Sebastião Reis Júnior.
DJe 05.02.2018)”.

“STJ-0943277)  PENAL E  PROCESSO PENAL -
APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL  -  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  COMPROVADAS  -
PALAVRA  DA  VÍTIMA  -  CREDIBILIDADE  -
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ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1) Não há
que se falar em absolvição e aplicação do princípio
in  dubio  pro  reo  quando  a  prova  constantes  dos
autos,  nomeadamente  a  palavra  da  vítima  que
merece especial credibilidade em tais delitos, é clara
ao demonstrar  a  autoria  e  materialidade do crime
imputado ao réu. 2) Apelo não provido. (Processo nº
0015471-10.2014.8.03.0001,  Câmara  Única  do
TJAP,  Rel.  Gilberto  Pinheiro.  unânime,  DJe
24.11.2017)”.

“PENAL  E  PROCESSUAL PENAL.  RECURSO
ESPECIAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL
PRATICADO  POR  PROMOTOR  DE  JUSTIÇA.
PARECER  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.
DESCABIMENTO  DE  "EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO".  PEÇA  OPINATIVA.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.  OFENSA
AO  ART.  619  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
PENAL.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.
SÚMULA  Nº  284/STF.  AÇÃO  PENAL
ORIGINÁRIA.  ANÁLISE  DE  PLEITO  DO
ACUSADO  DIRETAMENTE  PELO  ÓRGÃO
ESPECIAL.  JUNTADA  DE  PROVA
CONSIDERADA  DESNECESSÁRIA.
INDEFERIMENTO.  PRINCÍPIO  DO  LIVRE
CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA INEXISTENTE.
RENOVAÇÃO  DO  INTERROGATÓRIO  AO
FINAL  DO  PROCESSO  (ART.  400  DO  CPP),
COM AFASTAMENTO DA REGRA DO ART. 7º
DA LEI N. 8.038/1990. PRECEDENTES DO STF
E DO STJ QUE NÃO SE ENCAIXAM NO CASO
CONCRETO.  INTERROGATÓRIO  JÁ
REALIZADO, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N.
11.719/2008.  PRECLUSÃO.  TEMPUS  REGIT
ACTUM.  INQUÉRITO  ADMINISTRATIVO.
NULIDADE DAS PROVAS. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.  PREJUDICIALIDADE  DO  TEMA.
CRIMES  CONTRA  A  LIBERDADE  SEXUAL.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  VALOR  PROBANTE
DIFERENCIADO.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  CONFIGURADAS.
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RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO,  NÃO  PROVIDO.  […]  10.  A
jurisprudência  é  assente  no  sentido  de  que,  nos
delitos contra liberdade sexual, por frequentemente
não deixarem testemunhas ou vestígios, a palavra da
vítima tem valor probante diferenciado, desde que
esteja em consonância com as demais provas que
instruem o feito. […]” (STJ; REsp 1.659.662; Proc.
2014/0120972-1;  CE;  Quinta  Turma;  Rel.  Min.
Ribeiro Dantas; DJE 19/04/2017).” 

Assim tem sido o entendimento desta Corte de Justiça.:

“TJPB-0045991)  PENAL.  Apelação  criminal.
Crime  sexual  contra  vulnerável.  Estupro  de
vulnerável.  Prática de atos libidinosos diversos da
conjunção carnal. Conjunto probatório. Declarações
da  ofendida  prestadas  na  fase  inquisitorial  e
confirmadas  em  juízo  por  outros  testemunhos.
Credibilidade e coerência.  Autoria e materialidade
demonstrada.  Causa  especial  de  aumento
configurada  (art.  226,  II,  do  CP).  Condenação
mantida.  Apelação  desprovida.  Configura-se  a
prática  de  ato libidinoso,  núcleo do crime do art.
217-A do  CP,  quando  há  íntimo  contato  físico,
cometido  em  contexto  de  despudorada  lascívia  e
carnalidade, voltado à satisfação da concupiscência
do pai que, assim, sacia ou tenta saciar a sua libido,
mediante a realização do ato no corpo da vítima, sua
própria  filha  menor  de  14  (catorze)  anos;  -  A
materialidade e autoria delitivas estão devidamente
comprovadas  pelas  declarações  da  ofendida
prestadas  no  curso  do inquérito,  bem como pelos
testemunhos  colhidos  ao  longo  da  instrução;  -
Apelação  desprovida.  (Apelação  nº  0014163-
70.2014.815.0011, Câmara Criminal do TJPB, Rel.
Luiz Sílvio Ramalho Júnior. DJe 27.06.2017)”.

Outrossim, resta amplamente comprovado a agravante contida
no  art.  61,  II,  “e”  do  Código  Penal,  eis  que  fora  cometido  em  contexto  de
despudorada lascívia e carnalidade, voltado à satisfação da concupiscência do pai
que, assim, sacia ou tenta saciar a sua libido, mediante a realização do ato no corpo
da vítima, sue próprio filho menor de 14 (catorze) anos. 
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“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam
a pena, quando não constituem ou qualificam o
crime:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

e)  contra  ascendente,  descendente,  irmão  ou
cônjuge;”

Desta  forma,  o  juiz  singular,  ao  proferir  seu  decreto
condenatório, enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 217-A,
c/c art. 61, II, “e” e art. 71, todos Código Penal, fê-lo em consonância com os demais
elementos de convicção encartados aos autos, mormente quando não carreado ao
álbum processual nenhum elemento convincente a expurgar a culpabilidade atribuída
ao apelante, que venha a justificar a absolvição pretendida.  Dessarte,  o substrato
probatório a autorizar uma condenação é inquestionável.

Ademais,  verifica-se  na  sentença  guerreada  que  o  douto
magistrado, após análise das circunstâncias judiciais, corretamente, aplicou a pena-
base em 08 (oito) anos de reclusão. Após, considerando ser agressor pai da vítima,
observando o que dispõe o art. 61, II, “e”, do CP, agravou o magistrado a pena em 10
(dez) meses, restando a pena em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Ainda  na  terceira  fase  de  dosimetria  da  pena  o  Magistrado
sentenciante  reconheceu  que  o  crime  foi  praticado  em  continuidade  delitiva,
conforme dispõe o art. 71 do CP, por isso aplicou somente a pena de um dos crimes,
aumentando  a  pena  em  1/6  (um  sexto).  Assim,  em  razão  da  constatação  da
continuidade delitiva de crimes (art. 71 do CP), resultando, desta maneira, em uma
apenação total de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime fechado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "a", do CP.

Conclui-se  que  a  sentença  vergastada  não  merece  nenhuma
censura, por ter redimensionado, sem nenhum tipo de exagero, a dosimetria punitiva de
cada crime, em homenagem ao princípio constitucional da individualização da pena.

Por  fim,  deixo  aqui  registrado  o  meu  repúdio  aos  delitos
cometidos contra crianças e adolescentes, usados para a prática de atos tidos por
libidinosos,  sem  esquecer  de  outros  delitos  semelhantes,  pois  devem  ser
veementemente  rechaçados,  uma  vez  que  estes,  imaturos,  precocemente  são
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constrangidos a praticar atos sexuais com pessoas amadurecidas, maiores de idade,
que, muitas vezes, se não forem todas, causam-lhes um trauma psicológico e físico
que jamais será apagado de suas vidas.

Pelo contrário, devemos, como pessoa, garantir o futuro de nossa
geração, fazendo com que cresçam com, pelo menos, uma boa formação psicológica e
social, com todas as proteções que lhe sejam pertinentes, com a devida assistência dos
órgãos responsáveis.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso.  Expeça-se
mandado de prisão.

Expeça-se  mandado  de  prisão  para  o  réu,  Wellington
Fernandes da Silva, em decorrência do exaurimento da instância ordinária, conforme
recente  decisão  do  Colendo  Supremo  Tribunal  Federal  no  HC  n°  126.292/SP,
julgado em 17.2.2016, que, revendo posicionamento anterior do Pretório Excelso,
decidiu pela constitucionalidade da execução da pena após decisão de 2° grau, ante a
inexistência de efeito suspensivo dos Recursos Especial e Extraordinário.

É o meu voto.

Presidi o julgamento, com voto, dele participando, além de mim,
Relator,  os  Excelentíssimos  Desembargadores  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,
revisor e Arnóbio Alves Teodósio.

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

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos
22 (vinte e dois) dias do mês de maio do ano de 2018.

João Pessoa, 23 de maio de 2018

                                 
Des. Carlos Martins Beltrão Filho

          Relator
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