
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO BENEDITO DA SILVA

ACÓRDÃO
Apelação Criminal n.º 0001169-02.2012.815.1071
RELATOR : Des. João Benedito da Silva
ORIGEM : comarca de Jacaraú
APELANTE : Cícero Barbosa de Lima
ADVOGADO: Rinaldo Cirilo Costa
APELADO : Justiça Pública
_______________________________________________________________

APELAÇÃO  CRIMINAL.   ESTUPRO  DE 
VULNERÁVEL.  MENOR  DE  14  (QUATORZE) 
ANOS.  CONDENAÇÃO.  SUPLICA  PELA 
ABSOLVIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE 
PROVAS.  INOCORRÊNCIA.  CONTUNDENTE 
ACERVO PROBATÓRIO.  LAUDO PERICIAL E 
DEPOIMENTOS  TESTEMUNHAIS  FIRMES  E 
COERENTES.  AUTORIA  E  MATERIALIDADE 
SATISFATORIAMENTE  COMPROVADAS. 
MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  CONDENATÓRIO. 
DOSIMETRIA  DA PENA.  OBSERVÂNCIA  DO 
PRINCÍPIO  DA  PROPORCIONALIDADE. 
DESPROVIMENTO.

Nos  crimes  contra  a  dignidade  sexual  que, 
geralmente, ocorrem na clandestinidade, a prova 
pericial  somada  aos  depoimentos  testemunhais 
bastam para justificar um decreto condenatório.

A  pena-base  não  merece  reparo  eis  que  se  
apresenta proporcional e suficiente à reprovação 
do fato.

Obedecidas  as  regras  de  aplicação  da  pena 
prevista  nos  arts.  59  e  68  do  Código  Penal, 
correta  se  mostra  a  manutenção  do  quantum 
fixado na sentença condenatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado 
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da Paraíba, por unanimidade, em  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, 
NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  Cícero 
Barbosa  de  Lima  (fl.  121)  contra  a  sentença  proferida  pelo  juízo  da 

Comarca de Jacaraú (fls. 114/118), que o condenou a uma pena de 09 
(nove) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em 

regime, inicialmente, fechado, pela prática delituosa esculpida no art. 217-
A, caput, do Código Penal.

Irresignado, em sede de razões recursais (fls.  122/138),  o 

apelante requer a absolvição, com fundamento no art. 386, II,  do CPP, 

haja vista não estar provada a existência do fato. Sustenta, ainda, o que 

resultado da exame pericial  pode ter sido causado por outros motivos, 

não sendo, assim, vinculado somente à prática de crime sexual.

Aduz, também, que a vítima afirmou, clara e veementemente 

em juízo, que não existiu crime algum, além de demonstrar total apreço 

pelo acusado.

Subsidiariamente,  requer  que  a  pena-base  seja  fixada  no 

mínimo legal, em virtude das circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Em  contrarrazões,  fls.  192/197,  a  Promotoria  de  Justiça 

pugna  pela desprovimento do recurso.

A  douta  Procuradoria  Justiça,  instada  a  se  pronunciar, 

opinou pelo  provimento parcial do apelo para reduzir a pena ao mínimo 

legal, às fls. 206/210.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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V O T O
O representante do Ministério Público Estadual, em exercício 

na Comarca de Jacaraú ofereceu denúncia em face de Cícero Barbosa 

de Lima, dando-o como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do 
Código Penal.

Consta  na  exordial  que,  segundo  o  procedimento 

inquisitorial, no dia 08 de novembro de 2012, por volta das 18h10min, no 

Conjunto das Acácias, na cidade de Jacaraú, o acusado teve conjunção 

carnal  e  praticou  outros  atos  libidinosos  com  a  criança  A.T.D., 
oportunidade em que foi flagrado por Conselheiros Tutelares da comuna 

em flagrante  delito,  inclusive,  na  pressa,  o  infrante  vestiu  a  roupa  de 

forma invertida, ou seja, a frente para trás, já que estavam no interior da 

residência  do  ora  increpado,  conforme  prova  testemunhal  contida  no 

ventre dos autos autos e pericial.

Narra  a  inicial  acusatória  que  o  denunciado  já  vinha 

mantendo conjunção carnal com a criança, ora vítima, há algum tempo, 

sempre se utilizando da confiança da família, uma vez que é enteado de 

uma irmã da genitora do ofendido, além de iludir o mesmo com pequenas 

quantias em dinheiro, sempre R$2,00 (dois) e R$3,00 (três) reais.

Continua  a  peça  acusatória  afirmando  que,  no  dia  do 

flagrante, cientes de que o imputado vinha praticando a abjeta conduta 

criminosa,  os  Conselheiros  Tutelares,  ficaram  na  espreita,  até  que  o 

denunciado chegou conduzindo a criança, entrou, trancou as portas e, 

após um tempo, chamado, demorou a abrir a porta, ocasião em que a 

vítima foi encontrada na beirada da cama do transgressor da norma legal 

e com a roupa vestida de frente para trás.

Concluída a instrução criminal, o MM. Juiz julgou procedente 

a denúncia, condenando o acusado a uma pena de 09 (nove) anos, 03 

Desembargador João Benedito da Silva
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(três)  meses  e  22  (vinte  e  dois)  dias  de  reclusão,  em  regime, 

inicialmente,  fechado,  pela  prática  delituosa  esculpida  no  art.  217-A, 
caput, do Código Penal.

Pois bem. Fixadas tais premissas, passemos à análise das 

razões do presente recurso.

Conforme se vê dos autos, busca o apelante, por meio do 

presente recurso, a sua absolvição diante da condenação nas sanções do 

artigo 217-A do Código Penal,  alegando que  as provas colhidas não 

apresentam  qualquer  solidez  capaz  de  ensejar  uma  sentença 

condenatória.  Alternativamente,  requer  a  redução  da  pena  ao  mínimo 

legal.

Quanto à  condenação do apelante,  do  cotejo  das provas 

contidas  no  caderno  processual,  não  há  como  acolher  as  razões 

recursais.

Materialidade  e  autoria  restaram  suficientemente 

comprovadas pelo laudo sexológico acostado às fls. 92  e demais provas 

colhidas durante a instrução criminal.

Informa o laudo pericial que o menor revelou que foi levado 

por um rapaz cujo nome é Cícero, ora acusado, a um sítio, onde lá tirou 

suas vestes e introduziu o pênis na região anal, inclusive, fez referência a 

outros episódios semelhantes.

Em conclusão, a perícia afirmou que o menor foi vítima de 

ato libidinoso, tendo em vista a existência de edema local discreto com 

ragáde às 12horas e 02horas na região anal e perianal.

Ademais, consta nos autos, que, após denúncia anônima, 

membros do Conselho Tutelar, Cristiano Félix Barbosa e Severino Alves 

da Silva, dirigiram-se ao sítio onde o acusado se encontrava com menor. 

Desembargador João Benedito da Silva
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Lá, a vítima estava junto à cama do denunciado, com a roupa vestida com 

a  frente  para  trás,  aparentava  estar  assustada  e  disse  que  estava 

abraçada com o réu.

No percurso até o Conselho Tutelar, a testemunha Cristiano 

Félix Barbosa afirmou que o menor disse-lhe que tinha praticado relação 

sexual com o acusado por mais de cinco vezes. 

Referida testemunha informou, ainda, que a mãe da vítima 

disse, espontaneamente, tanto no conselho tutelar quanto na delegacia, 

que tinha observado várias vezes a vítima chegar com dois ou três reais e 

quando  perguntava  como  o  menino  tinha  arranjado  o  dinheiro,  ele 

respondia que tinha sido o acusado Cícero quem tinha lhe dado. Vejamos:

(…) que tem conhecimento do fato narrado na 
denúncia; que no dia do fato se dirigiu até o local 
com  a  companhia  de  Severino  Alves;  que 
recebeu  uma  denúncia  anônima  de  que  há 
vários  dias  o  denunciado  estava  levando  o 
menino para sua casa no sítio Varzea Comprida, 
município  de  Jacaraú-PB  e  que  ele  estava 
mantendo relação sexual com o menino dentro 
da casa; que ficou a espera do denunciado, que 
passou com o menino por volta de quinze para 
as seis; que chegou até a casa indo pela parte 
de trás passando pelas cercas; (…) o acusado 
demorou  de três  a  cinco  minutos  para  abrir  a 
porta que era o tempo que dava para vestir uma 
roupa;  que  o  denunciado  só  abriu  a  porta 
quando o depoente bateu com força na porta de 
trás  e  se  identificou;  que  a  casa  estava  em 
silêncio;  que  o  denunciado  abriu  a  porta  da 
frente; que quando o denunciado abriu a porta 
disse:  “Calma  que  eu  vou  abrir  não  precisa 
derrubar”,  que  arrodeou  e  foi  até  a  porta  da 
frente;  que se identificou e  perguntou o que o 
denunciado estava fazendo ali; que disseram ao 
denunciado que haviam recebido uma denúncia; 
que  o  denunciado  disse  que  estava  apenas 
descansando;  que  pediu  permissão  ao 
denunciado para entrar na casa, ele consentiu e 
encontrou  a  criança  em pé  ao  lado  da  cama, 
desconfiada; que perguntou a criança o que ela 
estava fazendo ali e ela disse que estava apenas 
descansando;  que esperaram pela  polícia  mas 
como esta não chegou teve medo que alguma 

Desembargador João Benedito da Silva
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coisa acontecesse com a criança e resolveram 
então  fazer  a  abordagem;  que  tanto  o 
denunciado  quanto  a  criança  estavam 
assustadas;  que  a  criança  estava  com  o 
shortinho pelo avesso e com a parte da frente 
voltada para trás; que a criança disse que estava 
deitada na cama com o denunciado e que estava 
abraçada  com  ele;  que  havia  um  preservativo 
ainda  fechado  embaixo  do  colchão;  (…)  que 
Cícero foi para o conselho tutelar na sua própria 
moto com o Severino Alves conduzindo a moto; 
que  levou  a  criança  consigo  para  o  conselho 
tutelar  na  sua  própria  moto;  que  durante  o 
caminho foi  conversando com a criança e esta 
aos  poucos  foi  relatando  que  havia  mantido 
relação sexual  com o denunciado por  mais  de 
cinco vezes e que esta sempre  lhe dava dois ou 
três reais ou lhe deixava andar de moto; que a 
criança ainda relatou que uma vez teve relação 
sexual com um amigo do denunciado conhecido 
como Dedê; que várias pessoas no dia seguinte 
ao fato ligaram para fazer denúncias anônimas 
dizendo  que  várias  vezes  viram  o  denunciado 
passando  com  o  menino  e  que  havia  um 
relacionamento entre o denunciado e Dedê; que 
Dedê é quem estar com a moto do denunciado e 
quem  cuida  do  gado  dele;  (…)  que  nunca 
armaram  nenhuma  cilada  para  ninguém  até 
porque não tem interesse nisso; que a mãe da 
vítima disse espontaneamente tanto no conselho 
tutelar como na delegacia que tinha observado 
várias vezes a vítima chegar com dois ou três 
reais e quando perguntava onde o menino tinha 
arranjado  o  dinheiro  ele  dizia  que  tinha  sido 
Cícero quem tinha lhe dado; que não pediu para 
a  mãe  da  vítima  colocar  o  dedo  no  seu 
depoimento  na  delegacia;  que  não  estava 
presente  durante  o  depoimento  da  mãe  da 
vítima; (…) que na delegacia de Guarabira foi o 
delegado  que  escolheu  ouvir  apenas  o 
depoente;  que  a  mãe  da  vítima  é  irmã  da 
madrasta de Cícero e que por causa disso havia 
uma relação  de  confiança  entre  os  envolvidos 
(…) (Cristiano Félix Barbosa, conselheiro tutelar, 
fls. 71/72)

A testemunha, Severino Alves da Silva, conselheiro tutelar, 

que, também, dirigiu-se ao sítio onde o acusado e vítima estavam, ao ser 

ouvido em juízo, ratificou as informações acima descritas.

(…) que tem conhecimento do fato narrado na 
denúncia; que na véspera do fato recebeu uma 

Desembargador João Benedito da Silva
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denúncia e no dia do fato se dirigiram até o local 
e ficaram esperando o denunciado passar; que o 
denunciado passou com uma criança na moto; 
que ficaram chamando a polícia mas estava fora 
de  área;  que  como  a  polícia  não  apareceu 
ficaram com medo de que acontecesse alguma 
coisa  com  a  criança;  (…)  que  estava  na 
companhia de Cristiano Félix; (…) que bateram 
na  porta  da  frente  várias  vezes;  que  o 
denunciado demorou a responder; que chamou 
pelo  denunciado  de  oito  a  dez  vezes;  que 
quando disse que era do conselho tutelar foi que 
o  denunciado  disse  “já  vou”;  que  disseram ao 
denunciado  que  havia  uma  denúncia  e 
perguntaram  se  ele  estava  com  uma  criança; 
que ele respondeu que sim; que pediram licença 
entraram na casa e encontraram o menino que 
estava em pé perto da cama, muito triste;  (…) 
que a criança estava com o shorte virado com a 
frente  para  trás;  que  o  denunciado  disse  que 
saia de Jacaraú para o sítio com a criança para 
descansar;  que  achou  isso  estranho;  que  o 
menino  disse  que  estava  deitado  na  cama se 
abraçando com o denunciado; (…) que embaixo 
do  colchão  tinha  um  preservativo;  (…)  que  a 
mãe da vítima disse no conselho tutelar  que o 
menino de vez em quando chegava com umas 
moedinhas e quem dava era Cícero; que já ouviu 
falar  que  Dedê  tem  um  relacionamento  com 
Cícero e que ambos já  saíram com a criança; 
Que ouviu dizer que Dedê está tomando conta 
da  moto  de  Cícero;  que  ouviu  dizer  que  os 
advogados de Cícero  se  reuniram na casa da 
mãe de Cícero com a mãe do menino e com o 
menino  para  que  dissessem  que  o  fato  não 
aconteceu;  que  ouviu  dizer  isso  de  Cristiano 
Félix;  que  não  sabe  dizer  porque  a  mãe  da 
vítima  desdisse o  que tinha dito  na delegacia; 
que foi  até João Pessoa na noite  do fato com 
Cristiano Felix e com a mãe da vítima e lá no 
IML a médica entregou a eles a requisição do 
exame e disse que estava confirmado, inclusive 
perguntou se o acusado estava preso; que além 
da denúncia que chegou no conselho tutelar já 
havia também uma denúncia no disque 100; (…) 
que  recebeu  uma  denúncia  anônima  feita  por 
telefone;  que  ouviu  dizer  que  houve  relação 
sexual entre o denunciado e a vítima; que o fato 
aconteceu no sítio Várzea Comprida, município 
de  Jacaraú-PB.”  (Severino  Alves  da  Silva  – 
conselheiro tutelar – fls. 73/74)

O policial militar, José Ricardo da Silva Albuquerque, que foi 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0001169-02.2012.815.1071

soliciatado a comparacer no conselho tutelar, quando ouvido na esfera 

judicial,  afirmou  que  tomou  conhecimento  de  que  os  conselheiros 

tutelares  flagraram  a  vítima  menor  com  o  acusado  num  sítio  após 

denúncia anônima.  Informou, ainda, que, no conselho tutelar, a vítima só 

chorava sem falar nada sobre o fato. 

“(...)  Que  estava  de  serviço  no  dia  do  fato 
quando  foi  solicitado  pelos  Conselheiros 
tutelares para se dirigir até o Conselho Tutelar; 
que  quando  chegou  no  conselho  tutelar 
encontrou com os conselheiros com o acusado e 
o menino; que os conselheiros lhe relataram que 
tinham recebido uma denúncia e que foram até 
uma casinha no sítio  e quando adentraram na 
casa encontraram o menor com o acusado; que 
os  conselheiros  primeiro  acionaram  a  polícia 
mas como a polícia estava numa diligência no 
Timbó  os  conselheiros  foram  até  o  local 
sozinhos;  que  os  conselheiros  disseram  que 
bateram na porta da frente e como o acusado 
demorou a abrir,  circularam a casa e entraram 
na mesma pela porta dos fundos e encontraram 
o menor na cama do acusado; que não percebeu 
se a criança estava com a roupa virada; (…) que 
no  conselho  tutelar  a  criança  só  chorava  mas 
não  confirmava  que  o  fato  tivesse  acontecido; 
que só ficava calada; que o acusado só negava 
o fato;  que ouviu na delegacia de Guarabira a 
mãe  da  criança  dizer  que  desconfiava  do 
acusado porque toda vez que ele passava para 
o sítio levava a criança consigo; que a mãe da 
criança disse isso até numa entrevista; que não 
ouviu nenhum relato sobre o acusado dar dois 
ou três reais à criança; que não ouviu a mãe da 
vítima  dizer  que  o  acusado  tivesse  praticado 
atos sexual com a vítima várias vezes; que não 
viu Cristiano forçando ninguém a assinar nada; 
que o procedimento na Delegacia foi feito pelos 
agentes e Cristiano não nenhuma influência; que 
a  mãe  da  vítiam  não  sofreu  nenhum 
constrangimento na delegacia; (...)que conduziu 
o acusado até a delegacia e acompanhou todo o 
procedimento até o fim e esperou para conduzir 
o  denunciado  para  o  presídio  de  Jacaraú-PB; 
que um conselheiro ficou na delegacia e o outro 
conselheiro  acompanhou  a  criança  para  fazer 
um  exame;  (…)  que  na  delegacia  não 
presenciou  a  mãe  da  vítima  prestando  suas 
declarações; que quando disse ao Promotor de 
Justiça  que a mãe da vítima não tinha sofrido 
nenhum  constrangimento  e  que  havia 

Desembargador João Benedito da Silva
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respondido a tudo que lhe foi perguntado estava 
se  referindo  a  sua  própria  pessoa  quando 
elaborou a ficha de ocorrência; (…) que nunca 
tinha ouvido nada sobre o acusado ser envolvido 
com a prática de delitos dessa naturez; que pelo 
que lhe foi relatado o fato aconteceu num sítio 
(…)”. (José Ricardo da Silva Albuquerque – fls. 
69/70)

A mãe da vítima,  Maria  da  Luz Felipe,  na  esfera  policial, 

disse  que  tomou  conhecimento,  naquela  oportunidade,  acerca  da 

violência sexual  praticada contra seu filho, mas que já observava a vítima 

chegar com dinheiro em casa e, ao ser questionado sobre quem havia lhe 

dado, respondia ter sido o acusado. 

“(...) QUE, tomou conhecimento na data de hoje 
que Cícero Barbosa de Lima estava abusando 
sexualmente  de  seu  filho;  QUE,   a  declarante 
informa que fiocu supresa com o fato uma vez 
que  Cícero  é  enteado  da  irmã  da  declarante; 
QUE, tomou conhecimento que Cícero já havia 
praticado várias vezes ato sexual com seu filho; 
QUE, inclusive observava seu filho chegar com 
R$  2,00,  R$  3,00  e  ao  perguntar  onde  tinha 
conseguido o dinheiro o mesmo respondia que 
Cícero lhe dava (…).” (Maria da Luz Felipe, mãe 
da vítima, fls. 07)

Em  juízo,  no  entanto,  a  mãe  da  vítima  modificou  o 

depoimento  prestado na esfera  policial,  para  inocentar  o  acusado das 

imputações  que  lhe  são  atribuídas  e   afirmar  que  o  fato  delituoso  foi 

tramado pelo Conselheiro Tutelar Cristiano que é intrigado do acusado.

(…) que não tem conhecimento do fato narrado 
na  denúncia;  que  tudo  foi  arrumadinho  do 
Conselho Tutelar, que armou para pegar Cícero; 
que  Cristiano  é  despeitado  com  Cícero  há 
muitos anos; que ninguém nunca ouviu falar que 
Cícero  tivesse  mexido  com  o  menino;  que  o 
menino  disse  à  declarante  que  Cícero  nunca 
triscou um dedo nele; que o menino andava com 
Cícero porque gostava de Cícero; que o menino 
nunca disse se Cícero dava dinheiro a ele; que 
Cícero é casado e mora com sua mulher; que no 
dia  e  na  hora  do  fato  narrado  na  denúncia  a 
mulher  do  Cícero  estava  em casa;  que  nunca 
notou nenhuma diferença no comportamento da 
criança; que  a criança nunca reclamou de dor 
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nem de nada; que Cícero está pagando por uma 
coisa  que  não  deve;  que  nunca  houve 
reclamação da escola  sobre  o rendimento  nos 
estudos  da  criança;  (…)  Que  não  sabe  ler  e 
apenas pediram na delegacia  para  coloca seu 
dedo numa folha; Que nunca disse na delegacia 
que sabia que Cícero abusava sexualmente do 
seu  filho;  que  isso  é  mentira  do  inimigo;  que 
quem pediu para colocar seu dedo no papel foi o 
conselheiro Cristiano.” (Maria da Luz Felipe – fls. 
67)

A vítima, ouvida apenas em juízo, depôs no mesmo sentido 

de sua genitora, negando a prática delituosa e fazendo referência a intriga 

existente entre o acusado e conselheiro tutelar Cristiano.

(…) que não tem conhecimento do fato narrado 
na  denúncia;  que  Cícero  nunca  mexeu  com 
declarante;  que  andava  com  Cícero  porque 
gostava  de  trabalhar  no  sítio  de  Cícero;  que 
Cícero tem dois filhos e gostava de brincar com 
os  filhos  de  Cícero;  que  Cícero  não  lhe  dava 
dinheiro  nem  brinquedos  mas  lhe  dava  arroz, 
feijão, farinho, a comida do almoço; que Cícero 
lhe dava comida porque gostava do declarante; 
que  não  tinha  que  fazer  nada  em  troca  para 
receber  a  comida;  que  Cícero  é  casado  e  a 
mulher de Cícero sempre estava com eles; que 
não  aconteceu  o  fato  dito  de  que  estava  na 
cama de Cícero com roupa trocada; que nunca 
fez  sexo  com  ninguém;  que  ninguém  nunca 
pegou no seu bumbum, nem no seu  pintinho; 
que soube que Cícero foi preso mas não sabe 
dizer  porque;  que ficou triste  com a  prisão  de 
Cícero;  que Cícero  é  uma pessoa  boa e  todo 
mundo gosta dele; que teve um dia que Cristiano 
chegou na casa de Cícero e quando Cícero abriu 
a porta Cristiano entrou de vez na casa; que não 
sabe dizer o que aconteceu na casa naquele dia; 
que  a  mulher  do  Cícero  não  estava  na  casa 
naquele  dia;  que  Cícero  e  Cristiano  são 
intrigados.” (A.T. D – vítima – fls. 68).

O  acusado,  ao  ser  interrogado,  nega  a  prática  delitiva, 

dizendo que o fato seria armação do conselheiro tutelar Cristiano, pois 

este seria inimigo dele.

“que  não  é  verdadeira  a  imputação  que  lhe  é 
feita; (…) que no dia e na hora do fato narrado 
na  denúncia  estava no  sítio  Varzea Comprida, 
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município  de  Jacaraú-PB;  que  no  dia  do  fato 
tinha  trabalhado  como  pedreiro  até  as  cinco 
horas da tarde na cidade e depois foi para o sítio 
para  juntar  seu  gado  e  botar  comida  para  o 
mesmo;  que  Adriano  Teixeira  estava  com  ele; 
que  depois  que  botou  a  comida  para  o  gado 
entrou  na  casa  juntamento  com  Adriano  para 
esperar o gado terminar de comer; (…) que foi 
para  o  quarto  se  deitar  porque  estava  muito 
cansado do dia de trabalho;  que Adriano ficou 
sentado num baquinho de madeira na sala; que 
pouco tempo depois Adriano foi até o quarto e 
disse:  “Cícero  passou  uma  moto  bem 
devagarzinho  aqui  agora”;  que  disse  para 
Adriano encostar a porta e esperar enquanto o 
gado  terminava  de  comer  para  poder  irem 
embora;  que  Adriano  lhe  ajudava  a  colocar 
comida para o gado;  Que pouco tempo depois 
bateram três vezes na porta da casa; que tanto o 
interrogado  quando  o  menino  ficaram 
assustados porque imaginou que era um assalto; 
que  só  depois  de  três  vezes  é  que  se 
identificaram  como  sendo  do  conselho  tutelar; 
que  quando  bateram  na  porta  com  bastante 
força  o  menino  se  assustou  e  correu  para  o 
quarto onde estava o interrogado;  que quando 
abriu a porta os conselheiros entraram na casa 
sem pedir permissão tendo o interrogado ficado 
do  lado  de  fora  da  casa;  que  Cristiano  ficou 
gritando com o menino e o menino começou a 
chorar;  que  disseram  ao  interrogado  que  o 
mesmo teria que ir  até o conselho tutelar para 
assinar um termo de compromisso de que não 
andaria mais com  o menino; que deu carona a 
Severino  e  Cristiano  trouxe  o  menino  noutra 
moto;  que por  várias  vezes teve que parar  na 
estrada  para  esperar  que  Cristiano  se 
aproximasse  com  o  menino  porque  ele  vinha 
muito devagar conversando com o menino; que 
quando chegou no conselho tutelar já encontrou 
a polícia, tendo sido levado para Guarabira para 
a delegacia e de lá foi  levado para o presídio; 
que  nunca  manteve  relação  sexual  com  o 
menino  nem  praticou  com  ele  qualquer  ato 
obsceno;  que  nunca  deu  dinheiro  ao  menino; 
que não percebeu o menino usando a roupa com 
a  frente  para  trás;  que  se  isso  aconteceu  foi 
arrumação  de  Cristiano,  que  é  inimigo  do 
interrogado das antigas desde o tempo em que 
disputaram a primeira  eleição para o  conselho 
tutelar  e  também  porque  são  adversários 
políticos; (…) que não tem nenhum envolvimento 
com Dedê; que Dedê é primo do interrogado e é 
trabalhador  do  interrogado;  (…)  Que  teve  um 
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problema com o  conselheiro  Cristiano  também 
por causa de seu filho que estava dirigindo uma 
moto quando era de menor; que se indispôs com 
Cristiano  porque  Cristiano  não  fiscalizava  os 
filhos dos outros que também eram menores e 
dirigiam;   (…) que durante a última campanha 
política  houve  uma  animosidade  entre  o 
interrogado e Cristiano e nem com o interrogado 
Cristiano fala; Que não sofreu nenhuma coação 
na delegacia; (…) que o menino já tinha ido com 
o  interrogado  para  o  sítio  duas  ou  três  vezes 
antes; que nas outras vezes não ia se deitar na 
casa; que não tem conhecimento de que a mãe 
da  vítima  tivesse  dito  na  delegacia  que  o 
interrogado  dava  dinheiro  ao  menino;  (…).” 
(Cícero Barbosa de Lima – interrogatório – fls. 
77/78)

A versão apresentada pelo recorrente, no sentido de que o 

fato delituoso teria sido forjado por uma das testemunhas, não encontra 

respaldo probatório nos presentes autos.

Ao contrário  da autoria  e  materialidade delitivas,  as quais 

restaram  comprovadas  por  depoimentos  testemunhais  e  pelo  laudo 

pericial.

Ademais,  apesar  de  o  reconhecimento  da  vítima  assumir 

fundamental importância nos crimes contra a dignidade sexual, eis que, 

normalmente,  ocorre  na  clandestinidade,  no  caso dos autos  o  que  se 

verifica,  e  o  que,  normalmente,  acontece,  em  se  tratando  de  crime 

ocorrido  no  seio  familiar,  é  a  tentativa  de  livrar  um  parente  de  uma 

condenação penal.

Sendo  esta,  também,  a  conclusão  dada  pelo  julgador 

primário, mais próximo da realidade da querela, que, assim se posicionou, 

quando fez referência a oitiva da vítima e de sua genitora na sentença às 

fls. 117. Vejamos:

“(...)  Conforme  se  colhe  das  informações 
insertas  no  caderno  processual,  o  acusado  é 
parente  da  mãe  da  vítima,  o  que  certamente 
influenciou  o  depoimento  em juízo  desta  e  de 

Desembargador João Benedito da Silva



Processo nº 0001169-02.2012.815.1071
sua  genitora.  É,  na  verdade,  por  demais 
questionável  a  mudança de posicionamento da 
mãe do ofendido,  que na delegacia  apontou a 
desconfiança que nutria  com o comportamento 
do filho todas as vezes que voltava do encontro 
com  o  acusado,  preocupação  essa 
compartilhada  com as  demais  testemunhas  do 
caso  e  por  elas  corroborada.  Ademais,  ao 
proceder  à  inquirição  daqueles  dois,  não  me 
convenci de suas sinceridades, sendo certo que 
os argumentos utilizados na tentativa de livrar a 
responsabilização  penal  do  inculpado  não  se 
coadunam com os demais elementos de prova 
produzidos nos autos, destes se isolando.(...)”

Ademais,  não consta, nos autos, elementos a contrariar  a 

aferição levada a termo pelo julgador primário.

Assim,  insubsistente  o  pleito  absolutório  requerido  pelo 

apelante.

A insatisfação do recorrente, ainda, recai sobre a pena-base 

aplicada, pugnando pela sua redução ao mínimo legal,  em virtude das 

circunstâncias judiciais favoráveis ao réu.

Com  efeito,  o  magistrado  deve  se  ater  à  análise  das 

circunstâncias judiciais  previstas  no  artigo 59 do Código  Penal  para  a 

fixação da pena-base.

Na hipótese em apreço, as circunstâncias judiciais relativas 

à  culpabilidade  e  ao  comportamento  da  vítima  foram  consideradas 

desfavoráveis ao apelante, o que justifica a não fixação da pena-base no 

mínimo legal.

Sobre a matéria, observe-se a jurisprudência:

“Não  há  ilegalidade  no  decreto  condenatório 
que,  analisando  o  art.  59,  do  CP,  verifica  a 
existência  de  circunstâncias  judiciais 
desfavoráveis  aptas  a  embasar  a  fixação  da 
pena-base  no  crime  de  atentado  violento  ao 
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pudor acima do mínimo legal (Precedentes)”. 1

“Evidenciado que o Julgador monocrático, para 
fundamentar o acréscimo na pena-base, também 
considerou  outras  duas  circunstâncias  judiciais 
reputadas  desfavoráveis  ao  paciente,  quais 
sejam, a personalidade e a culpabilidade, não se 
pode fixar a pena-base no mínimo legal”. 2

In  casu, a  exasperação  estabelecida  pela  juízo  a  quo 

observou o princípio da proporcionalidade, de modo que o quantum fixado 

é o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

     Presidiu a sessão, com voto,  o Exmo. Sr. Des. João 

Benedito da Silva, Presidente da Câmara Criminal, que também funcionou 

como relator. Participaram do julgamento,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio 

Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des.  Carlos Martins Beltrão Filho. Presente 

à  sessão   o  Exmo.  Sr.  Dr.  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos, 

Procurador   de Justiça.

     Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de 

Justiça do Estado da Paraíba, aos 05 (cinco ) dias do mês de fevereiro do 

ano de 2015.

   Des. João Benedito da Silva 
RELATOR
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