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Estando suficientemente provado nos autos que o
acusado  praticou  o  ilícito  pelo  qual  fora
condenado,  ausente  elemento  autorizador  da
crença de que a imputação é fruto da imaginação
ou  de  vingança  irracional,  a  condenação  se
apresenta  como medida acertada,  não havendo
como se admitir a absolvição do apelante. 

Haver-se-á de operar a reforma da dosimetria da
pena quando a pena-base veio a ser exasperada
por  circunstâncias judiciais  avaliadas com fulcro
em  elementos  próprios  do  tipo  penal  ou  sem
qualquer  justificativa  plausível  para  sua
negativização.
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Vistos, relatados e discutidos esses autos acima identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,
PARA  REDUZIR  A  PENA  PARA  08  (OITO)  ANOS  DE  RECLUSÃO  E
ALTERAR O REGIME PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Criminal manejada  por  Oziel  Mota  de

Santana face a sentença de fls. 132/138, proferida pelo  Juízo de Direito da

Vara Única da comarca de Caaporã, que, julgando procedente a pretensão

punitiva estatal, condenou-o a uma pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses

de reclusão pela prática do crime capitulado no  artigo 213, §1º do Código

Penal.

Em suas razões recursais (fls. 141/157), o Apelante pugnou por

sua absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo e nos artigos 386, IV

e V do CPP, uma vez que o conjunto probatório nos autos não geraria a certeza

necessária  para  a  prolação  de  uma  sentença  condenatória,  ainda  mais

considerando as contradições dos depoimentos prestados pela vítima e o laudo

pericial.

Contra-arrazoando (fls. 160/165), o Representante do Ministério

Público a quo pugnou pela manutenção da sentença objurgada in totum.

A douta  Procuradoria  de  Justiça  exarou  parecer  (fls.  172/174)

opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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VOTO

O  Representante  do  Ministério  Público  a  quo ofereceu

denúncia em desfavor de Oziel Mota de Santana, dando-o como incurso nas

sanções  penais  do  artigo  213,  §1º  do  Código  Penal, por,  no  dia  15  de

dezembro de 2010, ter constrangido a adolescente  L.V.S.,  à época com 15

(quinze) anos, à prática de atos libidinosos.

Processado,  regularmente,  o  feito,  veio  o Juízo  a quo a  julgar

procedente a denúncia, condenando-o a uma pena de  08 (oito) anos e 06

(seis)  meses  de  reclusão,  a  ser  cumprida  no  regime,  inicialmente,

fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 213, §1º do Código Penal.

Irresignado, o Apelante manejou recurso apelatório pugnando por

sua absolvição diante da fragilidade probatória e, em especial, as contradições

existentes entre as declarações prestadas pela vítima e o laudo pericial.

Passo, então, à análise minuciosa do conjunto probatório.

A vítima  L.V.S.,  à época com 15 (quinze) anos de idade, ao ser

ouvida  perante  a  autoridade  policial,  afirmou  ter  sido  vítima  de  estupro,

acreditando que teria perdido sua virgindade:

Que no dia 15/12/2010, notadamente uma quarta-feira,
a menor declarante encontrava-se na escola, ocasião
em  que  chegou  o  investigado  em  um  veículo  e  a
convidou para ir com ele até Pontas de Coqueiro, onde
o mesmo iria  pegar  um passageiro;  que  segundo a
declarante, o investigado encontrava-se só no veículo;
que por frequentar a mesma igreja que ele frequenta e
já conhecê-lo há algum tempo, a declarante foi com o
mesmo; que ao chegar próximo a uma casa que o
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pai do investigado possui em ponta de coqueiro,
ele investigado baixou o banco do veículo e forçou
a declarante a ter com ele relações sexuais; que a
declarante  tentou  se  soltar  das  mãos  do
investigado porém não teve êxito, uma vez que o
investigado  é  bem  mais  forte  do  que  ela;  que
informa a declarante que só foi com o investigado
porque não esperava que o mesmo fosse capaz de
praticar  tal  fato; que,  em  nenhum  momento
compartilhou  ou  permitiu  que   investigado  se
relacionasse sexualmente com a sua pessoa; que o
investigado sempre dizia para a declarante que o seu
casamento  estava  acabado  e  que  a  sua  esposa
dormia em uma casa e ele em outra; que nunca cedeu
aos galanteios do investigado pois tinha conhecimento
de que o mesmo é casado; que não sente, nem nunca
sentiu  nada  pela  pessoa  do  investigado  […]  que
nunca teve relação com outro homem; que essa foi
a sua primeira;  que na hora  e no local  do fato não
havia  ninguém;  que  as  menores  conhecidas  por
Ivana e  Lilica  presenciaram quando a  declarante
entrou no carro do investigado.” (fls. 09/10) (grifei)

A retromencionada  menor  I.T.B.B. confirmou  ter  visto  a  vítima

adentrando no veículo automotor do réu, ao ser ouvida na fase inquisitorial: 

Que conhece a pessoa da vítima L.V.S.; que também
conhece de vista a pessoa do investigado; que sabe
informar que no dia 15 de dezembro pela manhã
avistou quando a suposta vítima entrou no veículo
conduzido  pelo  investigado,  próximo  à  escola
onde a menor estuda; que também viu que pouco
antes o investigado conversava com a vítima; que
após a  saída da suposta vítima chegou a encontrar
com a mesma momentos depois numa ponto próximo
a rua da pontinha e que na ocasião a citada vítima não
apresentava  qualquer  sinais  de  nervosismo;  que  na
ocasião chegou a perguntar à suposta vítima se ela
teria feito a prova final da escola, tendo esta dito que
sim  e  não  tendo  falado  mais  nada;  que  mora  no
mesmo bairro da suposta vítima e não ouviu qualquer
comentário  da  mesma  sobre  qualquer  assédio  do
investigado com a suposta vítima; que nega ter visto a
vítima chegando com o investigado em seu veículo. (fl.
18) (grifei) 

Gabinete do Des. João Benedito da Silva
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Em contrapartida, a outra menor citada,  W.T.S., conhecida como

“Lilica”, negou tê-la visto no veículo do réu:

Que conhece a pessoa da vítima; que nega ter visto
a suposta vítima ser deixada pelo investigado num
veículo conduzido pelo mesmo na escola onde a
menor e declarante estudam; que chegou a avistar a
suposta vítima, pouco antes da realização das provas
na escola, e a mesma apresentava um comportamento
normal;  que a vítima não contou nada a cerca do
fato  objeto  desta  investigação; que  conhece  a
pessoa do investigado Oziel Mota de Santana pois o
mesmo frequenta a mesma igreja  que a declarante;
que nunca presenciou o investigado paquerar a vítima
em questão […] (fl. 19) (grifei)

Ouvida novamente a vítima L.V.S. na seara inquisitorial, voltou a

afirmar que foi vítima de estupro:

Que ratifica o teor de suas declarações prestadas no
presentes autos, com relação a detalhes, informa ao
chegar próximo a casa do pai do acusado Oziel Mota
de Santana,  ponta  de Coqueiro,  neste Município  de
Pitimbu,  em  15.12.2010,  no  horário  da  manhã,  por
volta  das  10h00,  a  pessoa  de  Oziel,  logo  após
estacionar  o  veículo,  arriou  o  banco  em  que  a
declarante se encontrava, utilizando de força tirou
sua  saia  e  a  calcinha,  ficando  a  declarante
completamente  nua,  ainda  utilizando  a  força  e
mandando  que  ela  declarante  se  calasse,
desatacou  [sic]  a  calça  dele,  indo  para  ela
declarante,  e  a  partir  dali  forçando  uma
penetração,  este  fato  durante  minutos;  que  a
declarante apesar da violência sexual sofrida, não
tem  como  afirmar  se  houve  ou  não  penetração
completa até mesmo por se tratar de moça virgem
e  não  ter  experiência  nesse  assunto  e  não  ter
experiência  para  afirmar  tal  fato; que,  pela  sua
inexperiência  acreditava  que  a  violência  sexual
havia  sido  completada;  que  na  verdade  é  que
sofreu a violência sexual suficiente para lhe causar
dores e lesões nas suas partes íntimas;  que logo
após a violência sofrida por parte da pessoa de Oziel,
a declarante procurou se vestir e por ele foi levada até
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a  porta  da  escola,  e  ameaçada  para  ficar  calada,
dando a entender que se falasse, sofreria represália;
que, na data do fato, levou o conhecimento do ocorrido
a sua genitora, a qual procurou as providências junto
as  autoridades  locais.  […]  que,  diante  da  violência
sofrida, passou ela declarante a sofrer discriminação
dentro  do  meio  escolar,  com  piadas  de  colegas  e
insinuações  e  perdeu  vários  dias  de  estudo  em
tratamento até a volta, que continua em atendimento
com psicóloga, com isso se procurando se reintegrar
melhor a vida social (fl. 53). (grifei)

Em Juízo, ratificou ter sido forçada a fazer sexo com o réu:

Que conhece o réu; que  conhece desde que passou a
frequentar a igreja; que nunca teve namoro com o réu;
que  no  dia  dos  fatos  da  denúncia  estava  na  sua
escola, dizendo que o mesmo a convidou para buscar
um passageiro em Ponta de Coqueiro para fazer uma
viagem;  que  a  aula  tava  no  intervalo  e  aceitou  o
convite pois confiava nele pois o conhecia da igreja e o
pai dele era pastor; que ao aceitar o convite, ambos
chegaram próximos a casa do pai do réu em Ponta
do Coqueiro, os quais estavam sozinhos no carro,
afirmando  que  ele  baixou  o  banco  do  carro,
pegando-a à força, mas a depoente não queria; que
a depoente não tinha força para o acusado; que
estava de saia e o mesmo puxou sua calcinha; que
o órgão genital dele entrou na depoente; que ele
não chegou a apalpá-la; que foi só a penetração;
que depois disso ele a levou de volta para o colégio;
que ao chegar na escola ele disse que não era para
dizer  a  ninguém;  que  ele  não a  ameaçou  de  morte
nem  agredi-la;  que  ficou  abalada  com  o  fato  e  foi
discriminada  pela  família  dele;  que  antes  do  fato
confiava no réu; que a depoente não gostava dele e
ele nunca a pediu em namoro; que já tinha ouvido falar
que ele já tinha feito isso com outras meninas inclusive
menores do que a depoente, isso em Pitimbu/PB; que
resolveu  sair  com  ele  pois  confiava  nele;  que  não
gostava dele mas confiava nele; que a relação sexual
foi  dentro do carro mas não sabe quanto tempo
durou; que  ao  voltar  para  a  escola  ainda  fez  uma
prova  mas  nem  chegou  a  terminar;  que  conhece  a
pessoa de Gil que é colega de seu pai; que ao voltar
do passeio com o réu a depoente encontrou com Gil o
qual perguntou onde a mesma estava; que a depoente
não disse onde estava; que conhece Jairo, José dos
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Santos e Gean; que um deles é seu primo; que nunca
namorou com outros meninos; que o réu foi seu
primeiro contato sexual; que no dia seguinte falou
para seu pai e para sua mãe o ocorrido; que sentiu
que parte do pênis do réu penetrou em sua vagina;
que abandonou as aulas depois disso; que confirma
que o réu a convidou para pegar um passageiro mas
não o pegou; que o réu puxou sua saia e calcinha;
que  não  pediu  socorro  pois  o  carro  estava
fechado; que confirma que era virgem; que o réu
não  aparentava  estar  sob  efeito  de  álcool;  que
depois da penetração sentiu dores uns três dias e
ficou  com  sangramento; que  não  usou
preservativo;  que  a  ejaculação  foi  no  banco  do
carro;  que já ouviu  dizer  que ele já  fez atos dessa
natureza com outras meninas de Pitimbu mas nunca
conversou com possíveis vítimas; que ele é casado e
tem um filho; que não houve sexo oral apenas o sexo
vaginal;  que  depois  desse  fato  faz  tratamento
psicológico  em  João  Pessoa  quinzenalmente  pois
ficou  abalada  com  o  ocorrido;  que  tinha  parado  de
estar mas voltou para a escola recentemente e está
concluindo  o  nono  ano  do  ensino  fundamental;  que
sobre a discriminação que sofreu com a família do réu
diz  que  são  as  sobrinhas  do  mesmo  que  ficam
soltando “gracinha” para a depoente quando a mesma
passa na rua,  isso garotas  de sua idade de 15,  16
anos. (fls. 96/97) (grifei)

No laudo de conjunção carnal de fls. 37 concluiu a perita que a

vítima  é  virgem,  mas  que  apresentava  lesões  típicas  de  atos  libidinosos

diversos da conjunção carnal (vulva hipermermiadas, hímen de consistência

membranosa óstio amplo, orla média apresentando infiltração hemorrágica em

região  himenal  e  perihimenal  ao  nível  do  quadrante  inferior  e  vagina  com

secreção esbranquiçada e com intensa hiperemia no introito vaginal).

A Sra. Ana Paula Vicente, mãe da ofendida, confirmou a versão

defendida por sua filha, tanto na esfera policial:

Que  quanto  aos  fatos  objeto  desta  investigação,
declina a declarante que no daí de ontem 16/12/2010,
tomou  conhecimento  de  que  o  seu  conhecido  por
Quinho havia ido até a escola que sua filha estuda e a
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convidado para o acompanhar até ponta de coqueiro
pois  iria  pegar  um  passageiro;  que  ao  chegar  nas
imediações  da  casa  do  genitor  do  investigado  o
mesmo fechou os vidros do veículo e obrigou a filha da
declarante  a  manter  com ele  conjunção  carnal;  que
sabe informar que era de costume o Quinho frequentar
a escola que a filha da declarante estuda no intuito de
seduzi-la; que sabe informar que o Quinho falava para
sua filha que o seu casamento estava acabado e que
ele dormia em uma cama e sua mulher em outra; que
chegou a conversar com o investigado a respeito do
fato  o  qual  negou  ter  tido  qualquer  tipo  de
relacionamento  com a  menor  L.V.S.;  que  indagou  a
sua filha a respeito do fato, tendo a mesma negado ter
permitido o que ocorreu com a sua pessoa, firmando
que tudo ocorreu contra a sua vontade e que o Quinho
praticou o fato mediante violência, inclusive mandando
que a menor vítima não contasse para ninguém o que
havia acontecido; que a menor vítima disse ainda que
no momento tentou se soltar das mãos do investigado,
não conseguinte porque o mesmo é mais forte do que
ela […] (fls. 11/12)

Que sua filha vítima do caso em tela é uma menina
bem vigiada pela declarante e por seu genitor; que a
adolescente praticamente vive da escola para casa e a
Igreja;  que  a  declarante  não  permite  que  sua  filha
namore; que nunca a declarante tomou conhecimento
que  sua  filha  mantinha  relações  amorosas  com
garotos  deste  Município;  que  nunca  ouviu  qualquer
comentários  antes  do  fato  desta  investigação  que
desabonasse  a  honra  da  suposta  vítima  […]  que
acredita  que  os  adolescentes  que  vieram  a  esta
Delegacia para dizer que tiveram relacionamento com
sua filha é fruto do orquestramento do investigado e
seu genitor para desqualificar a vítima e se livrar do
indiciamento  pelo  crime  de  estupro  praticado  pelo
investigado. (fl. 31) 

Quanto perante a autoridade judicial:

Que tomou conhecimento dos fatos da denúncia; que
sabe que teve a tentativa do estupro; que o réu foi ao
colégio dizendo que tinha um passageiro para pegar e
no caminho aconteceu o ocorrido; que o réu levantou
sua saia; que teve lesão na vagina da sua filha; que
não  é  de  seu  conhecimento  de  que  ela  tenha
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namorado com o réu, nem com nenhum outro rapaz;
que  sua  filha  confiava  nele  pois  faziam  parte  da
mesma igreja; que por isso ela aceitou o convite; que
depois  desse  fato  ela  foi  discriminada  dizendo  que
pessoas diziam que ela foi  de um de outro, que ela
saia a noite, enfim comentaram muitas coisas contra
sua filha, isso na localidade; que ela não queria mais
estudar  e  esteve  em  tratamento  psicológico  mas
deixou  de  levá-la  recentemente;  que  sua  filha  ficou
traumatizada com o ocorrido; que tem boatos que ele
já praticou esses atos com outras vítimas mas nunca
confirmou  essas  informações;  que  sua  filha  é  boa
garota,  meio  agitada  no  colégio  como  qualquer
adolescente mas é boa filha; que sua filha sabia que o
réu era casado; que sua filha não explicou o motivo
pelo qual aceitou a carona do réu mesmo sabendo que
ele  era  casado;  que  sua  filha  entrou  no  carro
voluntariamente pois não sabia o que iria ocorrer; que
o réu não obrigou a entrar no carro; que conhece Jairo
Filho,  Gean Carlos;  que eles nunca tiveram namoro
com sua filha ao que a depoente sabe; que sua filha
lhe  contou  os  fatos  no  dia  seguinte;  que  a  mesma
contou  depois  da  depoente  insistir;  que  sua  filha
estava quieta,  esquisita  e  quando forçada a  dizer  o
que havia acontecido, a mesma contou os fatos; que
sua  filha  não  falou  quanto  tempo  durou  a  relação
dentro  do  carro  [...]  que  confirma que  sua  filha  era
virgem; que confirma que sua filha ficou dolorida; que
depois  que  desconfiou  que  havia  algo  errado  a
depoente procurou o réu ao encontra-lo por acaso na
rua perguntou o porque do mesmo ter colocado sua
filha no carro e o mesmo disse “não se preocupe, não
houve  nada”;  que  a  depoente  então  disse:  “diga  a
verdade  eu  lhe  conheço!”;  que a  mesma disse  isso
pois  sabe  que  o  réu  é  oferecido  inclusive  com
mulheres casadas; que depois que sua filha contou o
ocorrido  o  pai  do  acusado  esteve  em  sua  casa  e
ofereceu que sua filha fosse para a casa dele que lá
ela teria tudo; que a depoente não aceitou essa oferta
[...] (fls. 98/99).

O mesmo veio a ser dito pelo genitor da vítima, o Sr.  Eronides

Ferreira da Silva:

Que  no  último  dia  15  de  dezembro  por  volta  das,
estava  o  declarante  em sua  residência  quando  sua
filha vítima do caso em tela chegou aparentando estar
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bastante  nervosa  e  assustada;  que  ao  presenciar  a
menina  em  prantos,  perguntou  o  que  estava
acontecendo,  tendo  a  mesma  dito  que  havia  sido
vítima  de  violência  sexual  por  parte  do  investigado
conhecido  por  Quinho;  que  segundo  a  vítima,  o
investigado a chamou por volta das 08h00 do mesmo
dia 15 de dezembro a fim de acompanhá-lo em seu
veículo para buscar passageiro; que a vítima conhecia
o investigado da Igreja Assembleia de Deus e por isso
concordou em ir com o mesmo; que também seguindo
declinou a vítima, em certa altura o investigado parou
o seu veículo e forçou a mesma a manter  relações
sexuais; que após a consumação do ato, o investigado
deixou  a  vítima  no  mesmo  ponto  aonde  havia  a
apanhado;  que  segundo  tomou  conhecimento,  um
rapaz conhecido por Gil, morador próximo a casa do
declarante,  teria  presenciado  quando  a  vítima
desembargou do veículo pertencente ao investigado;
que tomou conhecimento através de uma professora
da  escola  de  onde  a  vítima  estuda,  conhecida  por
Nena, que a menina na ocasião da prova aparentava
estar  bastante  nervosa  e  assustada  com
comportamento  diferente  de  sua  rotina  escolar;  que
ficou sabendo através de um sobrinho, conhecido por
Júnior, que o investigado estaria antes do fato objeto
deste  inquérito,  assediando  não  só  a  vítima  como
também outras estudantes do colégio onde a menor
estuda; que, após o fato, a vítima contou ao declarante
que o investigado também a assediava nas ocasiões
do culto na Igreja Assembléia de Deus. (fls. 13/14)

[...] que soube que o réu tinha chamado sua filha para
ir pegar um passageiro; que no dia viu que sua filha
estava estranha com comportamento fora do normal
dela; que depois ela contou que o réu baixou o banco
do carro, puxou sua calcinha e teve a penetração; que
teve lesão na vagina de sua filha; que não é do seu
conhecimento de que ela tenha namorado com o réu
nem com nenhum outro rapaz; que sua filha confiava
nele pois faziam parte da mesma igreja; que por isso
ela  aceitou o  convite;  que depois  desse fato  ela  foi
discriminada dizendo que pessoas diziam que ela foi
de  um  de  outro,  que  ela  saia  a  noite,  enfim,
comentaram muitas  coisas  contra  sua  filha,  isso  na
localidade; que ela não queria mais estudar e esteve
em  tratamento  psicológico;  que  sua  filha  ficou
traumatizada com o ocorrido; que tem boatos que ele
já praticou esses atos com outras vítimas mas nunca
confirmou  essas  informações;  que  sua  filha  é  boa
garota, boa filha; que viu sua filha chorando no mesmo
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dia dos fatos isso a tarde; que nessa hora a mesma
não  contou  o  ocorrido;  que  sabia  que  o  réu  era
casado; que a mesma aceitou o convite pois confiava
no  réu;  que  nunca  percebeu  que  sua  filha  tinha
interesse no réu mas já viu ele se oferecendo para sua
filha;  que  confirma  que  sua  filha  era  virgem;  que
depois do ocorrido o pai do acusado esteve em sua
casa e ofereceu que sua filha fosse para a casa dele
que lá ela teria tudo [...] (fl. 100)

A professora citada no depoimento supramencionado, Dalvanete

Bernardino dos Santos, conhecida por “Nena”, disse na seara policial: 

Que a suposta vítima L.V.S. É aluna da depoente nas
disciplinas de ensino religioso e arte; que confirma que
no dia 16 de dezembro do corrente ano, por volta das
09H da manhã percebeu um comportamento estranho
da  vítima  na  ocasião  da  realização  das  provas  na
escola; que conhece bem a pessoa da vítima e sabe
informar que a mesma tem um comportamento agitado
em  sala  de  aula;  que  particularmente  nesse  dia
percebeu que a menina estava o tempo todo calada e
quieta sentada em sala de aula; que sabe informar que
a  citada  menor  frequenta  a  igreja  e  é  assídua  na
escola, tendo sua vida acompanhada de perto pelos
pais; que na manhã daquele dia, momentos antes da
realização  das  provas  afirma  a  depoente  que
presenciou quando a vítima estava conversando com
o investigado na frente da escola; que pouco tempo
depois duas colegas da vítima conhecida por Gilane e
Ivana foram até a depoente e informaram que a vítima
havia  saído  com  a  investigado;  que  Girlane  teria
declinado que o investigado convidou a vítima para ir
até a casa de um passageiro na praia de Pontas de
Coqueiro e que a menor Liliany iria mostrar onde era;
que  após  o  fato,  tomou  conhecimento  através  da
genitora da vítima a cerca do ocorrido; que a depoente
avistou pela primeira vez a presença do investigado na
escola da vítima. (fls. 15/16)

Em Juízo, confirmou ter a vítima sofrido discriminação após o fato:

Que confirma o depoimento de fls. 15/16; que nunca
ouviu  falar  que  o  réu  e  vítima  namoravam;  que  os
comentários de que o réu praticou o fato da denúncia;
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que ambos são crentes, vítima e réu; que o dia do fato
parece que a vítima estava completando 15 anos de
idade;  que de manhã viu  os  dois  conversando  mas
nunca maldou esse fato; que nunca ouviu falar que ela
tenha tido outros namorados nem mesmo com o réu;
que a vítima pelo que sabe era virgem; que o réu é
crente; que o réu era casado; que há comentários de
que o réu já ficou com outras mulheres da igreja mas
nunca  confirmou  essas  informações;  que  depois  do
fato a  vítima passou uns dias  sem ir  a  escola  mas
depois voltou;  que depois do fato a vítima mudou o
comportamento;  que  no  mesmo dia  a  vítima  voltou
para  a  escola  mais  quieta,  dizendo  que  estava
diferente, pois ela é levada na escola; que na escola
as pessoas olhavam para ela com outro olhar mas a
Diretora  conversou  com  os  demais  alunos  para
pararem com isso; que sabe dizer que as sobrinhas
do réu discriminaram a vítima mas depois pararam
[...] que a vítima depois que voltou do passeio com
o réu ainda voltou para escola e fez prova; que a
mesma  estava  calma,  tranquila,  falou  baixo,  ou
seja,  estava  com  comportamento  diferente  pois
não é calma [...] (fls. 101/102)

A testemunha  Gilson  Rodrigues  Ferreira ratificou  ter  visto  a

vítima entrando no veículo do réu no fatídico dia: 

Que  conhece  a  pessoa  da  suposta  vítima  a  menor
L.V.S.;  que confirma o depoente presencia [sic] do
quando a  citada  menor  desembargou do veículo
conduzido pelo investigado; que o depoente chegou
a  falar  com  a  suposta  vítima  e  na  ocasião  não
percebeu  qualquer  comportamento  estranho  da
mesma;  que  na  conversa  o  depoente  perguntou  a
mesma onde ela teria ido com o investigado, tendo o
mesmo ido buscar uma colega para fazer provas com
ela. (fl. 17) (grifei)

Surge,  então,  nos autos,  a  versão de que a menor já  teria  se

relacionado com outros meninos, inclusive sexualmente, com o intuito claro de

lesionar sua imagem. Vejamos:

Jairo José dos Santos Pereira  Filho  afirmou ter  tido  relação
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sexual com a ofendida quando ouvido pela primeira vez na seara policial:

Que conhece a pessoa da vítima a menor L.V.S.; que
confirma  que  já  manteve  relações  sexuais  com  a
citada  menor;  que  há  cerca  de  três  meses  atrás
relacionou sexualmente com a citada menor; que essa
relação sexual se deu na própria residência da citada
menor;  que na ocasião não havia mais  ninguém na
residência  além  do  declarante  e  a  L.;  que  nunca
chegou a namorar com L.; que não sabe informar se
foi a primeira relação da citada L.; que não contou a
qualquer pessoa que havia se relacionada com a L.;
que  na  semana  passada  o  investigado  juntamente
com  seu  genitor  procuraram  o  declarante  a  fim  de
perguntá-lo se o mesmo já havia se relacionado com a
suposta vítima; que não tem a menor ideia de como o
investigado soube que o declarante havia tido relações
sexuais  com  a  suposta  vítima;  que  o  declarante
informar que não foi  somente ele que se relacionou
com a suposta vítima; que conhece a mesma desde
criança podendo afirmar que várias forma as relações
mantidas pela vítima e com garotos que residem na
Pontinha; que conhecia há algum tempo o investigado
Oziel  e  que  nunca  presenciou  qualquer  cotejo  do
mesmo para com a suposta vítima; que nunca ouviu
qualquer  comentário  da  vítima  sobre  interesse  de
cunho  amoroso  com  a  pessoa  do  investigado;  que
pode  apontar  os  menores  conhecidos  por  Taciano,
Popó e Jean. (fls. 22/23)

No entanto, na mesma esfera, veio a se retratar: 

Que suas declarações prestadas em fls. 17 dos autos
que apura a violência sexual sofrida pela menor L.V.S.,
fato ocorrido em 15/12/2010, nas imediações de ponta
de Coqueiro neste Município,  afirma que são falsas,
nunca manteve relações sexuais com a citada menor,
nem sabe informar o relacionamento dela para com os
amigos;  que  prestou  as  declarações  anteriores  pela
amizade que mantém com o indiciado Oziel Mota de
Santana; que não foi influenciado por ninguém a dar
declarações falsas, o fez por vontade própria; que o
único  relacionamento  que  teve  com  a  citada  vítima
foram só de beijos e abraços. (fl. 52)

E, em Juízo, ofereceu depoimento contraditório, sendo, inclusive,
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advertido pela juíza que responderia por ato infracional semelhante ao crime de

falso testemunho:

Que confirma o depoimento de fls. 52; que mentiu no
primeiro  depoimento  porque  o  Delegado  ameaçou
dizendo que prenderia ele e seu pai; que não lembra o
nome do delegado;  que o depoente só teve beijo  e
abraço com a vítima; que o depoente nunca transou
com a vítima; que o depoente é virgem; que é amigo
íntimo  do  réu  e  diz  que  convive  com  o  réu  desde
criança;  que deu a declaração anterior  por  amizade
com o réu e que por isso mentiu dizendo que tinha
transado  com  a  vítima;  que  não  prestou  essa
declaração  porque  o  delegado  o  ameaçou;  que,  na
verdade, mentiu porque é amigo do réu; que não sabe
dizer  se o réu gostava da vítima ou se ela  gostava
dele; que não ouviu falar que o réu tentou estuprar a
vítima  ou  tenha tentado penetrar  o  pênis  na  vagina
dela;  que  o  réu  não  teve  envolvimento  com  outras
meninas;  que  a  vítima  já  teve  um  bocado  de
namorado, declinando os nomes de Taciano, Jean, só
sabendo  esses  dois  [...]  que  a  vítima  não  foi
discriminada  pelo  fato  da  denúncia  [...]  que  Taciano
falou  que  teve  relação  sexual  com  a  vítima;  que
conhece  Popo,  o  qual  também  teve  relação  sexual
com a vítima, igualmente como Jean; que o Delegado
o  ameaçou  de  prisão  ele  e  seu  pai  se  o  menor
depoente não desmentisse o que tinha dito na primeira
declaração;  que  confirma  que  mentiu  agora,  em
Juízo,  ao dizer  que  era  virgem,  pois  o  depoente
sabe o que é transar e o que é ter relação sexual;
que já  teve relação sexual  com a vítima umas 3
vezes na casa dela; que a vítima estava sozinha e
ela se insinuou para o depoente; que a vítima não
era virgem; que a vítima é oferecida; que a vítima
já  transou  com  outros  meninos,  quais  sejam,
Taciano,  Popo,  Jean; que não sabe o que ocorreu
com o réu e com a vítima mas diz que não transaram;
que sabe que mentiu em suas declarações o qual foi
advertido pela juízo que o mesmo iria responder por
procedimento  de  menor  por  falso  testemunho.  (fls.
103/104) 

Ouvida  em  Juízo,  sua  genitora  Rosângela  Santos  da  Silva

afirmou:
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Que é evangélica e pertencente a mesma igreja do réu
e da vítima; que o réu não costuma dar cantada com
menores  na  cidade;  que  o  réu  nunca  assediou
menores ou mulheres casadas na cidade [...]  que o
comportamento  da  vítima  sabe  dizer  que  a  mesma
perturbou demais pois ela ia atrás de seu filho e várias
vezes mandou ela ir embora; que seu filho se chama
Williams; que fora seu filho não sabe dizer se a menor
deu em cima de outros garotos; que a menor chegou a
dizer que seria sua nora; que conhece Popo, Taciano e
sabe que o Taciano comentou que teve namoro com a
vítima; que conhece Jean e com Jariu ele é de sua
igreja; que Jean disse que teve relacionamento com a
vítima; que Jean disse que teve relações sexuais com
a vítima; que não tem informação de que o pai do réu
ofereceu  vantagem  a  família  par  não  denunciar  [...]
que  seu  filho  não  chegou  a  dizer  se  teve  relação
sexual com a vítima; que era contra o namoro de seu
filho com a menor pois a vítima era voada demais, pois
encontrou  uma  vez  escrito  no  caderno  de  seu  filho
onde a vítima escreveu que ficaria com seu filho mas a
base rela rela e não de beijinho beijinho [...] (fl. 107)

Jean Carlos Silva da Cruz, diversas vezes citado no depoimento

supracitado, sustentou, a todo tempo, ter tido relacionamento sexual anterior

com a vítima:

Que conhece a pessoa da menor L.V.S.; que confirma
que  manteve  relação  sexual  com  a  citada;  que  tal
relação se deu há cerca de um ano; que tal fato se deu
próximo  ao  colégio  Durval  Guedes  neste  município;
que  não  tinha  qualquer  compromisso  com  a  citada
menor tendo a relação sendo apenas exporata (sic);
que sabe informar  que a citada menor  teve relação
também  com  outros  garotos  desse  Município;  que
conhece a pessoa do investigado que não chegou a
ser procurado pelo mesmo dia antes da apresentação
declarante  nesta  Delegacia;  que  frequenta  a  igreja
onde o genitor do investigado é pastor; que conheceu
a suposta vítima na mesma igreja onde a ela também
frequenta;  que  resolveu  noticiar  o  fato  que  se
relacionou  a  citada  menor  por  livre  e  espontânea
vontade;  que  sabe  informar  que  a  L.  mantinha  um
interesse de cunho amoroso para com a pessoa do
investigado, tendo o declarante presenciado inclusive
quando a mesma “dava em cima de Oziel”;  que,  no
entanto,  nunca  presenciou  o  investigado  cortejar  a
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citada menor. (fls. 24/25)

[…]  que  insiste  em  dizer  que  manteve  relações
sexuais  completas  com  a  menor  L.V.S.;  que  as
relações com a citada menor se dava em uma casa
que fica por trás do colégio; que afiram que teve mais
de uma relação sexual com a menor; que afirma ter
penetrado o pênis na vagina da menor; que afiram que
a menor mantinha relações com outros garotos; que
afirma  ser  verdadeira  a  afirmação  de  que  a  menor
vítima  vivia  assediando  o  indiciado  Oziel  Mota  de
Santana;  que  também  ouviu  falar  que,  além  do
Taciano,  um  rapaz  conhecido  por  “Popo”  também
manteve relações sexual com a menor L. (fl. 55)

Que confirma as declaração dos dia 05 de janeiro de
2011, fl. 24/25; que confirma as declarações de fl. 55
integralmente; que quando teve relacionamento sexual
com a vítima afirma que penetrou só uma parte do
pênis na vítima pois ela dizia que era moça; que além
do Taciano e Popo não sabe de mais outros rapazes
que a vítima tenha tido relação sexual; que no dia dos
fatos da denúncia o depoente não estava na escola
pois estudava de manhã e o ocorrido foi a tarde [...]
que  a  vítima  na  escola  e  na  igreja  não  sofreu
discriminação  [...]  que  nunca  ouviu  dizer  que  o  réu
desse em cima de mulheres casadas ou menores; que
nunca ouviu dizer que o mesmo ficou com menores;
que a vítima demonstrava ter mais do que um afeto de
amizade; que a vítima sabia que o réu era casado; que
o réu não forçou a vítima a entrar no carro; que não
sabe  dizer  se  ela  entrou  voluntariamente  [...]  que
quando foi ouvido pela segunda vez o Delegado disse
que  ele  podia  ser  detido  alegando  que  no  laudo  a
vítima  era  virgem;  que  escutou  por  alto  que  Jariu
voltou atrás no depoimento por pressão do Delegado;
que fora a vítima o depoente teve relação sexual com
outras mulheres; que a vítima não está em tratamento
psicológico depois do fato [...] que não lembra quantas
vezes teve relação sexual com a vítima, algumas de
tarde outras a noite; que as relações ocorriam numa
casa abandonada [...] (fl. 105)

Sua genitora, Joelma Maria Rodrigues da Silva, disse em Juízo:

[...]  que sabe dizer que seu filho teve relação sexual
com a menor; que muitas vezes a vítima foi na casa da
depoente a qual reclamava com seu filho; que a vítima
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várias vezes a chamava de “veia chata”;  que muitas
vezes a vítima foi em sua casa atrás de seu filho; que
seu filho lhe disse que teve relação com a vítima uma
vez  numa  igreja  e  outra  oportunidade  numa  casa
desocupada de um veranista; que fora seu filho que
ouviu falar que a mesma se envolveu com Taciano e
com  um adolescente  chamado  Júnior;  que  a  vítima
sabia que o réu era casado [...] que a vítima era muito
atirada para cima do réu [...] que o réu não costuma
cantar ou assediar mulheres casadas [...] (fl 106)  

Taciano  Alexandre  da  Cruz, citado  nas  declarações  das

testemunhas Jean e Jairo, negou ter tido relações sexuais com a ofendida,

quando ouvido na seara policial:

Que confirma conhecer a menor Liliany; que nunca se
relacionou sexualmente  com a citada menor;  que já
ouviu dizer de alguns colegas que a citada menor fica
com outros garotos da escola e da vizinhança […] que
conhece  a  pessoa  do  investigado,  mas  não  sabe
informar se ele cortejava a suposta vítima. (fl. 32)

No  entanto,  ouvida  a  vítima  L.V.S. novamente  na  seara

inquisitorial  sobre  os  fatos  supramencionados,  negou  ter  tido  qualquer

relacionamento amoroso com eles:

Que a declarante  informa que,  antes  do fato  objeto
desta  investigação,  nunca  havia  se  relacionado
sexualmente com qualquer que seja; que nega ter
se  relacionado  sexualmente  com  o  menor  Jairo
Filho  dos  Santos  Ferreira;  que  confirma  que
conhece a pessoa do menor Jean Carlos Silva da
Cruz; que também nega ter se relacionado com o
citado menor; que explica que não procurou a Polícia
nem procurou os pais imediatamente devido ao medo
da  reação  do  investigado,  bem  como  dos  pais  da
declarante; que confirma que encontrou com a pessoa
conhecida por Gil quando desembarcou com a pessoa
do investigado; que todo fato se deu por cerca de meia
hora;  que  quando  desceu  do  veículo  não  estava
chorando mas na ocasião estava muito nervosa; que
informa que na ocasião dos cultos realizados na igreja
onde  o  pai  do  investigado  trabalha  como  pastor,  o
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Oziel  paquerava  com  a  declarante,  querendo
manter com a mesma um relacionamento amoroso.
(fl. 30) (grifei)

Por sua vez, o réu Oziel Mota de Santana apresentou a seguinte

versão quando de seu interrogatório policial: 

Que confirma que conhece a pessoa da vítima, tendo
que  a  mesma  frequenta  a  igreja  em  que  o  pai  do
declarante  trabalha  como  pastor;  que  no  dia  15  de
dezembro  do  corrente  ano,  por  vola  das  07h40  da
manhã,  o  declarante  estava  em  seu  veículo
próximo  a  escola  da  suposta  vítima,  quando  na
ocasião  a  mesma  perguntou  onde  o  declarante
estava indo; que o declarante respondeu que iria
buscar uma passageiro conhecido por Renato na
praia de Pontas de Coqueiro, neste Município; que
a  suposta  vítima  pediu  ao  declarante  para  o
acompanhá-lo, sem informar o motivo para fazer o
trajeto;  que  ao  chegar  no  destino,  o  declarante  foi
informado pela esposa do citado Renato que o mesmo
teria  ido  para  Distrito  de  Acau  também  neste
Município;  que o  declarante  retornou a  escola  onde
estuda a suposta vítima a fim de deixá-la no local; que
durante todo esse tempo, a suposta vítima não desceu
do  veículo  do  declarante;  que  todo  trajeto  entre  o
embarque da suposta vítima e desembarque na escola
não  durou  mais  do  que  15  minutos;  que  nega
categoricamente  o  declarante  ter  tido  qualquer
relação sexual com a suposta vítima; que também
nega  ter  cortejado  a  menor  Liliany  Vicente  nas
ocasiões  em que  a  mesma frequentava  a  igreja;
que  acredita  o  declarante  que  a  denúncia
registrada  nesta  delegacia  tenha  sido  motivada
pelo fato da suposta vítima ter se relacionado com
outros homens e que por isso esteja atribuindo ao
declarante  a  responsabilidade  pelo  seu
defloramento; que  nunca  teve  qualquer  rixa  pré-
existente com a família da declarante, ao fato objeto
desta investigação; que deseja registrar que um tio da
suposta vítima conhecido por Santa proferiu ameaças
de morte contra a pessoa do declarante; que ouviu de
um primo da suposta vítima conhecido por Jairo, que
reside  próximo a  casa  da  mesma,  de  que  o  citado
Jairo  já  se  relacionou  sexualmente  com  a  menor
Liliany; que tomou conhecimento através de outras
alunas da escola Leonor Freire Tavares de que a
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suposta vítima tinha interesse de cunho amoroso
na pessoa do declarante. (fls. 27/28) (grifei)

Sob o crivo do contraditório, manteve sua versão: 

Que não é verdadeira a imputação que lhe é feita; que
no dia dos fatos estava indo para Ponta de Coqueiro
pegar um passageiro sozinho e passando em frente a
escola  encontrou  com  sua  sobrinha  e  parou  para
conversar  com  ela; que  nessa  hora  a  vítima
perguntou ao réu para onde ele ia e a mesma se
ofereceu para ir  com ele;  que passou na casa da
piscina e depois disso foi para a casa do passageiro
mas o mesmo não estava o esperando em Acau; que
a menor permaneceu o tempo todo dentro do carro;
que não sabe porque a mesma resolveu ir com o
réu; que deixou a mesma entrar em seu carro pois
já a conhecia da igreja tal como conhece a família
dela; que nada ocorreu dentro do carro; que não
houve relação sexual com a menor;  que é casado,
tem  bela  esposa  e  nunca  a  traiu;  que  não  tem
envolvimento com mulheres casadas ou menores da
localidade;  que depois do ocorrido ficou sabendo
que a menor nutria por ele, interrogado, um afeto,
uma atração física e que queria até pegar em sua
bunda; que as amigas da menor lhe disseram isso;
que deveria ter tirado a menor do carro mas não viu
nada  demais  deixa-la  ir  com  ele  até  Ponta  de
Coqueiro; que não é verdade que seu pai procurou a
família da vítima para oferecer vantagem a fim de não
prestarem  queixa;  que  não  tem  o  hábito  de  deixar
menores entrarem em seu carro; que depois do fato
afirma que a mãe da menor o procurou para saber dos
fatos e o mesmo narrou para ela tudo o que afirma
hoje; que seu pai foi até a casa da menor mas para
saber o ocorrido e nunca para oferecer vantagem até
mesmo porque seu pai é pobre lascado; que a menor
depois  de  voltar  da  carona  foi  deixada  na  porta  da
escola e fez prova, a noite estava na igreja e depois a
viu  andando  de  bicicleta;  que  a  menor  estava  com
comportamento normal; que ouviu dizer que a menor
estava  fazendo  tratamento  psicológico  depois  do
ocorrido mas não sabe o porquê pois não teve relação
sexual com ela;  que ouviu dizer que a menor teve
relação sexual com Jena, Jariu e Popo; que ouviu
por comentários que ela não era mais virgem; que
ouviu  comentários  de  que  a  menor  sofreu
discriminação mas acha que isso é boato; que suas
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sobrinhas depois do fato passaram alguns dias sem ir
a escola; que ouviu dizer que a menor também passou
alguns dias sem ir  a escola; que ouviu dizer que as
sobrinhas  e  outras  pessoas  discriminaram  a  menor
mas não pode afirmar; que é caso e tem um filho de 4
anos de idade; que a menor é meio avoaçada e tem
um parafuso a mais; que sempre a vê na rua andando
de  bicicleta  sozinha;  que  não  sabe  dizer  se  é  uma
menina que da trabalho aos pais; que depois dos fatos
a vítima e os pais deixaram a frequentar a igreja; que
não tinha o hábito de dar carona a menores tendo sido
a primeira vez e isso ocorreu pois a pedido da menor.
(fls. 108/112)  (grifei)

No relatório de acompanhamento (fl. 49) a psicóloga do Centro de

Atendimento às Vítimas de Crimes do Município de João Pessoa declarou que

a vítima estaria em processo de readaptação para seu retorno à escola uma

vez que estaria sofrendo humilhação dos colegas. Já no Ofício n. 19/2011 do

mesmo órgão municipal, foi registrado:

Nas primeiras sessões de atendimento a adolescente
a mesma se mostrou muito retraída, com vergonha de
relatar  o  ocorrido  quando  fora  vítima  de  violência
sexual,  roía  as  unhas  e  ao  relatar  episódios  do
ocorrido  se colocava trêmula.  Estes sintomas fazem
parte do quadro de pessoas que sofrem abuso sexual.
[…]
Durante  o  desenvolvimento  do  acompanhamento  a
adolescente conseguiu falar sobre o medo que tinha
pois temia que algo de ruim pudesse acontecer com
seus genitores, seu irmão em razão do agressor ser
filho do pastor evangélico.
Quanto  à  vida  social,  a  adolescente  relata  ter
vergonha  de  olhar  para  as  pessoas.  Segundo
informações da vítima e dos genitores, o agressor e
sua  família  passaram  a  denegrir  a  imagem  da
adolescente e da família no bairro e durante os cultos
presididos pelo Pastor, pai do agressor. A adolescente
que  teve  dificuldade  para  iniciar  o  ano  escolar  em
razão do ocorrido, relata com tristeza que a sobrinha
do  Pastor  que  estuda  na  mesma  escola  vive
provocando-a  e  menosprezando  as  colegas  que
conversam com ela;  Segundo  os  relatos,  depois  do
ocorrido,  a  sobrinha  do  Pastor  passou  a  praticar  o
bulling contra ela. Informação confirmada por colegas
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e comunicada à direção da escola pelo CEAV.
Há muita ansiedade no que se refere ao processo pois
a  cada  notícia  sobre  oitivas,  a  adolescente  ainda
apresenta  tremores  físicos,  insônia,  aumenta  o
sentimento de medo,  pois  teme ter  que encontrar  o
agressor novamente. (fls. 50/51)

Pois bem. Tendo a menor, ao tempo do fato, 15 (quinze) anos de

idade, enquadra-se o ato no tipo penal de estupro, delineado no artigo 213, §1º

do Código Penal. Segundo a referida norma legal, configura-se dito crime como

o  ato  de  constranger  alguém,  mediante  violência  ou  grave  ameaça,  a  ter

conjunção  carnal  ou  praticar/permitir  que  com  ele  se  pratique  outro  ato

libidinoso.

Desse modo,  para o perfeito  enquadramento dos fatos ao tipo

penal,  faz-se  necessário:  haver  comprovação  pericial  da  relação  sexual

completa,  ou  da  prática  de  atos  libidinosos,  associada  a  menor  idade  da

ofendida (menor de 18 ou maior de 14 anos) e a ausência de voluntariedade

desta, sendo irrelevante ter ela experiência sexual anterior.

Logo, o fato dela ter se relacionado, ou não, anteriormente, com

Jairo José dos Santos, Jean Carlos Silva e  Taciano Alexandre da Cruz,

não inibe a configuração do crime pelo réu Oziel  Mota, ainda mais quando

comprovada, por exame pericial realizado dois dias depois do fato (fls. 36/37),

a existência de lesões típicas de atos libidinosos a ele imputadas.

Competiria a ele, desse modo, afastar a autoria, indicando que as

lesões foram praticadas por uma terceira pessoa ou que não estaria com a

menor no fatídico dia ou que ela havia consentido. No entanto, o que se lê de

seus interrogatórios é que ele confirma que ela teria estado em seu veículo

automotor e com ele saído da escola, voltando muitos minutos depois.

Outrossim, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme
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e harmônica da vítima,  quando em consonância com os demais elementos

probatórios  juntados aos autos,  em especial  com o laudo técnico,  passa a

assumir  especial  relevo,  visto  que  normalmente  o  crime  é  praticado  na

clandestinidade.

A propósito:

APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIMES  SEXUAIS.
ESTUPRO.  CRIMES  CONTRA  O  PATRIMÔNIO.
ROUBO  MAJORADO  PELO  EMPREGO  DE  ARMA.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA.  Uma  vez
comprovadas, estreme de dúvidas, a materialidade e a
autoria dos crimes de estupro e de roubo diante dos
relatos da vítima, não vinga a pretensão de absolvição
por insuficiência de provas. Como é cediço, a palavra
da vítima, em particular nos crimes contra a liberdade
sexual,  constitui  elemento  de  convicção  de  grande
importância, porquanto tais crimes na quase totalidade
das vezes são cometidos na clandestinidade, e alguns
não  deixam  vestígios.  No  caso  em  apreço  as
declarações  da  vítima  mostram-se  uniformes  e
coerentes,  estando em consonância  com os demais
subsídios  factuais  carreados  aos  autos,  portanto
sendo merecedoras de credibilidade,  e assim dando
sustentação ao decreto  condenatório  em relação ao
réu.  […]  (TJ-RS  -  ACR:  70060172947  RS,  Relator:
José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento:
18/09/2014,   Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2014)

Assim,  muito  embora  o  acusado  tenha  procurado,

insistentemente, negar a prática do crime pelo qual fora condenado, afirmando

não  haver  provas  suficientes  para  sua  condenação,  caem  por  terra  tais

alegações diante do acervo probatório constante nos autos.

Dessa  forma,  não  há  nos  autos  qualquer  indício  de  que  a

acusação  teria  sido  injusta,  ao  contrário,  as  provas  colacionadas  são

suficientes  para  comprovar  a  veracidade  da  autoria  e  da  materialidade  do

crime, em total consonância com o que fora dito pela vítima e sua genitora.
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Ademais,  em casos tais,  deve-se prestigiar  o  entendimento  do

Juízo que, em contato com as partes e com a coleta de provas, teve melhores

condições de aferir  a veracidade dos fatos e de determinar a verdade real,

proferindo seu julgamento.

Logo, estando suficientemente provado nos autos que o acusado

praticou o ilícito pelo qual fora condenado, ausente elemento autorizador da

crença de que a imputação é fruto da imaginação ou de vingança irracional, a

condenação se apresenta como medida acertada ao caso em disceptação, não

havendo como se admitir a absolvição do apelante. 

Porém, há de se reconhecer, de ofício, a necessidade de reforma

da  dosimetria  da  pena,  por  se  observar  o  equívoco  na  avaliação  das

circunstâncias judiciais.

Para tanto, faz-se imprescindível a transcrição do trecho ora em

lume:

Culpabilidade  do  agente –  O  agente  agiu  com
dolo,  sendo  a  sua  conduta  passível  da  mais
ampla reprovabilidade.
Antecedentes  criminais –  O  acusado  não  registra
antecedentes criminais.
Personalidade do acusado – O acusado, apesar de
não  existirem  registros  de  condutas  anteriores
desabonadoras, possui personalidade duvidosa, posto
que  aproveitou-se  da  ingenuidade  da  vítima  e  da
confiança que possuía por  ser evangélico e filho do
pastor  da  igreja  para  com  ela  praticar  ato  sexual
diverso da conjunção carnal.
Motivos  do  crime –  Os  motivos  do  crime  foram
ignóbeis, abjetos e repugnantes, que visam apenas a
satisfação  da  lascívia  do  acusado.  A  vítima  em
momento algum expressou a vontade de ter qualquer
tipo de relação sexual com o sentenciado, era virgem
e não mantinha relações afetivas com o réu.
Consequências  –  foram  as  normais,  neste  tipo  de
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delito, o dano psicológico certamente acompanhará a
vítima por muito anos, quiçá a vida inteira.
Circunstâncias do crime – O agente teve o domínio
pleno da ação criminosa.
Comportamento da vítima – Em nada contribuiu para
a conduta criminosa do réu.
Analisadas as circunstâncias judiciais estabelecidas no
art. 59 do CP, pela prática do delito do art. 213, §1º do
CP, fixo a pena-base do acusado em 08 (oito) anos e
06  (seis)  meses  de  reclusão,  que  torno  definitiva
diante da ausência de circunstâncias outras (legais ou
especiais) a serem consideradas.
Incabíveis as substituições previstas nos art. 44 e 77
do CP. (fl. 136/137)

Da  análise  da  primeira  fase  da  dosimetria,  vê-se  que  o

magistrado, ao dosar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,

não  se  ateve  à  necessidade  de  fundamentá-las  com  fulcro  na  gravidade

concreta dos fatos. Explica-se:

Inicialmente, deve ser ressaltado que o “dolo”, em conformidade

com a teoria finalista da ação (Hans Welzel), é elemento subjetivo implícito do

tipo,  consistente  na vontade consciente  dirigida  à  finalidade de realizar  (ou

aceitar  que  se  realize)  a  conduta  prevista  no  tipo  penal  incriminador,  não

podendo,  assim,  ser  inserida  na  análise  da  culpabilidade  que  tem  por

elementos: a imputabilidade, a potencial consciência sobre a ilicitude do fato e

a exigibilidade da conduta diversa.

Ademais,  não  há  que  se  confundir  a  culpabilidade  que  recai

sobre a conduta típica e ilícita do agente com a culpabilidade a que se refere o

caput do artigo 59 do Código Penal.  Sobre a matéria leciona o doutrinador

Rogério Greco:

[...] Logo no primeiro momento, quando irá determinar
a  pena-base,  o  art.  59  do  Código  Penal  impõe  ao
julgador, por mais uma vez, a análise da culpabilidade.
Temos de realizar, dessa forma, uma dupla análise da
culpabilidade: na primeira, dirigida à configuração da
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infração penal, quando se afirmará que o agente que
praticou o fato típico e ilícito era imputável, que tinha
conhecimento sobre a ilicitude do fato que cometia e,
por  fim,  que  lhe  era  exigível  um  comportamento
diverso; na segunda, a culpabilidade será aferida com
o escopo de influenciar  na fixação da pena-base.  A
censurabilidade  do  ato  terá  como função  fazer  com
que  a  pena  percorra  os  limites  estabelecidos  no
preceito  secundário  do  tipo  penal  incriminador.
(GRECO, Rogério.  Código Penal  Comentado.  3ª ed.
Niterói, RJ: Impetus, 2009, fls. 139/140)

E a jurisprudência pátria expõe:

A  culpabilidade  que  o  artigo  59  do  Código  Penal
reclama exame, e eventualmente exaspera a pena, é
aquela  excessiva,  isto  é,  a  que  foge  ao  ordinário,
constituindo  plus  na  conduta  criminosa,  e  não  a
ordinária, que fundamenta a pena, pois esta, como dito
acima,  é  elemento  constitutivo  do  crime  (conceito
tripartido  de  delito).  No  caso  sub  judice,  a
culpabilidade dos réus não fugiu à normalidade, não
podendo  essa  moduladora  atuar  de  forma negativa.
(…). (TJRS - ACR: 70050764513 RS , Relator: José
Conrado  Kurtz  de  Souza,  Data  de  Julgamento:
18/12/2012,  Sétima  Câmara  Criminal,  Data  de
Publicação: Diário da Justiça do dia 22/01/2013)

AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.  ARTIGO 121,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. ARTIGO
59 DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. ANÁLISE
DE  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  CONSIDERAÇÕES
SOBRE  A  IMPUTABILIDADE  E  CONSCIÊNCIA DA
ILICITUDE.  MAJORAÇÃO  DA  PENA-BASE.
FUNDAMENTOS  INIDÔNEOS.  "Pretendeu  o
legislador  que  o  'grau  de  culpabilidade',  e  não  a
culpabilidade,  fosse  o  fator  a  orientar  a  dosimetria
penal. Assim, todos os culpáveis serão punidos, mas
aqueles que tiverem um grau maior de culpabilidade
receberão,  por  justiça,  uma  apenação  mais  severa"
(CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral
(arts.  1º  a  120).  10.  ed.  rev.  e  atual.  São  Paulo:
Saraiva, 2006, v. 1. p. 436). (…) (TJSC - ACR: 382535
SC 2011.038253-5,  Relator:  Jorge  Schaefer  Martins,
Data  de  Julgamento:  18/11/2011,  Quarta  Câmara
Criminal, Data de Publicação: Apelação Criminal (Réu
Preso) n. , de Tangará)
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Neste diapasão, a simples consciência do caráter ilícito e dos fins

danosos de  sua  conduta,  bem como da  reprovabilidade do  comportamento

empregado,  não  constitui  elemento  idôneo  para  valorar  negativamente  a

culpabilidade, em nada influindo na fixação da pena-base.

A fundamentação dos motivos traz elementos do próprio do tipo

penal (satisfação da lascívia) e, portanto, há de ser desconsiderado. 

No  que  concerne  à  personalidade deve  ser  ela,  também,

reformada, considerando que a sua avaliação não há de ser procedida com o

olhar voltado para a prática delitiva mas, sim, para as qualidades morais do

agente, a sua boa ou má índole, o sentido moral do criminoso, bem com sua

agressividade  e  o  antagonismo  em  relação  à  ordem  social  e  seu

temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que

teve ao longo de sua vida e as deficiências pessoais que tenham-no impedido

de desenvolver um relacionamento harmonioso da sua personalidade. Nesse

sentido: HC 107.795/RS (STJ).

As  circunstâncias, por sua vez, são definidas por Alberto Silva

Franco do seguinte modo:

Circunstâncias  são  elementos  acidentais  que  não
participam da estrutura própria de cada tipo mas que,
embora estranhas à configuração típica, influem sobre
a quantidade  punitiva  para  efeito  de agravá-la  ou a
brandá-la.  […]  Entre  tais  circunstâncias  podem  ser
incluídos o lugar do crime, o tempo de sua duração, o
relacionamento existente entre o autor e a vítima, etc.
(SILVA  FRANCO,  Alberto.  Código  Penal  e  sua
interpretação jurisprudencial, v. I, p. 900).

Nessa  senda,  mostra-se  desmotivada  a  referida  circunstância

uma vez que o simples fato de ter pleno domínio da ação criminosa não é

fundamento que, por si só, justifique a negativização.
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Outrossim, o  comportamento da vítima  , segundo interpretação

jurisprudencial recente:

Conforme precedentes desta Corte, "o comportamento
da  vítima  é  uma  circunstância  neutra  ou  favorável
quando da fixação da primeira fase da dosimetria da
condenação"  (HC  245.665/AL,  Rel.  Ministro  Moura
Ribeiro, Quinta Turma, julgado em 17/12/2013; REsp
897.734/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 03/02/2015; HC 217.819/BA, Rel. Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado
em 21/11/2013). 

O fato de a vítima não ter contribuído para o delito é
circunstância  judicial  neutra  e  não  deve  levar  ao
aumento da sanção. (STJ. HC 217.819/BA. Relatora:
Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura.  Sexta  Turma.
Data do julgamento: 21.11.2013. Data da publicação:
Dje 09.12.2013).

Desse modo, passo à nova dosimetria:

Em  primeira  fase,  considerando  que  todas  as  circunstâncias

judiciais mostraram-se favoráveis ao réu, aplico a pena-base no mínimo legal,

ou  seja,  em  08  (oito)  anos  de  reclusão,  a  qual  torno  definitiva,  ante  a

inexistência de atenuantes ou agravantes, causas de aumento ou diminuição,

aplicáveis ao caso em epígrafe.

À luz do artigo 33,  §2º,  “b”  e  §3º  do Código Penal,  fixo  como

regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, em local a ser designado

pelo Juízo de Execução.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade em restritiva de

direitos ante o não preenchimento do requisito encartado no inciso 44, I do CP,

haja vista a pena ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
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Não é o caso de suspensão condicional da pena (artigo 77 do CP)

uma vez que a pena definitiva em concreto é superior a 02 (dois) anos.

Forte  em tais  razões,  dou provimento parcial  ao apelo para

manter a condenação pela prática do crime capitulado no art. 213, §1º do CP e,

em seguida,  reduzir  a  pena para  08 (oito)  anos  de  reclusão,  alterando o

regime para o semiaberto.

Oficie-se  a  Vara  de  Execuções  da  Comarca  para  início  de

execução  provisória  de  pena,  intimando-se  o  réu  para  se  apresentar  em

audiência  admonitória,  comunicando  ao  Relator  o  dia  desta  para  efeito  de

expedição de guia de execução provisória.

É como voto.

 Presidiu a sessão  o Exmo. Sr.  Des. Márcio Murilo da Cunha

Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do julgamento, além do

relator,  o Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior e o Exmo. Sr. Des. Carlos

Martins Beltrão Filho.  Presente à sessão o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco Sagres

Macedo Vieira, Procurador  de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de

maio do ano de 2016.

Dr. José Guedes Cavalcanti Neto
   R E L A T O R – Juiz Convocado
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