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1-RELATÓRIO  
• • 

O ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu . denúncia em face de Gilmar Chaves Sodre 
atribuindo a ele a prática de.fato supostamente eriminoso, conforme descrito na denúncia. 

De acordo com o Promotor de Justiça, o réu praticou a conduta descrita no artigo 213 c/c art. 
224, "a", do Código Penal.. 

A Denúncia foi recebida no 'dia 12/06/08 (fl. 46). . 

O acusado foi, válida e pessoalmente, citado. 

Defesa prévia às fls.58/59. 

Em sede de instrução, foragi ouvidas a vitima e.as testemurihas. 

O réu foi interrogado. 

Laudo pericial (fls. 26/27) 

O Órgão do Ministério Público pugnou, em suis alegações.  finais, pela condenação do acusado 
nos termos da denúncia na 'forma do art. 217-A; cp., em razão da alteração legislativa. Disse que 
hoje o crime é de ação pública incondicionada. Na época a genitora da vitima prestou queixa na 
delegacia, satisfazendo as condições de procedibilidade ia pena deverá ser a do art. 213, CP, 
pois a nova capitulação possui pena mais gravosa, 

A defesa pugnou pela absolvição do acusado, ante a ausência de provas da existência do crime 
(fls. 84/88). 

Os autos vieram-me conclusos. 

Era o que havia a relatar. I 

II. FUNDAM ENTACÃO  

Não há nulidades a serem sanadas, sendo garantido ao réu ampla defesa em todas as fases do 
processo. 

Em juizo, durante a instruç'ão processual foram colhidos . o.  s depoimentos que seguem 

A vitima disse que o réu ia lhe levar só para conversar e que, ele queria namorar com ela. Entrou 
no carro porque a esposa 'de seu tio tinha amizade com ele. O réu mandou deitar no carro pra 
ninguém lhe ver. Entraram.: no motel porque ele diSse que queria conversar. Ele disse que lhe 
daria uma casa, pois era candidato a vereador, pois queria ajudar sua mãe que era muito 
maltratada pelo padrasto. Pensou em ir morar Dessa casi ,F alou.  que queria ir embora, mas ele 
disse que não ia pagar mofei só para conversai-, phis sabia 'que não era mais moça. Disse a ele 
que era moça. Mantiveram., relações sexuais no Motel dessa vez. Depois, o réu numa roda de 
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amigos, falou o que tinha [acontecido, eum tvilinho gue oUNiiú a conversa, de apelido Som, 
chegou até a declarante eklisse o que tinha giáido ie perguntei.' se tinha ocorrido, pois o réu 
costumava fazer esse tipo de coisa. O vizinho dontoU asua mãe, e sua mãe conversou com o réu 
que pediu que não levasse isso adiante, pois iriai" ,lhe 'dar.;  cestas.-  básicas. O réu chegou a lhe 
procurar de novo, dizendo que queria lhe levar'emboraidali para lhe 'assumir como mulher porque 
sabia que a vitima esteva falada no bairro. PerieotTerii ir Com ele',•jkiis era adolescente e queria 
dar uma vida melhor a stiamãe. Já tinha saído cor'n ele antes da data do fato e se beijaram no 
carro, mas não houve relação sexual. A espoa deseu ti64qUe lhe apresentou ao réu, pois só 
conhecia ele de vista do bairro porque moravam no Meenio bairro. ,0 réu sabia que a vitima era 
menor de 14 anos. Sabiá que ele manteve relações-codroutrai'menores. Alguns pais dessas 
meninas foram na sua casa falar com sua mãe. ti 	 , 	• - 

n 	;;;;' :$ 
Karla Cristina Alves Novais disse que é espoiadci Aio i'da;vitima.,.Não sabe dizer se a vitima 
manteve relações com:cri:á. A vitima lhe pediutorcelular'para ligai Pára o réu. Nesse mesmo dia, 
eles sairam de carro, mãe:não sabe para onde:foi-em' .1  O ieu morava no bairro na época. O réu 
perguntou uma vez querniera a vitima. Não sabe informar como a ‘iitima conseguiu o telefone do 
réu. Não chegou a seu'colibecimento de que Oirethinha CoStu-rnéifd.O sair com meninas menores 
de catorze anos. A vitima :disse que tinha engravidado do réu, 'mas não sabe informar se foi 
verdade ou não. Não temiCohtato hoje com o réu..A ivitima falou que eles teriam ido a um motel, 
mas não sabe o que aconteceu. Esse encontro do ir'éti e da 3.iltima foi na catedral e ela entrou no 
carro do réu e saíram dadario. Foi nesse dia qüeela idieseeVe teniido ao motel com ele. 

• It 
A mãe da vitima, Crispinar disse que tomou conhecimento dos'fatos pelos vizinhos. Sua filha 
começou a ter um cornpertamento estranho":'.dePOis‘deSie Ifato,-; ter insônia, ficou violenta. 
Procurou saber o que' ha‘:tia conhecido. A vitirfiaconloU'O.fatal,'Para Som, esposo de Peu. 
Chamou o réu para conversar quando ele estava passando de carro e o réu negou tudo. Depois 
a vitima confessou que «réu estuprou ela. A vitima faloe tília tinha ido no motel com ele e tinham 
mantido relações sexUaisi;:k vitima disse que o'iéüilhalevoil forfçáda. Sua cunhada Carla, levou 
ela para o centro e inesse dia, Gilmar estafare.eparando ela;: ria Catedral. Gilmar mandou 
Fernanda entrar no canopara dar uma voltinha e levou ela para um n motel. Gilmar andava lá no 
bairro. Fernanda disse que imanteve relações sokueye Corri -h-ledo dele. Depois procurou a policia. 
Na época sua filha era viEdam. Ficou sabendo,")&;elto que a vitima-ficou grávida. Antes do fato, 
não tinha visto sua filhai  e «réu juntos. Depois disso, Veid'dente dele dizendo que o réu queria 
fazer um acordo. O réUii diese que queria coisa séria com ela,,dijenalti morar juntos e soube que o 
réu tinha alugado uma Casa em ltabuna para 64or-arem-  juntoe::SUá filha  estudava. Chegou a ver 
as roupas dela arrumada •Pá'ra fugirem. Karla 	 diiée:qüe'iva filha foi se encontrar com 
Gilmar. Fernanda nunca lhe disse que tinha seidOICOre'd réu antde,dos fatos. O réu nunca lhe 
ofereceu cestas básicaeti:Pára que não fosse-leertUnciade.'Consientemente era agredida pelo 
marido, inclusive na frente da vitima. Nunca reiéetieú:ciihhèiro..dig'Féu. Nunca fez exame para 
saber se Fernanda engravidou , pois soube ddifatdattii-nirt‘iêiidePois, quando supostamente a 
vitima já tinha tomado remédio de verme para ab6rJár. Nã6 sabe dizei- se depois dos fatos o réu e 
vitima se encontraram.4,YY, 	 stt.  Y.  y, 
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O réu disse que era vizinho' :da vitima e morava a 200 metros da caia deles e tinha amizade com 
eles. Acha que o que aconteceu foi um jogo de Intore-ssei e surgiu essa conversa de que ela saiu 
com o interrogando. Todb.`iiiiindo do bairro sabeiebelela .nainoraVeleom um motorista de ônibus. 
Todo mundo sabe que' Fernanda tinha caso,, corno padrasto ,dela. Nunca teve nada com 
Fernanda. Fernanda nãOientrou no seu carro No dia.,8:átá.vã'erii carro, pois havia vendido o' 
carro dois ou três dias antes  No dia estava noiegrrogai'Caí-bárà e'eete carro tem motorista e não 
dirigia o carro da câmara "e; portanto, não teriã:idbriio'rsair, CU; à'Ziitima sem o motorista estar 
presente. Uma época passando pelo bairro, a'friâe'da.vitimat lha:Perguntou se teve algo com 
Fernanda e disse a ela qUe'não. Quando acontecieUt6fato,rsoutie que o padrasto da vitima queria 
lhe pedir dinheiro. Pagarani.  ao  jornal A Região pericolocartUnia página inteira sobre esse caso. 
Nunca foi preso nem drobessado. Não se recorda oride:estáv'a'nd horário de crime. Certa feita 
deu R$50,00, antes doi fatos, a mãe de Fernandaeararcomjiraçama caixa de cerveja. Nunca 
procurou a familia para -ofdisecer dinheiro para cjee'se 
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Examinando-se a prova coligida, observo que a' aversão dada pela 'vitima de que teria encontrado 
com o réu próximo à Catédral encontra amparo na yirsão-apresetilada por sua tia, que afirmou 
em Juízo ter visto a vitima entrar no carro erir que o :réi; estavá é'depois saírem de lá juntos 
dentro do veiculo. SegundOlafirmou a tia da 	esta lhe disseque foi nesse dia que eles 
foram ao motel. 	À 1. • -" .  

' 	 ..• Na versão do acusado,: devido a sua candidatura de vereador, tudci não passou de um jogo de 
interesses, pois todo mundo no bairro sabia cii.Wa vitima haMoráva 'com um motorista de ônibus. 
Disse ainda que todo,mündo sabe que Fernanda tinha uin 'das° cãm o padrasto dela. Afirmou 
ainda que no dia dos fatos -égtava sem carro, pbia a havia vendido dois ou três dias antes. Nesse 
dia, segundo o réu, estiva no carro da Cámara Municipal 'e- este Carro tem motorista e não dirigia 
pessoalmente o carro da câmara, não tendo corno sair caril ela sem motorista. 

t 1! 	• ;4 	• 
Não há dúvida de que;o ràij encontrou com a - adolescente nas imediações da catedral de São 
Sebastião. Todavia, i:jia-rtfr desse momento,'A'z'irifdimaaões rgão" desencontradas. Há duas 
versões apresentadas pela tiada vítima em sede policial e'butra vergão apresentada em Juizo. 

No primeiro depoimento, prestado no dia 06.12.2007; Kárla Cristina Alves Novais, no que toca ao 
encontro do réu com a vitima nas proximidadeg.rdálCatedial de São Sebastião, disse que "(...) 
que Fernanda disse que héya combinado peldieleiOne tibe.'sebrícOn trariam na Catedral e então 
se dirigiram para lá; que isto aconteceu no perisidd:ddiarde flo'ínés .de outubro de 2007; que os 
dois entraram em acordo que não poderiam ficar ali né lpFeça conversando eis que poderiam ser 
visto; que então Fel-tient:d . e Gilmar sairamie:riit séárrd;COr "diriiã,  prateado pequeno e ficou 
esperando por eles na praça; que eles demoraram de vínte:à.trinta'minutos neste encontro (..); 
que não acredita que Gilmar e Fernanda tenham transado visto que este encontro deles no mês 
de outubro deste ano durbb apenas de vinte á'tánii.ininuioà;' que 'depois deste encontro Gilmar 
deixou Fernanda na pi-á á tio Cristo e ela cari-MN:Valê b-"ii.raça da Catedral para lhe encontrar 
(..) (II. 17). 	 é' 
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No segundo depoimento, prestado no dia 27.12.2907,-Kaiti Oristiniafirmou que "(...); que nas 
declarações de Fernanda estava escrito que ela h:e-Vjá saido com Gilmar Sodré de Carro, fazendo 
o percurso de Ilhéus/Itabüna, tendo ambos ák dirigido paia til?? /notei e lá mantido relações 
sexuais; que tal fato nãO'é, verdadeiro, porquê,liq'diá'ES ,de,botú b*ro, dia em que Fernanda teria 
saldo com Gilmar Sodré.'"ábesma se encontrává"eoWá.debóehtes,'eto Centro desta cidade, onde 
foram pagar as contas'da 'friãe de Fernanda; qbe'ftie-ge"Fai¡t bhibus-no São Miguel, por volta das 
1400 horas, chegando no Centro desta cidade.'paryv011a dei y4:-45 horas; que depois ficaram 
"batendo pernas", olhando roupas e depois forkrptHárá ib'fidátd.de ónibus esperar o carro de São 
Miguel para irem para-casá;,que a depoente e'Férnánda depois "seguiram juntos para casa (..); 
que as declarações de Fernanda são mentirOW,56,rdile:ngÍreblidade a mesma é abusada 
sexualmente pelo padibstd, o qual a agride .:fiá'ióáhçente',14(.1);,ft4 b új.:a mãe de Fernanda acha 
esquisito o ciúme doentio de seu companheiro e-7b7-êláçãe-à•á'uó 04-  (..)" (fls. 49/50). 

4€i•-•;: 	ya,J 4̀ r 
Entretanto, em Juizo, maisi'uma vez o depoimenta,deSarla 'Cristiha toma outro curso, afirmando 
que a vitima teria saido'CoM o réu, conforme já çíistatariarbiêntê.'a 
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Nota-se que a versão da vitima está completamente desvinculada dos outros elementos de prova 
coligido nos autos e contradiz informações prestadas' P'élájtia 1 4 7;pela própria mãe em juizo. 
Observe-se que, embora tenha afirmado em Juizo que erafrjrgeM:éique sua primeira experiência 
sexual teria ocorrido 'COM 'o réu, o exame Pericial `a-pari'á 	e.alizado no dia 30.11.2017, 
enquanto o fato criminidadorreu no dia 08.10,067%6 ge'ja*,»liá niSig de trinta dias. 

••••• 	 -it.,- 	'•• Não por outro motivo O: tad& apontou que a ''.Q1 ima .aprégentavál;himen de situação normal, 
I• 

"exibindo rotura antiga" t(fl.• 27). No âmbito :cla;ModicinaÈLegal, para que uma rotura seja 
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considerada "antiga", o exame que a constata é.  aquele realizado há Mais de 20 dias da relação 1. 
No caso dos autos, ol.axaMe foi realizado há rexátds S2. dias.  da 'ochrrência dos fatos. Portanto, 
mesmo que se considaie`¡ie a vitima e o rétiSfetiçrárnante mantiveram conluio carnal, não se 
pode afirmar insofismavelmente que esta tenha .sido a últimé'bu a .única relação sexual mantida 
pela vítima nesse período Ademais surge umáteféeirã.p.eãoe nas-depoimentos, especialmente 
no depoimento da tia dá vitirba, Karla Cristina,:e'nOS declarações do teu, um motorista de ônibus 
que frequentava a casa da vitima dando a entender que Mántinhãrn. algum tipo de relação. Ora, 
nesse contexto, como se afirmar, com a certeia-neCessária -pare.uni'decreto condenatório que o 
desvirginamento teria Sido Oriundo de relação 'Mentida dOm—o réu ifiõ:dia dos fatos? 

Fora isso, nas declarações da vitima, da tia eda rnáfa da'vitima-bodemos encontrar diversas 
contradições, dando a'enterider que houve urna' reii0eivaiOtrizáOci4dos fatos a fim de reforçar a 
tese da existência de conjunção carnal entre7FOU,S`V"itiMa'.?Vejámoè. A vitima disse que o réu 
contou o fato numa (60à:de homens, pois &rei.] s'ujobafaiiiente Costumava sair com meninas 
menores de idade, e cjile'llapós essa conversa:Viilifilta caMhecido 'Oomo "Som" foi lhe perguntar 
se de fato tinha se relacionado com o réu e apób3C5Yriiierbar:E.di'n'a .vitima "Som" foi contar o fato a 
sua mãe. Já a mãe ;dal iltima disse que, apOS'ilotár 'ufri• .cOrnïiartamento estranho da filha, 
procurou saber o que eatáVa acontecendo, e-aP.6e.toMar conhecimento foi contar tudo a "Som". 
Ora foi a mãe quem contou o fato a Som diYd'atintrário?..Eatrenhamente, ao ser perguntada 
sobre a suposta gravidai da 'filha, a mãe dissalqiialdübe por alto do fato, dando a entender que 
não procurou saber se' de'fato existiu, o que não...COMbin-a Solii.tod6-o resto de seu depoimento 
onde teceu detalhes sObreltbdos os fatos ocorfid6S'inC'Oeriddri:iic¡Wcausa estranheza, pois não 
parece que uma gravidez, nestas circunstânciesajá:álgbjqtielnão"'mereça especial atenção. 
Continuando a avaliar 'as "CAntradições, disse est-Háé da:Vitirria,q6e-gsta lhe contou que o réu lhe 
forçou a ir para o motel.enntudo, em nenhunfiriieli-nenio á"Vitirhá èelatou ter sido forçada. Disse 
sim que foi ao motel, Pdia'..ta. réu prometeu lhe dertiífia'OSO.'E Maiet."!A vitima afirmou que pensou 
em ir morar com o réu nessa casa que lhe, fOilpfir'ffelida,Jibie.'a mãe era constantemente 
agredida pelo padrasto ''(esse fato foi confiNádál.nala.,Mãe .,dat:vitima) e que já havia se 
encontrado antes daqUele T,dia com o réu e tinham se beijado.' Observa-se que a genitora da 
vitima se contradiz mas-Mó:durante seu dep,ciiMégiO.:!.jUdiCial,'Prirrieiro disse que, após tomar 
conhecimento dos fatOS,-L atiordou o réu na rual:-O. eptesf:riegaU-.,tef niántido relações sexuais com 
sua filha. Contudo, em meio,  a seu depoimentesafirrna. qUe.fõi pi-ticiiada pelo réu que disse que 
queria coisa séria com-Stia filha e que iriam matiraíjUntos".'Otaf,foiét:i. negou os fatos ou admitiu e 
disse que queria uma-reld6ão séria com a vitir7.1.Mais tifna'Veibbserva-se contradição entre 
depoimento de vitima jef'de Sua mãe. Segundiiíd'v-itifnaNiiindOYS.Ua mãe chamou o réu para 
conversar este pediu a sua mãe que não levas.W..6.'nãáo e'diante'e jEiraptis o pagamento de cestas 
básicas em troca do silênnià. Ao ser perguntada:r.dniaa da vitima 	que o réu nunca lhe 
ofereceu cestas básicaS:naiLa que não fosse dehtinsdiádd:' • „1: 	. 

ir. • .t.i, 
Ademais, no depoimento da .vitima percebe-se que inicioqMostrandp-se firme, narrando os fatos 
sem demonstrar muita emoção tecendo detalhas-,'::diqu.e,...neafe tipd-de delito, causa até um certa 
estranheza e, somente apõs:ter sido reperguntáda Oor..NiSria.a.',VeiS'Obr esta magistrada sobre as 
contradições existentes.  ,noS autos, inclusive er'n;aélis. de-pbímintoti,•O da tia e o da mãe, começou 
a chorar. Ora, no direito penal prevalece a busca da verdade real ate mesmo porque o que está 
egn jogo é o direito à libêraade de um individu6;;ddriatitUciOn-aldien'te'garantido e a presunção de 
inocência. Na percepãO:desta magistrada, aji•noção-ridaitirnaTrevelou-se muito mais pela 
abordagem das contradiõé do que pelo fato eiiiai.fDi.frania'ã-ceftaira desta magistrada, o que 
se tem observado é q-tie Vitimas de violência Sektfál,:c-álYága'm-trietaza no olhar e ao ouvir falar 
sobre os fatos demonstrei-ri;  intensa emoção, miiitaa'sèqU'ar,nonSe:gilem descrevê-lo. No caso da 
vitima, essa tristeza 'e/oti;iernoção por falaif ... 'S'Obief',4"i.fatoSnãO: ficaram evidentes. Dai a 
importância do principiO:daf identidade física cf&joi7P6iá'ã'pe'fce"$ção do magistrado durante a 
fase da instrução, quando tem contato com i'jSr.OSiadeçie ser leVada em conta por ocasião do 
julgamento. Nesse caTsor),essa percepção ..riãO"': iPe'f. cdridui--taTcerteza necessária para a 
condenação por crime tão'grave. 

t;;?. ç+ ' httpirwww.direitonct.com. brkesumosrexibir/66/SeTió intr;i 	ri::.;*1 se. 
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De todo modo, mesmo que se dê prevalência à palavi'ada:Vitima,,tórno geralmente deve ocorrer 
em crimes desse jaez:1160r que, em regrariãOt•eissiàteriiTtesteMunhas presencias, já que 
normalmente ocorrem às escondidas, verifico tjtia:a'veraão.-'da:.vitir\là não encontra guarida nas 
demais provas dos aut6e,'çieto que já foi dito antetridr:iiienté:1-, ‘j. ;:(,i :a 1 

 
Todavia, apenas por suposição, ainda que se,conSidere afatiVartienle que o réu tenha mantido 
conjunção carnal corn-a vitima quando essa éra-.rrienor,da' quafrbze:Tanos e tendo por certo este 
evento como estampidd:no laudo de exame' Pe-ricial,:mesnio que realizado após significativo 
lapso temporal, chegar-se-ia a certeza da imaterialidadeHidefitiva, adequando-se o fato 
perfeitamente ao modelo abstrato previsto no art.: 213 C/c ári..-224,'I'au:do Código Penal. 

	

,@,:;•,..1. 	 %;:4414:i% .g ,:.. i  4, •• ..,. :-.';‘, • .?, I .A.l..,..A.- 1.4) ,•4 •'  Conquanto presente a...,ápiFidade formal, entendo , que.-nãte ¡caso especifico, o fato não é 
materialmente tipico, pais' embora se amolde á Tribr'i;ha,Tnáo foi CariaZ de lesionar o bem jurídico 
tutelado a ponto de mezre6lerla reprovação do DirSto Peria0,j4),'-:;'''':'?" 

• •"1, ..1';*.Q 	 z!,(-31,-,•,,;.t.s2i.., •,./:.1t:, ,:-4,:•,s,L; ; :-41 i,Y. ';;,•: • 4P,9i,f; Isso por quê, numa análise fria da letra da lei;' bastava que, alguém tivesse relação sexual com 
uma garota com idade-,-Jriferior à quatorze t• arioSSarayiq'tie :o,,érime de estupro estivesse 
caracterizado. Tenhorão-rém, que essa presunçao '•• •de—;;violência é relativa, admitindo, 

	

consequentemente, provaleM 	 `'contrário. 	ti...": -c•%.,‘, :1. • • ;;W; 

	

ALN 	 4:1„,i'd;i4-Vg:'t,ie;;;V•IN".i -jcer;••1' 44,,4 •,,,tos :74.:)s1 
Nesse ponto, deve ser,,feita outra ponderaçao.fAtça 'entrada gêni j- vigor da lei n° 12.015 de 
07.08.2009, pairava na' •jUr.isprudência dos tribánais'Sieeiiiii'es-tefiveergéncia acerca do caráter 
relativo ou absoluto dàs-sa 'Presunção de violênCia.'.Nebsé-àérifido;Yjá'clecidiu o Supremo Tribunal 
Federal: 	 .,y; t, 	 t;,-144,-,-;:4:4-;-:f.,4tr•-,-,t;:ei ....,,, 	, 

siti;45-‘11-:,,:f1 ,,.. »nk, 
'r;,,Sir,2,2•if.:.' :i.,-1...!-(' ;1:27., . 

COMPETÊNCIA - HABEA-CORPUS - ATO DETRlio:UNAISDE 'JUSTIÇA. Na dicção da ilustrada 
maioria (seis votos a'faVVr:e cinco contra)„"eiffYelação'krc¡Lial:gi/ardo reservas, compete ao 
Supremo Tribunal Fede.rátjUlgar todo e qualquerfiábeasicgrpuS impetrado contra ato de tribunal, 
tenha esse, ou não, qUalifidação de superior. ESTUPRO-PROVA'- DEPOIMENTO DA VITIMA. 
Nos crimes contra os dostUmes, o depoimento da vitima reveste-se de valia maior, considerado o 
fato de serem praticadoSsem a presençatde';- tei-ceirkça":;EáTUPRO - CONFIGURAÇÃO - 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA;;,1 '; IDADE DA VÍTIMA,NAtUREZ.k.' O estupro pressupõe o 
constrangimento de m'ülher à conjunção carnal,;Wediannie'vialéncia•-`6u%  grave ameaça - artigo 213 
do Código Penal. A, preijnção desta Ultima,;r50Jer,a-:çtjtift-la "r-rienor de 14 anos, é relativa. 
Confessada ou • demonstrada a aquiescência ; da' rriutbaft,re reZàiirg'irido da prova dos autos a 
aparência, fisica e mérital,tde tratar-se de pesSoalconi idade7..stiperfor aos 14 anos, impõe-se a 
conclusão sobre a auáênCia de configuração dá' tipo penal 	artigos 213 e 224, alínea 
a, do Código Penal:P.reCesso: HC 73662f MG::Re!atór(a):MARCO AURÉLIO Julgamento: 
21/0511996. Órgão Julg'adoi-:Segunda Turma. gublieac-ão:•;, 0.1420109-1996 PP-34535 EMENT 
VOL-01842-02 PP-00310 RTJ VOL-00163-03 Pp-01028' :Y. 

.Y,I;Ma.p:'‘'F4aïLriP.-5H:Zp•ny,i .mtà,,,w,.-.»..$`4•47 bil IS 

	

Da mesma forma, decidiilo'Superior Tribunal dg'jéistiçay'''.-,:, 	,,,..:, 
, .,.1.  
	“. 

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGO1DE:DIVERGÈNCI4EM RECURSO ESPECIAL. 
ESTUPRO COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. MENOR 0814 ANO...fREVOGADO ART. 224, "A", 
DO CP. PRESUNÇÃO:RELATIVA. DIVERGÊNCIA: CARACTERIZADA. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. A violência preSimida-IVe.Vista n.&-revogado artigo 224, "a", do 
Código Penal, deve sa-r i .relativizada conforme•T'ilittiaçãofcló ' Ea'Só,concreto, cedendo espaço, 
portanto, a situações 'divida das pessoas quê adeMonstrarbta.inestência de Violação ao bem 
jurídico tutelado. 2. Enibargós de divergência WtólblidoS.;EREs.P:1021634 / SP. EMBARGOS DE 
DIVERGÊNCIA EM ;RÉCURSO ESPECIAL tt -2014/0009313-21- Relator(a) Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS'SOURA (1131) órg"átfiáld,àdorai"S31t.:"J:ERCEIRA SEÇÃO Data do 
Julgamento 23/11/2011 Dat ia da Publicação/FonteDJd 23/03/2012; 

	

-',IP--4.e,': 	 tt.:À•54;iitik:4,;:,:s.M.- •.htlie. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIÂ 
Comarca de Ilhéus 
ia Vara Criminal 
Av. Osvaldo Cruz, s/n, Fórum Epaminondes Berberb de Castro, 
Cidade Nova,- CEP 45652-130, Fone: 73 3234-3437, Ilheus-BA - 
E-mail: lvaiacrime@tjba.jus.br 	 o 

ESTUPRO. VITIMA MENOR DE 14 ANOS. CONSENTIMENTO DA VITIMA E PRÉVIA 	°O) 
EXPERIÊNCIA SEXUAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VIOLÊNCIA. ATUAL ENTENDIMENTO 	o 
DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado da 3° Seção 
(EResp-1.021.634/SP), firmou o entendimento de que a presunção de violência nos crimes 
sexuais, antes disciplinada no art. 224, 'a', do Código Penal, seria de natureza relativa. 2. Agravo 
regimental a que se nega provimento. AgRg no REsp 1303083 / MG AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL 2012/0021954-8 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) órgão .0 Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 19/04/2012. Data da Publicação/Fonte: DJe 
27/04/2012. 1 
Assim, a forma como ocorreu a relação sexual, nos moldes narrados pela vitima, demonstra que 	.E 
se realizou de forma consentida, tendo a vítima anuído à pratica do ato, razão pela qual não se 	Q,  
tratou de "estupro". Observe-se que o fato ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n° 10.015 e 	o 
antes dela, como já dito, havia séria divergência se a presunção de violência era relativa ou 	co o 

oi absoluta. 	 Q,  o o 

Sabe-se que o crime de edtupro é perpetrado contra a iibérdade sexual, pelo qual o criminoso 	o z 
constrange a vitima, mediante violência ou grave ameaça, a realização do ato sexual. Nota-se, 	yi ., 

o 
dessa forma, que é da essência desse crime aldeia de força, coação ou violência real. 

o. cn o O caso dos autos não trata de prostituição infantil. Tampouco de vulnerabilidade física, psíquica 	E 
ou psicológica. Em verdade, o legislador, nos idós de 1940, preferiu desconsiderar situações em 	in o 

o que a adolescente revela, de fato, sua vontade de 'realizar c ato sexual, presumindo o 	.... o 
constrangimento. 	 in vi Cl U CO 
Registro, por outro lado, que não está em debate-  a5 consequências funestas da prática de atos  
sexuais em tenra idade, em razão dos malefícios gire acarreta ao desenvolvimento saudável da 	o. 

ui criança/adolescente. Assim, embora se trate de um ato re.provávél, não foi estupro, eis que houve 	o 
aquiescência da vítima, concordância de ambos,' consoante se depreende das declarações já 	.'. 

tu 
prestadas. rt cz 

, 	 u.i , 	 1-- 
Entretanto,  após a entrada em vigor da Lei nó 12.015/2009, os tribunais pacificaram o 	rã ...i 
entedimento de a prática de atos libidinosos, deIntre eles, cónjunção carnal, com pessoa de idade  1-- 
inferior à 14 anos, configura o crime de estupro de Vulnerável,. não havendo que se perquirir a 	5 
existência ou não de "consentimento", sendo a violência presumida de forma absoluta.  , 	 tu 

›i Corroborando esse entendimento, transcrevo a Seguinte decisão: 	 itc s 
Ui 

PENAL. RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.VITIMA MENOR DE 	st. 
CATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA ' CONFIGURAÇÃO DO DELITO. MATÉRIA  

c Lr, PACIFICADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. DOSIMETRIA' DA PENA. COMPORTAMENTO DA  
e o VITIMA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEUTRA ÓU FAVORÁVEL AO RÉU. EXPERIÊNCIAS 	op, 
ri irl es SEXUAIS ANTERIORES EiEVENTUAL HOMOSSEXUALIDADE. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. 	'58 

NÀO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção. desta Corte, ao apreciar os 	 0 -.3 00) 
Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.152.8641Se, e n. 762.044/SP, firmou o  cu 

entendimento no sentido de que, no estupro e no atentado violento ao pudor contra menor  0— 
de 14 anos, praticados notes da vigência da, Lei n. 12:015/09, a presunção de violência é 	'a .0 e absoluta, sendo irrelevante, para fins de configuração' dá 'delito, a aquiescência da 	.0 	0 
adolescente ou mesmo o fato de o ofendida já ter, mantido relações sexuais anteriores. 2. 	g- 	° 0, O o 
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiçá é firme também no sentido de que o  

!a a 
comportamento da vitima é uma circunstância deutra ou favorável quando da fixação da primeira 	t 	o a tri 

fase da dosimetria da condenação (HC 245.665/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA  
ia, os  

TURMA, julgado em 17/12/.2013, DJe 03/02/2614). 3. A experiência sexual anterior e a eventual  
homossexualidade do ofendido, assim como hão desnaturam o crime sexual praticado, com  
violência presumida, contra menor de 14 anos, não servem para justificar a diminuição da pena-  O to lo o 

54‘r; 



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO.  DA BANIA 
Comarca de Ilhéus 
ia Vara Criminal 
Av. Osvaldo ,Cruz, s/n, Fórum Eparnindnda ,  Berbert de Castro, 
Cidade Nova - CEP 45652-130, Fone: 73 3234-3437,. illieus-BA - 
E-mail: lvaracrime@tjba.jus.br  

base, à titulo de comportamento da vitima. 4 Recurso especial .provido, para restabelecer a 
sentença. REsp 897734 /PR. RECURSO ESPECIAL. 2006/0224597-9. Relator(a): Ministro NEFI 
CORDEIRO (1159). Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Dáta do Julgamento: 03/02/2015. Data 
da Publicação/Fonte: DJe 13/02/2015. 

Logo, na vigência da lei n°12.015/2009, a presunção de violência é. absoluta, sendo irrelevante, 
para fins de configuração da delito, a anuência da adolescente ou niesmo o fato de o ofendida já 
ter mantido relações sexuais anteriores. 

O caso em julgamentO .aCarreu no dia 08.104007, antes da vigência do aludido diploma 
normativo. Consequentemente, se já não 	'pacifico a .entendimento na doutrina e na 
jurisprudência acerca da' 'retroatividade benigna da Jurisprudência, quanto mais não poderá 
retroagir para prejudicar o,rêtr. 	 • 

. • 
Em verdade, o Direito Penal deve interferir o miniMo Possível no convivia social, corporificando o 
principio da intervenção mínima e promovendo ónia.interpretação•réstritiva do tipo penal. 

Diante dessas circunstãncias, há que se absolver o:acusado, pois e é verdade que a palavra da 
vitima é prova forte nesses casos, onde os fatos ,géralMánte acontecem às escondidas e sem 
testemunhas, também é Verdade 	que a palaVra :dá 'vítima deVe ..Manter congruência com as 
demais provas dos autosrA prova é vacilante, dá? : apantando 'dm') a certeza necessária para a 
ocorrência do fato. As versões são desencontradás e ii,exame pericial foi realizado muitos dias 
após a data do fato, tendo, por esta razão: apontado 'rotura antiga", que pode ou não ter 
decorrido da relação sexual mantida com o r0U,,Ve7r.se, ainda, atie'a vitima disse na delegacia 
que a relação sexual ocorrêü sem ele usar força fiáica ou 'ameaças, confirmando em Juizo essa 
parte do depoimento. Sorte-se a isso o estado:anímica da vitima ao ser questionada durante a 
realização da audiência:de' instrução e julgar-na-rito, que se mostrou muito mais nervosa ao ser 
inquirida sobre os fatos e suas contradições, do que efetivamente com a ocorrência do fato em si. 

Portanto, havendo tantas 'cóntradições, há que•prelváleger.  o'prinCiPíOdo in dubio pro reo. 

III. DISPOSITIVO  

Diante das razões expendióps, ABSOLVO GILMAR CHAVES SObFÉ. 
, 	. 

Desfaçam-se quaisquér -anotações que, porventura, tenham- sido lavradas em desfavor do 
acusado, em decorrência do fato descrito nestes aútos. 

Notifique-se o Ministério PUblico. Intime-se a vitimà.-

Publicar. Registrar. Dernajáintimações. 

Ilhiás(BA), 28 de julho clé4015. 

EMANUELE VITÁ LEITE ARMEDE.:,' 
Juiza dè Diréito 
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