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PROCESSUAL  PENAL.  FAVORECIMENTO  À 
PROSTITUIÇÃO  OU  OUTRA  FORMA  DE 
EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. Art.  218-
B,  §2º,  II  do  CP.  RESPONSÁVEL  PELO 
ESTABELECIMENTO.  CONDENAÇÃO.  RECURSO  DA 
DEFESA.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.  ALEGADA 
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  INADMISSIBILIDADE. 
COMPROVAÇÃO DE QUE OS MENORES DE 15 ANOS 
DE  IDADE  UTILIZAVAM  O  ESTABELECIMENTO 
COMERCIAL  COMO  PONTO  DE  PROSTITUIÇÃO. 
AUFERIMENTO  DE  VANTAGEM  ECONÔMICA. 
PALAVRA  DA  VÍTIMA  E  DOS  POLICIAIS  CIVIS 
RESPONSÁVEIS  PELA  OPERAÇÃO.  VISTORIA  NO 
LOCAL.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  HARMÔNICO. 
ABSOLVIÇÃO  PARA  O  SEGUNDO  ACUSADO. 
AUSÊNCIA  DE  OUTROS  ELEMENTOS  QUE 
DEMONSTRASSEM  A  PROPRIEDADE  DO  BAR. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO 
PRO REO. INTELIGÊNCIA DO ART. 386, VI DO CP.

_  Não  há  que  se  falar  em  absolvição  pelo  crime  de 
favorecimento  à  prostituição  de  adolescente,  uma  vez 
que  a  materialidade  e  a  autoria  do  delito  foram 
comprovadas  pela  vítima  e  pelos  policiais  civis 
responsáveis pela operação, os quais confirmaram que a 
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adolescente se prostituía no interior do estabelecimento 
comercial,  de  responsabilidade  do  acusado,  o  qual 
recebia dinheiro como pagamento pelo uso dos cômodos 
existentes no interior do bar.

_  A  insuficiência  de  provas  concretas  de  autoria  e 
participação  no  delito,  impõem  a  absolvição  em 
homenagem ao Princípio do in dubio pro reo.

_ Provimento parcial.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos, em que 
são partes as acima identificadas.

ACORDA  a  Câmara  Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial à apelação, nos termos do 
voto  do  Relator  e  em  desarmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria-Geral  de 
Justiça. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Josenildo 
Nascimento Coelho e José Zacarias Coelho que tem por  escopo impugnar 
sentença  proferida  pelo  Juiz  de  Direito  da  1ª  Vara  Criminal  da  Comarca  de 
Campina Grande que, julgando procedente a denúncia, condenou-os a pena de 
02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, as quais foram 
substituídas  por  penas  restritivas  de  direitos,  na  modalidade de  prestação de 
serviços à comunidade, por terem infringindo a norma prevista no art. 218-B, §2º, 
II do Código Penal1.

1  Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 
adolescente ou de vulnerável.       

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 
menor  de  18  (dezoito)  anos  ou  que,  por  enfermidade  ou  deficiência  mental,  não  tem  o  necessário 
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone: (Incluído pela Lei nº 
12.015, de 2009) 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 

§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. 

§ 2o  Incorre nas mesmas penas: 

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e 
maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo; 
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Infere-se dos autos que no dia 06/06/2014, em torno das 23h, 
na rua João da Silva Pimentel, Centro da cidade, foi constatado, em diligência 
policial, que os acusados acima referidos atuavam submetendo menores de 18 
anos à prostituição, sendo que o primeiro, Josenildo Nascimento Coelho, atuava 
no aliciamento dos menores, enquanto que José Zacarias Coelho, seria o dono 
do estabelecimento onde os encontros se perpetravam.

Narra a denúncia que as vítimas Paulo Vicente de Sousa e 
Antônia Raquel de Sousa, menores de 15 anos de idade, foram flagrados dentro 
do “Bar Drinks” fazendo programas sexuais pela quantia de R$ 65,00 (sessenta e 
cinco) reais, ou R$ 80,00 (oitenta) reais, caso o programa fosse realizado fora do 
estabelecimento.

Aduz  a  exordial  acusatória  que  foram  realizadas  buscas 
pessoais e, com a adolescente, foi encontrada a quantia de R$140,00 (cento e 
quarenta)  reais,  ocasião  em que  esta  revelou  que  o  valor  era  fruto  dos  três 
programas que havia realizado naquela noite.

Por  essas  circunstâncias  o  réu,  Josenildo,  foi  denunciado 
como incurso nas penas do art. 218-B, enquanto que José Zacarias, nas penas 
do art. 229, ambos do Código Penal.2

O juiz sentenciante efetuou  emendatio libeli, modificando a 
definição jurídica apresentada na denúncia, em que foi requerida a condenação 
dos réus: JOSENILDO NASCIMENTO COELHO, pelo crime disposto no art. 218-
B, caput, e JOSÉ ZACARIAS COELHO, pelo ilícito capitulado no art. 229, caput, 
ambos do CP), condenando ambos na figura típica equiparada definida no II, §º 
2º, do art. 218-B do CP.

Em sede de apelação, os sentenciados alegam ausência de 
provas  que  possam  levá-los  à  condenação,  bem  como  fragilidade  dos 
depoimentos das vítimas e testemunhas, requerendo, portanto, suas absolvições.

O membro do Ministério Público apresentou contrarrazões às 

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas 
referidas no caput deste artigo.

2  
Casa de prostituição

Art.  229.  Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração 
sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente: 

Pena - reclusão, de dois a cinco anos, e multa.
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fls. 177-182, opinando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo 
desprovimento do recurso, fls.182-184. 

É o relatório. 

_  VOTO _    Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior  - 
(Relator)

O recurso deve ser provido em parte.

I - MATERIALIDADE E AUTORIA:

 Insurgem-se  os  apelantes  contra  a  sentença  de  primeiro 
grau, sob a alegação de que não há provas suficientes nos autos a embasar as 
condenações,  afirmando que os  depoimentos  das  vítimas  e  testemunhas  são 
vagos e contraditórios, o que ensejaria suas absolvições, com respaldo no art. 
386, V do Código de Processo Penal.

Contudo,  a tese defensiva,  de negativa de autoria,  merece 
parcial guarida, uma vez que o entendimento que se pode extrair da leitura do 
caderno processual se aplica tão somente ao condenado José Zacarias Coelho. 
Entretanto,  em  relação  ao  réu  Josenildo  Nascimento  Coelho,  o  conjunto 
probatório é contrário à tese arguida.

Vejamos. 

I  -  DA  MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DELITIVAS  (  RÉU  :  JOSENILDO 
NASCIMENTO COELHO)

A materialidade do crime restou demonstrada pelo Auto de 
prisão em flagrante (fls. 06/12), e pelos Laudos sexológicos apresentados, (fls. 
92/93), que, para a vítima Paulo Vicente de Sousa, concluiu que a ausência de 
lesões não afasta a hipótese de coito anal ou outra modalidade de ato libidinoso, 
em virtude desses serem possíveis de ocorrer sem deixar vestígios. 

Em  relação  a  Antônia  Raquel  de  Sousa,  a  discussão  foi 
taxativa  ao  afirmar  que  a  hiperemia  vaginal  observada  sugere  veracidade  da 
conjunção carnal referida. 

Ainda no que concerne à prova da materialidade delitiva, foi 
realizada  vistoria  no  imóvel  objeto  de  investigação,  fls.  97/111,  instruída  com 
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acervo fotográfico, a qual aduz, além de outras descrições, tratar-se de edificação 
sem  conservação  e  higiene,  integrada  por  salas,  corredor,  banheiro,  lavabo, 
lavanderia, corredor, banheiro, mobília típica de bar, quartos, sendo que em dois 
deles havia camas de casal, construídas em alvenaria com colchão de espuma, 
com bacias, baldes e galões plásticos de armazenamento de água, e debaixo das 
camas e ao seu redor foram encontrados vários preservativos masculinos usados, 
descrição esta que se coaduna com a realizada pela vítima e pelos policiais em 
seus depoimentos.

A autoria restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, 
pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em sede inquisitorial, confirmados 
na  audiência  de  instrução  e  julgamento,  bem como a  confissão  do  acusado, 
Josenildo, em que pese este ter modificado a versão dos fatos em juízo.

O  policial  civil,  FELIPE  ALBUQUERQUE  GONÇALVES,  na 
delegacia, prestou depoimento, à fl. 06, informando que:

“ (…) se dirigiu com as delegadas e a equipe ao Bar 
Drinks, o qual faz parte de denúncias do Disque 100; 
que o bar é também conhecido por Bar do Ramos 
(…),  também conhecido como ponto de exploração 
sexual  de  adolescente; que  no  local,  exatamente  na 
calçada, se encontravam homens e mulheres bebendo e 
entre  essas  mulheres,  onde  foi  identificada  a 
adolescente  ANTÔNIA RAQUEL  DE  SOUSA,  de  15 
anos de idade e PAULO VICENTE DE SOUSA de 15 
anos;  que  confirmada  a  idade  das  vítimas,  foi 
questionado  o  que  se  encontrava  fazendo  naquele 
estabelecimento,  tendo a adolescente afirmado que 
há  três  meses  frequentava  o  local  para  praticar  a 
prostituição; que segundo a adolescente, na noite de 
hoje,  fez  três  programas  cada  um  por  R$  65 
(sessenta  e  cinco  reais),  sendo  R$  50  (  cinquenta 
reais) para a adolescente e R$ 15 (quinze reais) para 
o responsável do estabelecimento, o Sr. JOSENILDO 
NASCIMENTO  COELHO, sendo  R$  140  (cento  e 
quarenta reais) apreendido em espécie; que ainda foi 
informado  pela  adolescente  que  o  programa  é 
realizado dentro de um dos quartos, contendo cama, 
balde  e  garrafa  de  água; que  questionado  o 
adolescente PAULO VICENTE sobre o que fazia no local, 
afirmou  não  fazer  programas,  mas  admite  conhecer  o 
local,  inclusive  dando toda a  descrição  dos  quartos,  e 
afirmando já ter frequentado por duas vezes, tendo sido 
levado ao local  por  sua irmã Raquel;  que o condutor 
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identificou  a  pessoa  que  Raquel  informou  ser  o 
responsável  pelo  o  local,  como sendo JOSENILDO 
NASCIMENTO  COELHO,  tendo  sido  dado  voz  de 
prisão sendo conduzido até esta Delegacia .”

Em  sede  policial,  fl.  09,  a  vítima,  ANTÔNIA RAQUEL DE 
SOUSA,  asseverou o seguinte:

(…)
“Que, de início, afirmou ser maior de 18 anos, mas os 
policiais  não  acreditaram  e  a  acompanharam  até  sua 
residência, para pegar seus documentos; que, ao pegar 
sua  documentação  a  Delegada  descobriu  que  a 
declarante  tinha  apenas  15  anos  de  idade;  que 
reconhece  que  estava  naquele  local  para  fazer 
programas  sexuais;  que  cobra  R$  50  (cinquenta 
reais) por programa, que e  as relações se dão nos 
quartos do interior do bar; que o proprietário do Bar 
cobra  o valor  de R$ 15 (quinze reais)  pelo uso do 
quarto em cada programa, porém se o cliente quiser 
realizar o programa fora do bar tem que pagar a saída 
por R$ 30 ( trinta reais), valor esse entregue ao dono 
do  bar;  que  realiza  programas  naquele  bar  há  3 
meses, sempre  nas  quintas-feiras;  que  nesta  noite 
realizou 03 programas, e foi  encontrada com parte,  no 
caso com R$ 140 (cento e quarenta reais), pois gastou 
R$ 10 (dez reais) com um lanche; que o dono do bar 
lhe  pediu  a  identidade  quando  começou  a  fazer 
programas lá,  porém, nunca lhe mostrou e ele não 
cobrou mais; (…) que só faz 03 (três meses) que se 
prostitui; (…) que o Bar Drinks é gerenciado pela pessoa 
conhecida por “Drink”; que não conhece o proprietário do 
estabelecimento;  (…);  que na  noite  de  hoje  estava  no 
local, também, seu irmão, Paulo Vicente, com 15 anos de 
idade, mas ele apenas acompanha ao local, que ele não 
se prostitui (...)”

Também  na  fase  inquisitorial,  interrogado,  o  acusado, 
JOSENILDO NASCIMENTO COELHO, confessou, à fl. 11, que: 

“que  gerencia  o  Bar  denominado  Drink´s  (..);  que 
afirma  que  no  momento  da  abordagem  policial, 
encontrava-se no local, a adolescente identificada como 
Antônia  Raquel  e  o  adolescente  Paulo  Vicente, 
conhecendo  os  dois  há  aproximadamente  3  meses, 
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porque ela apareceu inicialmente na esquina, e depois se 
aproximou  do  bar  pedindo  para  trabalhar  lá,  mas  o 
interrogado afirmou que só aceitaria se ela apresentasse 
a  documentação;  que  afirma  que  solicitou  a 
identificação dela porque é ato rotineiro; que pelas 
características de Raquel, acredita ser ela maior de 
idade,  mas  chegou  a  desconfiar  ela  ser  menor  de 
idade,  pois  nunca  apresentou documentos;  que  do 
seu  estabelecimento  sempre  viu  Raquel  saindo  com 
clientes,  dando  a  crer  que  ela  se  prostituía  e  ainda 
porque  a  própria  Raquel  pediu  para  trabalhar  como 
prostituta no local; que afirma que o estabelecimento é 
utilizado como casa de prostituição há mais de 30 
anos; que nega que o local seja utilizado como local de 
exploração sexual infantil; que cobra dos clientes R$ 15 
(quinze  reais)  para  utilizar  o  quarto  para  a  prática 
sexual; que o bar é de propriedade de seu genitor, 
José Zacarias, conhecido como Zé Preto, há 4 anos, 
tendo como antigo proprietário o Sr. Ramos, o qual 
seu  pai  foi  funcionário  do  estabelecimento  por 
aproximadamente 25 anos, quando Ramos repassou o 
ponto; que  o  estabelecimento  funciona  com  três 
quartos, equipados com cama e um balde, além de 
oferecer  serviço  de  bar;  que  antes  das  mulheres 
utilizarem  o  bar,  o  interrogado  disponibiliza 
preservativo; (...)  que  alguns  policiais  já  haviam 
fiscalizado  o  local,  mas  ainda  não  tinham  encontrado 
adolescentes  no  local;  Que  nega  que  o  local  que 
gerencia é ponto de exploração sexual de adolescentes; 
(...)

Nesse  contexto,  não  há  que  se  falar  em  insuficiência  de 
provas,  tendo em vista  que os  depoimentos das vítimas  e dos policiais  civis, 
aliados aos demais elementos do acervo probatório constante dos autos,  são 
suficientes  para  comprovar  a  materialidade  e  autoria  delitivas  do  crime  em 
disceptação.

Assim,  induvidosa  a  existência  dos  fatos  e  da  autoria, 
porquanto,  o  ato  de  fornecer  quartos,  manter  contato  com  clientes,  estipular 
preços dos 'programas', bem como receber, em troca, porcentagem do valor pago 
à  adolescente,  caracteriza  referido  delito,  consubstanciado  no  núcleo  do  tipo 
“facilitar”.

A figura prevista no caput do artigo 218-B, caput, do Código 
Penal, trata de conduta típica plurinuclear, recaindo no ilícito aquele que pratica 
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qualquer dos verbos descritos no tipo, além disso, para configuração do delito 
não se exige que a vítima chegue a se prostituir efetivamente, o que, na espécie, 
ocorre com o adolescente Paulo.

Destaque-se que, a despeito da negativa do primeiro acusado 
quanto a sua participação no ilícito, os elementos de prova revelam sobejamente 
que este, além de garçom, como declarado em juízo (mídia áudio-visual, fl. 119), 
era, no mínimo, o responsável pelo bar, sendo quem, solicitou os documentos da 
adolescente, quem fixava o valor do programa e do percentual a ser-lhe pago, 
estando  presente  no  estabelecimento  no  momento  da  ação  policial  e  sendo 
apontado pela adolescente como tal.

Ademais, espera-se de qualquer pessoa que, contratada para 
realizar um trabalho, saiba quem é seu contratante ou superior, a quem deverá se 
reportar. Entretanto, o sentenciado, em audiência, embora haja feito menção ao 
suposto proprietário, Sr Ramos, ausente no dia da operação policial, não trouxe à 
baila nenhum nome que exercesse a função de gerente ou responsável pela casa 
comercial.

Nesse contexto, vale ressalvar que, mesmo que o acusado, 
Josenildo, não confirme em juízo a confissão realizada na fase extrajudicial, esta 
coaduna-se com outras  provas colhidas em  juízo,  o  que valida o  depoimento 
questionado,  conforme  a  inteligência  do  art.  155  do  CPP,  concluindo-se  pela 
licitude e legitimidade da prova. 

Nessa seara, o entendimento pacífico do Supremo Tribunal 
Federal:

Habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso ordinário 
em habeas corpus.  Conhecimento do remédio heroico 
em razão da possibilidade de vir-se a conceder, se for o 
caso,  a ordem de ofício.  Preliminar  de não cabimento 
superada. 3. O acórdão impugnado denegou a ordem de 
habeas  corpus  que  objetivava  desconstituir  decisão 
condenatória,  nos termos da revisão criminal  proposta 
no Tribunal a quo. 4. A jurisprudência do STF aceita a 
confissão  extrajudicial  quando  corroborada  por 
outros  meios  de  provas,  admitindo,  também,  o 
testemunho de policiais  na  fase judicial.  5.  Ordem 
denegada.

(HC  116437,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES, 
Segunda  Turma,  julgado  em 04/06/2013,  PROCESSO 
ELETRÔNICO  DJe-117  DIVULG  18-06-2013  PUBLIC 
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19-06-2013) 

No  que  tange  à  alegada  ausência  de  advogado  na  fase 
inquisitorial,  que  tem,  a  meu  sentir,  o  intuito  único  de  macular  a  confissão 
realizada no âmbito pré-processual, tal falta não eiva o depoimento de nulidade, 
uma vez que a natureza inquisitiva do inquérito confere dinâmica completamente 
diversa  da  presente  na  ação  penal,  pois,  por  não  haver  acusação,  mas  tão 
somente investigação e indiciamento, tratando-se de peça meramente informativa 
e instrutória, não há que se falar em imprescindibilidade da defesa técnica.

Acrescente-se  que  não  há  indícios  de  que  o  acusado, 
Josenildo, tenha sido coagido moral ou fisicamente a assinar seu depoimento em 
sede policial, haja vista estar presente nos autos laudo traumatológico, fl. 28, que 
conclui não haver lesões traumáticas recentes no momento do exame.

Firme nesse entendimento, não há que se falar em absolvição 
para  o  réu  JOSENILDO  NASCIMENTO  COELHO,  devendo  ser  mantida  sua 
condenação.

Por outro lado, cabe o registro que a sentença de primeiro 
grau  foi  branda  em  relação  à  pena  que  deveria  ser  aplicada,  uma  vez  que 
incorreu em erro o magistrado a quo ao fixar a pena-base em 2 anos de reclusão, 
quando a mínima prevista para o crime em comento seria 4 anos de reclusão, 
deixando, ainda, de aplicar o aumento pela continuidade delitiva. Também não 
fixou  a  multa  nem  decretou  a  cassação  da  licença  de  localização  e  de 
funcionamento do estabelecimento previstos no §3º do art. 218-B do CP, como 
efeitos obrigatórios da condenação.

Contudo,  como  o  Ministério  Público  quedou-se  inerte, 
tratando-se  de  recurso  exclusivo  da  defesa,  deixo  de  redimensionar  a  pena 
imposta, em respeito ao Principio do reformatio in pejus.

II – DA ABSOLVIÇÃO DO RÉU JOSÉ ZAKARIAS

No que concerne à condenação do réu José Zakarias, de fato 
não há nos autos provas suficientes a embasar o édito condenatório, haja vista 
que a propriedade do estabelecimento comercial, foi-lhe atribuída tão somente na 
confissão extrajudicial feita por seu filho, Josenildo, cujo teor foi desmentido na 
esfera judicial, não havendo nos autos qualquer outro elemento que o vincule à 
casa de comércio em referência. 

Assim,  em  homenagem  ao  Princípio  do  indubio  pro  reo, 
entendo ser caso de absolvição do mesmo, por insuficiência de provas, conforme 
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preceito do art. 386, VI do CP

III - DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  apelo,  para 
absolver o réu JOSÉ ZAKARIAS COELHO, por insuficiência de provas, mantendo 
inalterado os demais termos da sentença. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Márcio Murilo da Cunha Ramos, Presidente da Câmara Criminal. Participaram do 
julgamento, além do relator, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Silvio 
Ramalho Júnior, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos Martins 
Beltrão Filho, revisor.

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

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de 
Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                Relator
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