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RECORRER  EM  LIBERDADE.  IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO  DO  STF.  REPERCUSSÃO  GERAL  (ARE
964246) MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA
DE  AUTORIA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA  SEGURA  E
COERENTE.   CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DECLASSIFICAÇÃO  PARA  TENTATIVA.  SEM  RAZÃO.
CONSUMAÇÃO COMPROVADA.  LAUDO SEXOLÓGICO.
DOSIMETRIA. PLEITO PELA REDUÇÃO DA PENA-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL. PREJUDICADO. REPRIMENDA
ANTERIORMENTE  APLICADA  NO  MÍNIMO  LEGAL.
RECURSO DESPROVIDO. 

Segundo  o  STF,  não  se  afigura  possível  o  recurso  em
liberdade  requerido  quando  confirmada  sentença
condenatória  em  segundo  grau,  devendo  ter  imediata
execução provisória.

Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima
possui  grande relevância,  já  que tais  condutas delituosas,
por sua própria natureza, são praticadas às escondidas, sem
testemunhas presenciais.

A  reprimenda  quando aplicada  adequadamente,  em
observância ao sistema trifásico, por inteligência do art. 68
do Código Penal, não há que ser alterada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A  a  Câmara Criminal  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  REJEITAR  A PRELIMINAR  E,  NO MÉRITO,  NEGAR
PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  157/158) interposta,

tempestivamente, por Alex Vieira Gomes contra sentença proferida pelo juízo

da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campina Grande – PB (fls. 147/151v),

que o condenou como incurso nas sanções penais do art. 217-A, caput, c/c o

art. 226, II, e art. 71, caput, todos do Código Penal, imputando-lhe uma pena de

15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, ao reconhecer que

o apelante praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com M. E. da S. A.,

seu enteado, menor, com 07 (sete) anos de idade à época.

Em  suas  razões  recursais (fls.  159/167),  o  apelante  requer,

preliminarmente,  o direito de recorrer em liberdade, alegando a violação do

princípio  constitucional  da  presunção de  inocência.  Ainda,  pleiteia  que  seja

emitido  laudo médico  esclarecendo sobre  o  laudo de conjunção carnal.  No

mérito,  pugna sua absolvição e,  alternativamente  a  desclassificação para  a

modalidade tentada, reduzindo, consequentemente, a reprimenda em 2/3, em

razão da primariedade. Por fim, suplica o regime semiaberto e a redução da

pena base para 08 (oito) anos. 

Em  contrarrazões (fls.  173/177),  o  Ministério  Público  a  quo

pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, não havendo excesso ou

incorreção a ser declarada. 

A Procuradoria de Justiça, através de seu Procurador, Dr. José

Roseno Neto, exarou  parecer  (fls. 182/193) opinando pelo desprovimento do

apelo, mantendo-se a decisão lançada em primeira instância.

É o relatório.

Desembargador João Benedito da Silva
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VOTO

Narra a exordial acusatória (fls. 02/04) que, no mês de novembro

do ano de 2015, no interior da residência familiar, localizada na Rua Getúlio

Cavalcanti, 608 (fundos), Bairro da Liberdade, na cidade de Campina Grande,

o acusado praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com M. E. da S. A.,

seu enteado, menor, com 07 (sete) anos de idade à época, infringindo com tal

conduta o disposto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e o art. 71, caput, todos

do Código Penal.

Consta  dos  autos  que  o  acusado,  padrinho  da  vítima  e

companheiro da avó materna desta, tinha por costume abusar sexualmente da

mesma, quando chegava de seu trabalho, pela madrugada, bem como quando

sua companheira,  avó da vítima,  saia  para  o mercado,  ou  estava tomando

banho. Apurou-se que o réu, por diversas vezes, obrigou o menor a colocar seu

órgão genital na boca, além de praticar coito anal com aquele, que resultou,

inclusive, em lesões corporais, aferidas por exame de corpo de delito.

Os fatos foram descobertos somente no mês de novembro do ano

de 2015, quando a mãe da vítima disse à criança que esta dormiria na casa da

avó. Neste instante, a vítima mudou seu semblante e, após insistência de sua

genitora, começou a chorar e relatou os abusos sexuais que sofria. Diante de

tais revelações, foi confeccionado boletim de ocorrência, em que consta como

comunicante a genitora da vítima.

Perante a autoridade policial competente, a vítima esclareceu, de

forma minudente, que, por diversas vezes, o acusado abusava sexualmente da

mesma, ora o réu o obrigava a “pegar na pinta dele”, ora colocava “a pinta em

seu bumbum”, além de obrigá-lo a “chupar a pinta dele”. Após os abusos o réu

sempre ameaçava a vítima, alegando que a mataria se a mesma revelasse a

violência sexual sofrida a alguém.

Desembargador João Benedito da Silva
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Logo  após  a  descoberta  do  crime,  o  acusado  se  evadiu,

encontrando-se foragido até a presente data.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar  o acusado como incurso nas penas do art. 217-A,  caput, c/c o art.

226, II, e art. 71,  caput, todos do Código Penal, a uma pena de  15 (quinze)

anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado,  o  condenado  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.

159/167),  requerendo,  preliminarmente,  o  direito  de  recorrer  em  liberdade,

alegando,  para isso,  a violação do princípio  constitucional  de presunção de

inocência.  Ainda  em sede  preliminar,  requereu emissão de parecer  médico

esclarecendo o laudo de conjunção carnal, com a finalidade de sanar dúvidas,

haja vista ter sido inconclusivo.

No  mérito,  pleiteou  sua  absolvição,  afirmando  que  sua

condenação fora baseada apenas no depoimento da vítima e de testemunhas

que nada presenciaram acerca dos fatos.  E,  alternativamente,  pugnou pela

desclassificação do crime para tentativa de estupro de vulnerável, reduzindo,

consequentemente, a reprimenda em 2/3, em razão da primariedade. Por fim,

requereu a redução da pena-base para 08 (oito)  anos e adoção do regime

semiaberto.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE:

Do direito de recorrer em liberdade:

Alega a defesa que a decisão referente à prisão do apelante não

possui fundamentação idônea, uma vez que o réu é primário, possui ocupação
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lícita e residência fixa, além de não ter obstruído a instrução criminal, seja com

ameaças  às  testemunhas,  a  genitora  ou  a  vítima  ou  a  ordem pública  e  a

aplicação da lei penal, resultando em violação ao princípio de presunção da

inocência.

Em que pese o pleito da defesa, o recurso em liberdade requerido

não se afigura possível em face da decisão do STF (ARE 964246) no sentido

de  que  a  sentença  condenatória  confirmada  em  segundo  grau  permite  a

imediata execução provisória.

Sem razão o apelante, rejeito a preliminar.

Da emissão de parecer médico:

Ainda em sede preliminar, requereu a emissão de parecer médico

esclarecendo o laudo de conjunção carnal, com a finalidade de sanar dúvidas,

haja vista ter sido esse inconclusivo.

Por se tratar de matéria de mérito, deixo a análise para momento

oportuno.

NO MÉRITO:

Do pleito absolutório:

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

presente  recurso,  sua  absolvição.  Para  tal, alega  que  a  condenação  fora

baseada  apenas  no  depoimento  da  vítima  e  de  testemunhas  que  nada

presenciaram acerca dos fatos

Pois bem. 

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.º 0000651-49.2016.815.0011

A  materialidade delitiva  resta  comprovada  por  meio  do  laudo

sexológico (fl. 25) realizado em M. E. da S. A., onde consta que há vestígio de

ato libidinoso e que o orifício  anal  circular  apresenta  em sua margem uma

rágade com bordos sangrantes, localizada à 1 hora (em analogia a ponteiros

de  um  relógio),  acompanhada  de  apagamento  de  pregas  radiadas,

característica de coito anal recente. 

A autoria, por sua vez, demonstra-se pela declaração da vítima,

bem como pelos depoimentos testemunhais que foram coerentes e harmônicos

entre si. Vejamos:

Ao  prestar  declarações  por  meio  da  “oitiva  sem  dano”  (mídia

digital fl.104), a vítima, M. E. da S. A., relatou a mesma versão apresentada em

fase inquisitorial, na qual afirmou (fl. 05):

“Que tem sete anos, está estudando e mora com sua
mãe  e  suas  irmãs;  que  sua  mãe  algumas  vezes
mandava  o  declarante  dormir  na  casa  de  sua  avó,
porque o marido dela, Alex, trabalhava a noite, e, só
chegava em casa de madrugada, e, ela tinha medo de
dormir  sozinha;  que de uns tempos para cá,  Alex
começou a colocar a pinta dele no seu bumbum, e,
mandava o declarante pegar na pinta dele; que o
declarante  não  queria,  mas  ele  lhe  obrigava  lhe
segurando; que doía muito quando ele fazia isso,
mas o declarante não contava porque tinha medo
dele; que  dizia  eu  ia  lhe  matar  se  o  declarante
contasse  a  alguém;  que  as  vezes  ele  fazia  isso
quando  chegava  do  trabalho  de  madrugada,  e,  as
vezes  aproveitava  quando  sua  avó  estava  tomando
banho, ou no mercado, para fazer essas coisas; que
no  último  domingo  (01.11.2015)  a  noite  sua  mãe
queria que o declarante fosse dormir na casa de sua
avó novamente, mas o declarante com medo de que
Alex fizesse as mesmas coisas não quis ir e começou
a  chorar,  que  sua  mãe  então  lhe  disse  que  ia  lhe
proteger  em tudo,  resolveu contar  a ela  o que Alex
fazia com o declarante; que sua mãe então ligou para
Jeremias,  que lhe pegou e vieram para a delegacia;
que depois da delegacia foi para um médico que olhou
seu bumbum; que a última vez que Alex tinha feito isso
foi no domingo de manhã, quando sua avó saiu para ir
no mercado; […]; que nesse dia ele lhe colocou na
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cama de sua avó e colocou mais uma vez a pinta
no seu bumbum e  lhe  obrigou a  chupar  a  pinta
dele; […];  que não contou para sua avó,  pois  tinha
medo que lhe ouvisse falando e pegasse a faca para
lhe matar” (grifei)

A genitora do menor, a senhora  Maria Carla da Silva, ratificou

em juízo (mídia digital fl. 126) as declarações prestadas em sede policial (fl.

13/15), onde afirmou:

“que é mãe de Matheus Emmanuel, e, é separada do
pais do seu filho há um ano; […]; que sua mãe convive
com Alex há três anos, e, há cerca de três meses Alex
arrumou um emprego em que trabalhava a noite, as
vezes entrando pela madrugada; que depois disso seu
filho Matheus ia dormir com a avó nos sábados para
lhe  fazer  companhia;  que  no  último  sábado
(31/10/2015) ele foi dormir na casa de sua mãe; que
no domingo  de  manhã por  volta  das 10h,  sua mãe
deixou ele em casa; que a noite sua mãe ligou pedindo
que a declarante deixasse Matheus dormir com ela de
novo,  pois  no  outro  dia  era  feriado;  que  mandou
Matheus tomar banho para ir para casa da avó; que ao
sair  do  banho  Matheus  ficou  enrolado  na  toalha  e
olhando o chão, então a declarante mandou que ele
fosse se arrumar, então ele disse que não ia mais para
a casa da avó; que a declarante questionou dizendo
que a avó dele ia dormir só e que ele já tinha dito que
ia,  então Matheus  concordou  e  foi  se arrumar,  mas
quando a declarante procurou ele viu que ele estava
chorando; que perguntou o que era, e ele disse que
quem  estava  chamando  ele  era  Alex  e  não  a  avó,
então a declarante perguntou porque estava dizendo
isso e ele só passou a olhar para a varanda;[...];que
nesse momento ele começou a chorar e disse que
quando ia para casa da sua mãe, avó dele,  Alex
fazia coisa feia com ele; que perguntou que coisas
feias  eram  essas,  e,  Matheus  relatou  que  Alex
colocava a pinta no bumbum dele, e o obrigava a
colocar  a  pinta  dele  na  boca;  que  segundo
Matheus, Alex disse que enquanto ele era pequeno
ia  colocar  só  um  pouco  (referindo-se  ao  pinto),
mas quando ele crescesse ia colocar tudo; […]; que
antes de descobrir isso, por algumas vezes Matheus
quando ia ao banheiro mostrava o papel higiênico com
muito  sangue,  mas  a  declarante  achava  que  era
alguma doença [...]” (grifei).

Desembargador João Benedito da Silva



Apelação Criminal n.º 0000651-49.2016.815.0011

A testemunha Jeremias Andrade de Araújo, confirmou em juízo

(mídia digital fl. 126) o depoimento prestado na delegacia, onde disse:

“que naquele dia recebeu um telefonema de Solange,
sua esposa, dizendo que tinha ocorrido uma desgraça,
e, pedindo que o depoente fosse até a casa de Carla,
mãe de Matheus;  que lá  tomou conhecimento do
abuso e acompanhou Carla, Matheus e sua sogra
até a delegacia; que os acompanhou até o exame
médico, e, presenciou quando o médico confirmou
para a mãe que o menino havia sido abusado, pois
segundo o médico, o menino apresentava um corte, e
dilatação  no  canal  anal,  e,  o  ferimento  havia  sido
recente” (fl. 18) (grifei)

Já o acusado, ao ser interrogado pelo juízo monocrático (mídia

digital  fl.  134),  alegou negativa de autoria,  afirmando que isso era coisa da

cabeça da criança e não entendia por qual motivo estava sendo acusado por

tais fatos. 

Percebe-se, assim, que a negativa pálida por parte do acusado

não merece guarida, quando confrontada pela palavra contundente da vítima,

corroborada pelo Laudo de Sexológico (fl. 25) inserto nos autos.

Frise-se que nos crimes contra a dignidade sexual, a exemplo do

estupro de vulnerável, praticados longe dos olhares de testemunhas, a palavra

da  vítima,  segura,  coerente  e  em harmonia  com os  demais  elementos  de

convicção  produzidos  nos  autos,  serve  de  amparo  para  a  resposta  penal

desfavorável.

Neste sentido:

CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO
DE  VULNERÁVEL.  LAUDO  INDICATIVO  DA
PRÁTICA SEXUAL ASSOCIADO A DECLARAÇÕES
COERENTES  PRESTADAS  PELA  VÍTIMA.
SUFICIÊNCIA À AFERIÇÃO DA MATERIALIDADE E
DA  AUTORIA.  Recurso  não  provido  Nos  crimes
contra a dignidade sexual, muitas vezes praticados
na  clandestinidade,  a  palavra  da  ofendida,  se
coerente e em harmonia com outros elementos de
convicção existentes nos autos, assume especial
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importância, tanto para confirmar a materialidade
dos fatos quanto sua autoria e dolo.  (TJSP;  APL
0003874-24.2012.8.26.0082;  Ac.  9056187;  Boituva;
Oitava Câmara de Direito Criminal;  Rel.  Des.  Grassi
Neto; Julg. 03/12/2015; DJESP 18/12/2015) (grifei)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  VÍTIMA COM 13  ANOS DE IDADE.
PROVA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  DEPOIMENTO
INFANTIL.  VALIDADE.  SENTENÇA  RESPALDADA
NA PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAL, HÁ DE
SER  MANTIDA  POR  SEUS  JURÍDICOS
FUNDAMENTOS.  I.  Materialidade  e  autoria
suficientemente  demonstradas  pelas  provas
harmônicas entre si e condizentes com o resultado do
processo.  II.  A palavra da vítima, corroborada por
outros elementos dos autos, faz-se admitir como
prova válida nos delitos contra a liberdade sexual,
que em geral,  são cometidos na clandestinidade.
III. O depoimento infantil quase sempre precário, in
casu, mostrou-se coerente e compatível  tanto na
fase policial quanto na fase judicial. lV. O principio
do  livre  convencimento  do  juiz  atribui
discricionariedade  a  apreciação  da  prova.  Sentença
mantida  em  consonância  com  o  graduado  órgão
ministerial. (TJAM; Proc. 0006077-18.2015.8.04.0000;
Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Mirza Telma de
Oliveira Cunha; DJAM 15/12/2015; Pág. 38). (grifei)
RECURSO  DE  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  INSURGÊNCIA
DEFENSIVA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA.
INVIABILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  À
DEFESA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563
DO  CPP.  SÚMULA  Nº  523  DO  STF.  MÉRITO.
PRETENDIDA  ABSOLVIÇÃO.  AVENTADA
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  A  SUSTENTAR  A
CONDENAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  CONJUNTO
PROBATÓRIO  SUFICIENTE  A  SUSTENTAR  UM
DECRETO CONDENATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA
POSSUI  DEMASIADA  IMPORTÂNCIA.  CRIME  DE
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL  DEVIDAMENTE
CONFIGURADO. RECURSO  DESPROVIDO.  1.
Malgrado  tenha  a  defesa  arrolado  testemunha  em
tempo  oportuno,  a  ausência  da  respectiva  oitiva  na
audiência  de  instrução  não  acarreta  nulidade
processual  quando  não  demonstrados,  às  inteiras,
quais  os  prejuízos  suportados,  impondo-se  a
incidência  do  disposto  no  art.  563  do  CPP [pas de
nullité sans grief] e do enunciado sumular 523 do STF.
2. Existindo  provas  harmônicas  e  suficientes  da
autoria  e  materialidade  do  crime  de  estupro  de
vulnerável,  impõe-se  a  condenação  do  réu,
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sobretudo porque nos crimes contra os costumes,
pela  sua  própria  natureza,  a  palavra  da  vítima
assume  demasiada  importância,  máxime  quando
se demonstra firme, coerente e em sintonia com os
demais  elementos  probatórios  existentes  nos
autos. (TJMT;  APL  122520/2015;  Juína;  Rel.  Des.
Alberto  Ferreira  de  Souza;  Julg.  09/12/2015;  DJMT
15/12/2015; Pág. 83).  (grifei)

Por tais razões, tenho que a manutenção do decreto condenatório

é medida que se impõe, sendo, portanto, descabido o pleito absolutório.

Ainda,  embora  a  defesa  tenha  requerido  uma desclassificação

para a modalidade tentada, com a consequente redução da pena em 2/3, vê-se

incabível  tal  pleito,  ante  a  demonstração  da  perfeita  consumação  do  atos

ensejadores do tipo penal. 

Por fim, em momento oportuno, o pleito de emissão de parecer

médico sobre suposto laudo inconclusivo  não se mantém, haja vista  que o

laudo sexológico demonstra claramente a existência de ruptura do canal anal,

mostrando-se positivo para vestígios de atos libidinosos perpetrados contra o

ofendido. Ademais, em que pese a inexistência de tal parecer médico, este não

se faz imprescindível para a decretação da condenação do acusado, tendo em

vista a robustez das provas colacionadas aos autos.

Do pedido de redução da pena:

Conforme se dessume da decisão atacada, o magistrado a quo,

após analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, fixou a

pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, pela prática delitiva esculpida no

art.  217-A  do  CP,  pena  esta  que  foi  mantida  durante  a  segunda  fase  da

dosimetria penal, em razão de inexistirem causas atenuantes e agravantes.

Durante a terceira fase da dosimetria, o magistrado exasperou a

reprimenda na razão de 1/2 (metade), com fulcro no art. 226, inc. II do CP, em

virtude de o réu ser  padrinho da vítima,  além de companheiro de  sua avó
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materna, fixando a pena em 12 (doze) anos de reclusão.

Por fim, em razão da continuidade delitiva, descrita no art. 71 do

CP, o julgador de 1º grau majorou a pena na razão de  1/4 (um quarto), por

considerar  que  os  fatos  criminosos  foram  cometidos  ao  longo  do  mês  de

novembro  de  2015,  por  inúmeras  vezes,  a  qual  restou  totalizada  em  15

(quinze) anos de reclusão, em regime fechado.

Diante do quantum da pena imposta,  vem o recorrente pugnar

pela redução da mesma. Especificamente, requer que a pena-base seja fixada

em 08 (oito) anos, ou seja, no mínimo legal.

Pois bem. 

Conforme  demonstrado  acima,  o  juízo  primevo, ao  proferir  a

sentença (fl.  147/151v),  aplicou a pena-base no mínimo legal,  qual  seja  08

(oito) anos. Portanto, resta prejudicado o pleito da defesa. 

No que se refere à aplicação do regime semiaberto, temos que,

nos termos do art. 33, §2º, “b”, CP, poderá cumprir a pena desde o início no

semiaberto o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 04 (quatro)

anos e não exceda 08 (oito) anos. 

Entretanto,  verifica-se  que,  embora  o  acusado  preencha  o

requisito da primariedade, sua reprimenda fora fixada em 15 (quinze) anos de

reclusão, sendo incabível regime de cumprimento menos gravoso.

Diante  do  exposto,  percebe-se  que  reprimenda  foi  aplicada

adequadamente, com a devida observância ao sistema trifásico, de modo que

deve ser mantida.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte  em  tais  razões,  rejeito  a  preliminar  e,  no  mérito,  nego

provimento ao recurso. Oficie-se.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Arnóbio Alves Teodósio, Presidente da Câmara Criminal, dele participando os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  João  Benedito  da  Silva,

relator,  Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado, com jurisdição limitada,  para

substituir o Exmo. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior), revisor, e Márcio Murilo da

Cunha  Ramos.  Ausente,  justificadamente,  o  Desembargador  Carlos  Martins

Beltrão Filho.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Rodrigo Marques da

Nóbrega, 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, 22 de agosto de 2017.

             Des. João Benedito da Silva
                RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


