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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 NEGAR PROVIMENTO AO APELO, E, DE
OFICIO,  EXCLUIR  A  PENA DE  MULTA,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO
RELATOR, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. 



R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fls.  277)  interposta,

tempestivamente,  por  Francisco  de  Assis  Costa  Lima  contra  sentença

proferida pelo  Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Campina Grande

(fls. 263/268), que o condenou como incurso nas sanções penais do art. 217-

A, c/c art. 71 do Código Penal, imputando-lhe uma pena de 10 (dez) anos e 08

(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento

de 20 (vinte) dias-multa, ao reconhecer que o apelante agindo com dolo e em

continuidade delitiva,  praticou atos  libidinosos diversos da conjunção carnal

com sua sobrinha de criação, J. E. S. L.

Em suas razões recursais (fls. 281/290), o apelante requer sua

absolvição ante  a insuficiência  probatória,  uma vez que o laudo pericial  se

mostrou inconclusivo  e as testemunhas não são firmes em apontá-lo  como

autor. Subsidiariamente, pugna o redimensionamento da pena aplicada.

Em  contrarrazões (fls.  291/294),  o  Ministério  Público  a  quo

pugnou pelo improvimento do recurso de apelação.

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

Gadelha Campos, exarou parecer (fls. 301/310) opinando pelo desprovimento

do apelo.

É o relatório.

V O T O

Narra a exordial acusatória (fls. 04/08) que o denunciado, agindo

com  dolo  e  em  continuidade  delitiva,  praticou  atos  libidinosos  diversos  da

conjunção carnal com sua sobrinha de criação J. E. S. L.

Consta dos autos que a vítima narrou os abusos sexuais sofridos



em meados de agosto de 2012, com 12 (doze) anos, afirmando que os sofria

desde os seus 05 (cinco) anos de idade.

Historiam os autos, que o denunciado foi criado como filho pela

avó da vítima, sendo seu tio de criação, existindo, de fato, um vínculo e um

liame afetivo entre os mesmos.

Os abusos começaram quando o denunciado, já estabelecido, foi

morar em outra casa e constituiu família, continuando o vínculo com a avó da

vítima e todos da família, uma vez que foi criado como tal.

Segunda a vítima, certo dia, não recorda exatamente qual, foi até

a casa do denunciado para pedir dinheiro, oportunidade em que o mesmo lhe

agarrou e disse que só lhe daria  o dinheiro  se “pegasse lá”  (hora em que

colocou a mão dela em seu pênis), a vítima então se negou e saiu da casa

correndo.

No entanto, a vítima costumava ir até a casa do denunciado para

brincar com seus filhos, nessas oportunidades o denunciado se aproveitava de

momentos em que a mesma estava sozinha para acariciar suas partes íntimas.

As mesmas carícias ainda aconteceram por duas vezes na casa da sua avó.

A ofendida narrou que o acusado, não satisfeito, quando ela tinha

cerca de 09 (nove) anos, passou a colocar o pênis na sua vagina e no seu

ânus, dizendo que só colocaria “uma pontinha, para que ela não perdesse a

virgindade”,  bem  como  sugava  seus  seios  e  fazia  sexo  oral  na  mesma,

obrigando-a a fazer nele.

Em todos os momentos o denunciado dizia para a vítima que se

contasse para alguém sobre o que estava ocorrendo “ia sobrar tudo” para ela,

pois sua avó não acreditaria, alegando ainda que, na cidade de João Pessoa,

fazia a mesma coisa com mais duas meninas e que as mesmas gostavam e,

sendo assim, a vítima teria que gostar também.



Somente no mês de agosto de 2012 foi que J. E. S. L. contou os

abusos que vinha sofrendo para sua genitora, afirmando que, apesar de ter

contado, estava com muito medo.

Por  tais  razões,  fora  denunciado  como  incurso  no  art.  217-A,

caput, c/c art. 71 ambos do Código Penal, c/c art. 7º da Lei n. 11.340/06.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado como incurso nas penas do art. 217-A, c/c o art. 71, todos

do  Código  Penal,  a  uma  pena  de  10  (dez)  anos  e  08  (oito)  meses  de

reclusão,  em regime inicial  fechado,  além do pagamento de 20 (vinte)

dias-multa, 

Inconformado,  o  condenado  interpôs  recurso  de  apelação,

requerendo sua absolvição ante a insuficiência probatória. Subsidiariamente, o

redimensionamento da reprimenda aplicada.

Pois bem.

A  autoria  e  materialidade  delitiva  restam  demonstradas  por

intermédio da declaração da vítima, o que foi corroborada por outros meios de

prova, qual seja os depoimentos testemunhais, abaixo transcritos. Vejamos:

A vítima  J. E. S. L.,  em suas declarações perante a autoridade

policial, disse (fls. 23/24):

“que desde que era bebê reside com sua avó materna,
a Sra. JOSEFA DA SILVA; que a sua avó Josefa tinha
FRANCISCO DE ASSIS como um filho, o qual desde
pequeno  foi  criado  junto  com  a  mãe  e  os  tios  da
declarante;  que  quando  a  declarante  contava  com
cerca de cinco anos, FRANCISCO DE ASSIS foi morar
com a esposa e os três filhos numa casa vizinha a
casa  da  sua  avó  JOSEFA;  que  por  ter  sido  criado
como  se  fosse  filho,  Francisco  de  Assis  tinha  livre
acesso  a  casa  de  JOSEFA;  que  a  declarante  se
recorda que logo que FRANCISCO passou a morar
na casa vizinha a sua, certa vez a declarante foi a



casa dele para lhe pedir dinheiro, tendo o mesmo a
agarrado  e  dito  que  só  lhe  daria  dinheiro  se  o
deixasse pegar lá, na oportunidade levando a mão
ao pênis dele, tendo a declarante não permitido e
saiu  correndo  para  a  casa  da  sua  avó;  que  a
declarante costumava ir brincar com os filhos de
FRANCISCO  na  casa  deste  e,  aproveitando  de
algum  momento  em  que  os  meninos  saíam  e
deixavam  a  declarante  sozinha,  FRANCISCO  se
aproximava da declarante e começava a acariciar
as  partes  íntimas  da  declarante;  que  isso
aconteceu  por  várias  vezes,  sempre  na  casa  de
FRANCISCO, tendo acontecido na casa da avó da
declarante por cerca de duas vezes, enquanto sua
avó  estava  na  cozinha;  que  FRANCISCO,  não
satisfeito  com  as  carícias,  passou  a  colocar  o
pênis na vagina e no ânus da declarante, dizendo
ele que só colocava “a pontinha” para não tirar a
virgindade  da  mesma;  que  FRANCISCO  também
sugava os seios da declarante, fazia sexo oral na
declarante  e  obrigava  a  declarante  a  fazer  nele
também; que FRANCISCO sempre dizia que se a
declarante  contasse  o  que  acontecia  para  quem
quer  fosse,  ia  “sobrar  tudo” para a  declarante e
nada aconteceria a ele, pois sua avó JOSEFA não
acreditaria  na  declarante  e  sim  nela;  que
FRANCISCO dizia para a declarante que ele abusava
outras duas meninas na cidade de João Pessoa-PB
quando  viajava  a  trabalho  para  lá,  e  dizia  que  a
declarante era muito “mole” e teria que gostar do que
ele  fazia  também;  que  com  o  passar  do  tempo,
ISABEL,  companheiro  da  sua  mãe,  passou  a
desconfiar de FRANCISCO porque este dava muitos
presentes a declarante, mas a declarante negava que
algo  estava  acontecendo  entra  ela  e  FRANCISCO;
que certa  vez a  própria  filha de FRANCISCO,  de
nome  ALUSKA,  contou  para  ISABEL  que  ela
também  estava  desconfiada  de  que  existia  algo
entre  a  declarante e  o  seu pai,  tendo a  sua  avó
JOSEFA  chamado  FRANCISCO  para  conversar,
tendo  este  negado  tudo  e  dito  que  não  tinha
coragem de fazer nada com a declarante porque a
considerava  como sua filha;  que  mesmo após  as
desconfianças  de  ISABEL e  ALUSKA,  FRANCISCO
continuou  praticando  os  mesmos  atos  com  a
declarante  sempre  que  tinha  oportunidade; que
somente em meados do mês de agosto foi que a
declarante, com medo, contou para a sua genitora
e  para  ISABEL  todos  os  abusos  praticados  por
FRANCISCO  contra  a  sua  pessoa;  que  ao  tomar
conhecimento que a declarante tinha contado sobre os
abusos para a sua genitora, além de outros familiares,
FRANCISCO fugiu sozinho,  deixando a mulher  e os
filhos  na  casa  onde  morava;  que  a  família  da
declarante não sabe dizer o local onde FRANCISCO



reside  atualmente,  sabendo  apenas  que  ele  tem
família no Estado do Rio de Janeiro e de São Paulo”.
(grifei).

Diante do magistrado  primevo  (mídia digital  de fl.  115, parte I),

manteve a versão apresentada anteriormente, onde relatou que dos cinco aos

doze anos de idade foi abusada por Francisco de Assis, seu tio de criação.

Continuou relatando que, em um determinado dia, quando tinha

de cinco para seis anos de idade, considerando Francisco de Assis como tio, o

pediu dinheiro para comprar pipoca. No entanto, na ocasião, ele disse que só

daria o dinheiro se ela pegasse em seu pênis e passou a abraçá-la, momento

em que  saiu  correndo,  aproveitando-se  que  o  portão  da  residência  estava

aberto. Sendo essa uma das primeiras vezes em que os fatos se deram.

Ademais,  disse  que  os  abusos  aconteciam todos  os  dias,  por

volta de três a quatro vezes por dia, onde o acusado a levava para um local de

sua  casa  onde  trabalhava,  aproveitando-se  que  sua  esposa  e  filhos  não

estavam por perto, puxava-a para uma cortinha e praticava os abusos.

Informou que Francisco de Assis baixava sua roupa e penetrava a

ponta do pênis em sua vagina e em seu ânus, dizendo que colocava apenas a

ponta para não desvirginá-la. Acrescentou, ainda, que também havia prática de

sexo oral, além do acusado sugar seus seios.

Aduziu que uma vez ele chegou a colocar quase todo o pênis em

seu ânus, onde disse: “estou quase tirando sua virgindade anal”, momento em

que  correu.  Relatou,  então,  que  ficou  com a  região  dolorida,  mas  relaxou

quando ele informou que não havia desvirginado-a.

Ato  contínuo,  acrescentou  que  Francisco  de  Assis  dava-lhe

presentes (shorts, dinheiro, urso de pelúcia, frutas, videogame, dentre outros),

bem como dizia-lhe para não contar sobre os abusos, pois ninguém acreditaria

nela, em especial sua avó Josefa. Disse, ainda, que ninguém da família dele

sabia sobre os presentes, pois ele tinha medo que alguém desconfiasse, haja



vista que, aos treze anos de sua esposa, praticou os mesmos abusos com ela.

Relatou  que  todos  de  sua  família  sabiam dos  presentes,  mas

apenas  Isabel,  companheira  de  sua  mãe,  e  algumas  pessoas  próximas,

afirmavam achar estranho, no entanto, sua mãe e sua avó não acreditavam. 

Então,  ao  final  de  2012,  quando  sua  mãe,  Josiene,  e  Isabel

notaram que seu comportamento havia mudado, a pressionaram, perguntando-

a se o acusado tentava algo com ela, ocasião em que, sob pressão, contou

todo o ocorrido, sendo levada, em seguida, para a delegacia e ao CREAS para

o devido acompanhamento.

Por  fim,  disse  que  a  última vez  em que  foi  abordada foi  dois

meses antes do dia 25 de agosto.

A genitora  da  menor,  a  senhora  Josiene  da  Silva,  em  sede

policial (fls. 25/26), afirmou:

“que  é  genitora  de  J.  E.  S.  L.,  12  anos;  que
FRANCISCO DE ASSIS foi criado juntamente com a
declarante  e  seus  irmãos,  porque  a  mãe  dele
trabalhava e o deixava sob os cuidados da genitora da
declarante;  que  depois  FRANCISCO  DE  ASSIS  foi
morar em João Pessoa-PB com a genitora dele, tendo
retornado há alguns anos atrás para Campina Grande,
já quando estava caso com a pessoa de JOSILENE e
sendo pai de três filhos; que a declarante reside num
bairro e J. E. S. L. mora com a avó materna em outro
bairro,  desde  que  esta  era  bebê;  que  a  declarante
costuma  ir  visitar  a  sua  mãe  e  sempre  tinha
conhecimento  que  FRANCISCO  DE  ASSIS  dava
presentes a J. E. S. L., do tipo ursos de pelúcias,
roupas,  “geleias”,  brinquedos,  além de  dinheiro;
que  era  comum  FRANCISCO  DE  ASSIS  dar
quantias  em dinheiro  no  valor  de  R$  10,00  (dez
reais) ou R$ 20,00 (vinte reais) a J. E. S. L. sempre
que ele viajava para João Pessoa; que a declarante
não via nada de anormal nisso;  que desde quando
FRANCISCO DE ASSIS passou a agir dessa forma
com  J.  E.  S.  L.,  ISABEL  comentava  com  a
declarante que tinha algo de errado nisso, porque
sabia que ele não agia assim com os filhos dele,
entretanto,  a  declarante  dizia  para  ela  que  não



tinha  nada  demais; que  a  declarante,  mesmo
acreditando  que  não  existia  nada  de  anormal  nas
atitudes de FRANCISCO DE ASSIS em relação a J. E.
S. L., a declarante perguntava a esta se ele fazia algo
com ela, mas a mesma dizia que não; que certa vez,
num dia em que J. E. S. L. foi dormir na casa da
declarante, ISABEL ainda desconfiada, perguntou
a ela se FRANCISCO DE ASSIS não mexia com a
mesma, tendo J. E. S. L. chorando muito e dito que
ele “tentou”,  em seguida chorando ainda mais e
nada mais disse; que se passaram alguns dias e
novamente a declarante e ISABEL indagaram a J.
E. S. L. o que FRANCISCO DE ASSIS fazia com ela,
tendo a mesma aberto o jogo e contado que desde
que ela tinha cerca de cinco anos que FRANCISCO
DE ASSIS praticava abusos com ela; que segundo
J. E. S. L., no início FRANCISCO DE ASSIS só fazia
passar a mão nas partes íntimas dela, mas quando
ela contava com cerca de nove anos ele passou a
introduzir o pênis na vagina e no ânus dela, bem
como praticava sexo oral nela e ela nele, além de
sugar  os  seios dela;  que J.  E.  S.  L.  contou que
certa vez ela indagou a FRANCISCO DE ASSIS se
ela  ainda  era  virgem,  tendo  ele  dito  que  sim,
porque ele não “botava tudo”, pois ela um dia iria a
um ginecologista e poderiam descobrir tudo; que J.
E. S. L. disse ainda que não contou sobre os abusos
para ninguém,  porque FRANCISCO DE ASSIS dizia
que ninguém acreditaria nela, principalmente sua avó
JOSEFA, como realmente aconteceu, e que tais fatos
aconteciam  principalmente  na  casa  dele,  tendo
acontecido  na  casa  da  sua  avó  JOSEFA por  duas
vezes; que após tomar conhecimento dos abusos, a
declarante procurou eta delegacia para registrar o BO
e fazer o exame de corpo de delito;  que J. E. S. L.
também está sendo acompanhada pelo CREAS; que a
declarante nada contou para FRANCISCO DE ASSIS,
porém passou a tratá-lo com desprezo, bem como sua
mãe  JOSEFA  estava  aparentemente  triste,  o  que
causou desconfiança em FRANCISCO DE ASSIS; que
passados  alguns  dias,  o  pai  de  J.  E.  S.  L.  tomou
conhecimento  dos fatos  e através desse chegou ao
conhecimento  de  FRANCISCO  DE  ASSIS,  o  qual
viajou e não mais voltou; que a declarante afirma não
saber  o atual  endereço de FRANCISCO DE ASSIS,
não sabendo sequer em que cidade ele pode estar,
sabendo apenas que ele tem irmãos nos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro”. (grifei).

Em esfera  judicial  (mídia  digital  de  fl.  115,  parte  I),  ratificou  o

depoimento prestado na delegacia, afirmando que em 2006, sua companheira

Isabel, começou a questioná-la, dizendo que havia uma relação diferenciada



entre sua filha e Francisco de Assis, uma vez que ele dava dinheiro e presentes

para J. E. S. L. e não dava aos seus próprios filhos, fazendo tudo escondido de

sua esposa.

Ademais, acrescentou que, após sete meses que saiu da casa de

sua mãe para morar com sua companheira, sua genitora começou a dizer que

sua filha estava mudada, não queria comer e nem sair.

Disse,  ainda,  que em decorrência  das alegações de sua mãe,

levou J. E. S. L. para sua casa e, junto com sua companheira, perguntaram se

Francisco de Assis já havia feito algo com ela, então, ela disse que o acusado

já havia tentado, mas não explicou bem a situação, começando a chorar muito.

Ato  contínuo,  informou  que,  dois  dias  depois,  a  chamou  para

conversar novamente, dizendo que se ela não contasse, a levaria ao médio,

onde  descobririam  tudo.  Então,  ela  relatou  que  ele  só  dava  dinheiro  e

presentes se ela fizesse o ato com ele,  este que consistia em colocá-la na

mesa de costura e penetrá-la tanto na região anal como vaginal.

Sobre  o  laudo  sexológico  ter  concluído  pela  virgindade  da

ofendida, disse acreditar que fora mal realizado, uma vez que o perito avaliou

sua filha superficialmente e afirmou ser virgem.

Por fim, disse que os abusos acorreram dos seis aos doze anos,

em uma frequência de três ou quatro vezes ao dia,  havendo encerrado em

agosto de 2012.

A testemunha  Isabel Cristina Mendonça Silva, conhecida por

“Bel”, perante a autoridade policial, relatou (fl. 27):

“que conhece J. E. S. L. e sua genitora há cerca de
seis  anos;  que  desde  o  início  quando  começou  a
frequentar a casa da Sra. Josefa, genitora de Josiene,
a  depoente  achou  estranho  o  comportamento  de
FRANCISCO DE ASSIS em relação a J. E. S. L.; que o
comportamento de FRANCISCO DE ASSIS levantou



suspeita na depoente porque ele fazia questão de, às
vezes, ir levar e buscar J. E. S. L. na escola, sempre
deixando ou pegando ela na escola depois de fazer
primeiro com o filho  dele,  ou seja,  nunca levava ou
pegava  os  dois  juntos;  que  também  era  comum
FRANCISCO DE ASSIS dá presentes e quantias em
dinheiro para J. E. S. L., quantias essas no valor de
R$ 5,00 (cinco) e R$ 10,00 (dez reais), ou até mais
que isso, além de costumar dar tudo o que J. E. S.
L. lhe pedia, além de costumar levá-la com ele e
sua família para os locais que eles iam; que, sem o
conhecimento das pessoas da família de J. E. S. L.,
até  mesmo da  própria  genitora  dela,  a  depoente
passou a “investigar” sobre o comportamento de
FRANCISCO DE ASSIS, perguntando para o filho
pequeno dele  se  o  pai  dele  dava  muito dinheiro
para  ele  lanchar  ou  se  costumava  lhe  dar
presentes,  tendo  a  criança  respondido  que  com
pouca  frequência  isso  acontecia  e  quando
ganhava dinheiro do pai eram quantias pequenas,
no valor de 0,50 (cinquenta centavos);  que diante
do  comportamento  de  FRANCISCO  DE  ASSIS  em
relação  a  J.  E.  S.  L.  e  da  fala  do  filho  daquele,  a
depoente tentava alertar Josiene e sua família, mas os
mesmos a ignoravam e dizia quem a declarante era
“maldosa”  e  que  não  gostava  de  J.  E.  S.  L.,  desta
forma não dando importância as suas desconfianças;
que os anos se passaram, J. E. S. L. foi crescendo e
FRANCISCO  DE  ASSIS  continuando  com  os
presentes, dinheiros e preocupações em relação a J.
E.  S.  L.,  assim  aumentando  cada  vez  mais  a
desconfiança da depoente; que certa vez, quando J.
E.  S.  L.  estava  passando  a  semana  na  cada  da
depoente  e  Josiene,  a  depoente  novamente
perguntou a J.  E.  S.  L.  se “ASSIS” fazia  alguma
coisa com ela, tendo a mesma aberto o jogo e dito
que “ASSIS” praticava sexo anal e vaginal com ela,
além de sugar os seis dela; que segundo J. E. S.
L.,  tais  abusos  começaram  quando  ela  contava
com cerca de cinco anos de idade; que J. E. S. L.
disse ainda que não contava sobre os abusos para
sua  família,  porque  ela  tinha  medo  e  porque
FRANCISCO DE ASSIS dizia que era para ela ficar
calada; que diante dos fatos narrados por J. E. S.
L.,  a  depoente  e  JOSIENE  a  trouxeram  até  esta
Delegacia para registrar o BO e alguns dias depois
do registro do BO, FRANCISCO DE ASSIS viajou e
não mais retornou para casa; que a depoente afirma
não ter ouvido comentários de onde FRANCISCO DE
ASSIS  possa  estar  e  que  a  esposa  dele  diz  que
também  não  sabe  onde  o  mesmo  está  escondido”.
(grifei).

Perante o juízo  a quo  (mídia digital de fl. 115, parte II), ratificou



seu depoimento prestado em esfera policial, acrescentando, tão somente, que

houveram  informações  de  que  o  réu  teria  abusado  sexualmente  de  uma

menina de treze anos na cidade de João Pessoa.

Relatando, por fim, que J. E. S. L. sempre apresentou a mesma

versão dos fatos.

Por  sua  vez,  Roberth  Alves  de  Sousa,  em fase  inquisitorial,

narrou (fl. 28):

“que conhece J. E.  S. L. através de um tio materno
desta; que através de J. E. S. L. passou a conhecer
também  a  pessoa  de  “ASSIS”  visto  que  ambos
costumavam andar juntos; que certa vez o depoente
encomendou  um  objeto  a  “ASSIS”  e  este  foi  na
companhia de J. E. S. L. até a casa do depoente para
levar tal objeto; que era comum o depoente ver J. E.
S. L. e “ASSIS” juntos, o que causava estranheza
ao depoente; que recentemente o depoente soube
através do tio de J. E. S. L. que esta tinha contado
para a  família  que desde que ela  tinha cerca  de
seis anos “ASSIS” a abusava sexualmente; que o
depoente  soube  que  os  abusos  consistiam  em
“ASSIS” colocar o pênis dele na vagina e no ânus
de J. E. S. L., sugar os seios dela, fazer sexo oral
nela e ela nele;  que o depoente soube que após a
genitora  de  J.  E.  S.  L.  tomar  conhecimento  desses
fatos e registrar o BO nesta Delegacia Especializada,
“ASSIS”  foi  embora  para  local  incerto  e  não  sabido
pela família de J. E. S. L.; que o depoente sabe dizer
que  “ASSIS”  era  tido  como  um  filho  pela  a  avó
materna de J. E. S. L., tendo ele total liberdade e livre
acesso à casa daquela”. (GRIFEI)

Aluska Mírica Silva Costa,  filha do acusado, ao ser ouvida na

delegacia de polícia (fl. 30), resumiu-se a relatar:

“que é filha de FRANCISCO DE ASSIS COSTA LIMA,
acusado de ter estuprado a adolescente  J. E.  S. L.;
que  a  declarante  nega  que  tenha  procurado  a
testemunha  ISABEL  para  contar  que  estava
desconfiada de que existia algo de anormal entre seu
pai e J.  E. S. L.;  que na verdade, foi ISABEL quem
procurou a declarante para saber se a mesma estava
desconfiada  de  alguma  coisa  e  a  declarante
respondeu  que  não;  que  a  declarante  não  achou



estranha  a  pergunta  de  ISABEL,  porque  sabia  que
esta não gostava de J. E. S. L.; que J. E. S. L. ia a
casa da declarante com frequência, mas sempre tinha
alguém junto dela, principalmente a declarante, pois J.
E. S. L. às vezes mexia nas suas coisas e nas coisas
da  sua  irmã,  desta  forma,  a  declarante  ficava
“vigiando”  ela;  que nunca presenciou nenhum ato
estranho do seu pai em relação a J. E. S. L.; que
seu pai costumava dar presentes a J. E. S. L., bem
como  a  seu  irmão; que  não  achava  estranha  tal
atitude do seu pai, porque ele agia dessa forma com
outras crianças da família; que a declarante não sabe
dizer onde o seu pai mora atualmente”. (grifei).

Judicialmente (mídia digital de fl. 115, parte I), apenas relatou que

seu pai era boa pessoa e que nunca ficava em casa sozinho com J. E. S. L..

Ato contínuo, em esfera extrajudicial, Josilene Marinho da Silva

Costa, esposa do acusado, disse (fl. 31):

“que  é  casada  com  a  pessoa  de  FRANCISCO  DE
ASSIS  COSTA  LIMA  há  20  anos;  que  conheceu
FRANCISCO na cidade de João Pessoa e  após se
casarem, vieram morar na cidade de Campina Grande;
que FRANCISCO foi criado junto com os filhos da Sra.
Josefa, a qual tinha FRANCISCO como um filho; que
FRANCISCO tinha livre  acesso à  casa de JOSEFA,
bem como seus filhos; que J.  E.  S.  L.  sempre foi
criada pela avó JOSEFA e por isso ela costumava
frequentar a casa da declarante; que a declarante
não gostava de J. E. S. L. na sua casa porque ela
“se metia nas conversas dos adultos”,  “era uma
pessoa  metida”,  tendo  por  algumas  vezes  a
colocado para fora da sua casa; que não gostava
de J. E. S. L., porque desconfiava que seu esposo
tivesse algo com ela, reafirmando que era porque
ela se intrometia nas conversas dos outros, é uma
pessoa “com a cabeça adulta”; que J. E. S. L. nunca
ficou  sozinha  com  FRANCISCO  na  sua  casa,  pois
sempre  tinha  alguém  por  perto,  bem  como
FRANCISCO trabalhava com vendas e passava o dia
fora, trabalhando; que após surgirem os boatos de que
FRANCISCO tinha envolvimento sexual com J. E. S.
L.,  a  própria  JOSEFA disse  para  ele  que  o  mesmo
fosse embora, passar uns dias fora porque o genitor
de J.  E.  S.  L.  disse que iria  tocar  fogo na casa da
declarante, tendo FRANCISCO viajado logo cedo da
manhã; que após viajar, FRANCISCO costuma manter
contato com a declarante através de telefone, todavia,
a declarante não sabe informar o número do celular



dele ou o seu endereço residencial, sabendo apenas
que ele está na casa de um irmão no Estado de São
Paulo;  que  a  declarante  afirma  que  pretende  viajar
para se encontrar com FRANCISCO, todavia, reafirma
que não sabe o endereço onde ele mora”. (grifei).

Perante o Magistrado  primevo (mídia digital de fl. 115, parte II),

relatou que a primeira vez que manteve relação sexual  com acusado tinha

catorze anos de idade, vindo a casar grávida dele. No mais, apenas resumiu-se

a falar da profissão de Francisco de Assis e de sua boa personalidade.

A avó e cuidadora da vítima,  Josefa da Silva Santana,  em sua

única oitiva (fl. 48/49), relatou:

que é avó materna de J.  E.  S.  L.;  que há cerca de
trinta anos quando foi  morar na Rua Vicente Barros
Brandão, no bairro das Malvinas, a Sra. “Zefinha”,  a
genitora do ora suspeito FRANCISCO DE ASSIS, já
morava  no  local  e  desde  então  ambas  fizeram
amizade; que “ZEFINHA” trabalhava como empregada
doméstica  e  costumava  viajar  com  os  patrões;  que
nessa época, FRANCISCO DE ASSIS tinha cerca de
outo  anos  e  a  declarante  era  quem  cuidava  dele
dando-lhe comida e cuidando dos seus piolhos;  que
com  o  passar  dos  anos,  criou-se  um  vínculo  de
amizade muito grande entre a declarante e “Zefinha”,
bem como em relação a FRANCISCO DE ASSIS, o
qual cresceu juntos dos filhos da declarante, também
sido tratado como filho; que tanto a declarante quanto
“ZEFINHA” são evangélicas, bem como FRANCISCO
DE  ASSIS,  o  qual  se  dizia  pastor  evangélico;  que
FRANCISCO DE ASSIS tinha livre acesso à casa da
declarante  e  esta  tinha  total  confiança  nele,  nunca
imaginando que algo de errado acontecesse entre ele
e sua neta J. E. S. L.;  que FRANCISCO DE ASSIS
costumava  dar  presentes  a  J.  E.  S.  L.  do  tipo
alicate  de  unhas,  urso  de  pelúcia,  short,  jogos
importados,  bem  como  pequenas  quantias  em
dinheiro, e tudo isso a declarante achava normal;
que  J.  E.  S.  L.  costumava  ir  para  a  casa  de
FRANCISCO  DE  ASSIS  dizendo  que  era  para
brincar  com as filhas deles e  ou  fazer  trabalhos
escolares  no  computador;  que  a  filha  de
FRANCISCO  DE  ASSIS,  de  nome  ALUSKA,  não
gostava  de  J.  E.  S.  L.,  mas  mesmo  assim  esta
costumava ir  para a casa dela e por várias vezes a
declarante  tinha  que  ir  buscá-la;  que  a  declarante
também  não  desconfiava  porque  na  casa  de
FRANCISCO  DE  ASSIS  tinha  muita  gente,  tanto
adultos quanto menores de idade;  que J. E. S. L. já



adolescente  costumava  defecar  nas  calcinhas,
bem como tinha constantes crises de amígdalas,
posteriormente  a  declarante  relacionando  tais
enfermidades com o fato de FRANCISCO DE ASSIS
abusar  sexualmente  dela  praticando  sexo  anal,
vaginal e oral; que a declarante soube através da
genitora de J. E. S. L., a Sra. Josiene, que J. E. S. L.
lhe contara que desde os cinco anos de idade ela
era  abusada  sexualmente  por  FRANCISCO  DE
ASSIS, o qual praticava sexo anal,  vaginal e oral
nela e ela nele, além desugar os seus seios; que
segundo  J.  E.  S.  L.,  esses  fatos  aconteciam  na
garagem da casa dele, em cima de uma máquina
de costura, tendo inicialmente acontecido na cama
onde ele dormia com a mulher; que após os fatos
virem a tona, J. E. S. L. contou para a declarante
que com o passar do tempo ela foi abusando de
FRANCISCO  DE  ASSIS  e  evitava  ir  a  casa  dele,
todavia,  ele  aproveitava  o  momento  em  que  a
declarante saía e ela ficava sozinha e a levava a
força  e  a  puxava  pelos  cabelos  para  que  ela
praticasse  sexo  oral  nele;  que  inicialmente,  a
declarante não acreditou na versão de J. E. S. L.,
mas  hoje  acredita  que  tudo  aconteceu,
principalmente  porque  ela  deixou  de  defecar  na
calcinha e as crises das amígdalas cessaram; […];
que  a  genitora  de  J.  E.  S.  L.  foi  morar  em  outro
endereço no mês de janeiro do ano de 2012,  tendo
deixado J. E. S. L. com a declarante; que o genitor de
J. E. S. L. sempre manteve contato com ela e quando
tomou  conhecimento  dos  abusos  praticados  por
FRANCISCO DE ASSIS ele procurou este para tomar
satisfações,  mas  não  o  encontrou  porque
FRANCISCO DE ASSIS fugiu ao saber que aquele o
procurava; que desde então FRANCISCO DE ASSIS
não retornou para a sua família,  tendo a declarante
ouvido  comentários  na  comunidade  de  que  ele  ora
estava em Brasília, ora no Estado do Rio de Janeiro;
[...]”. (grifei).

Por fim, foi ouvido o pai da vítima,  Fabiano dos Santos Lima,

onde disse em sua única oitiva (fl. 50):

“que é genitor de J. E. S. L.; que afirma ter namorado
a Sra.  Josiene,  genitora de J.  E.  S.  L.,  e quando a
mesma engravidou ambos terminaram o namoro; que
JOSIENE  nunca  permitiu  que  o  declarante  tivesse
contato  com  a  filha,  mesmo  assim  o  declarante
sempre  ajudou  financeiramente  na  criação  da  filha;
que somente depois que JOSIENE foi morar sozinha e
deixou J. E. S. L. com a avó materna, a Sra. Josefa da
Silva Santana, o declarante passou a ter contato com



a filha; que na verdade, o contato entre o declarante e
J.  E.  S.  L.  era  muito  pouco  e  em  razão  disso  o
declarante  só  conhecia  FRANCISCO  DE  ASSIS  de
vista e sabia que ele tinha livre acesso à casa da Sra.
Josefa;  que  na  época  em  que  surgiram  os
comentários de que J. E. S. L. teria sido abusada
sexualmente  por  FRANCISCO  DE  ASSIS,  o
declarante  soube  desses  fatos  através  da  Sra.
Josefa;  que  afirma  que  quando  tomou
conhecimento dos fatos FRANCISCO DE ASSIS já
tinha fugido, não chegando o declarante a manter
qualquer contato com ele; [...]” (grifei).

Sob o crivo do contraditório  e da ampla defesa,  Francisco de

Assis Costa Lima (mídia digital de fl. 115, parte II), negou a autoria dos crimes

a ele imputados, afirmando que nunca ficara sozinho com J. E. S. L..

Em  sua  defesa,  foram  arroladas  as  testemunhas  Maria  Sueli

Santos Pereira  e Maria Eulina Oliveira de Araújo (mídia digital de fl.  115,

parte  II),  que  em  nada  acrescentaram  para  o  deslinde  do  feito,  apenas

informando que o réu é pessoa de boa personalidade e querido por todos da

comunidade.

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

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

dos demais depoimentos acostados aos autos, estes que se apresentam de

maneira harmônica e coerente.

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
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,
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)

Mister  ressaltar  que o laudo psicossocial  (fls.  145/149)  atestou

comportamentos na vítima que reforçam a acusação por ela feita, enfatizando,

ainda, que após a realização da denúncia, boa parte dos sintomas cessaram,

ou diminuíram significativamente, indicando forte probabilidade de correlação

entre  os  sintomas  indicados  e  a  possibilidade  da  ocorrência  do  crime  de

estupro.

Ademais, enfatizaram que a vítima fora submetida por sua avó a

uma  questão  de  culpabilização  e  que  havia  uma  compatibilidade  do  perfil

descrito  por  J.  E.  S.  L. em  relação  ao  comportamento  e  abordagem  do

acusado,  vez  que  ele  se  se  utilizava  do  expediente  da  manipulação,

precisamente  o da sedução,  onde apelava  para  o “amor”  da  vítima ao dar

presentes e dinheiro, tentando convencer que a participação no abuso era uma

prova de afeto.

Diante do exposto, onde as palavras da vítima, em todas as vezes

em que fora ouvida, apresentam-se harmônicas, bem como em consonância

com  as  demais  provas  acostadas  aos  autos,  não  há  que  se  falar  em

absolvição, haja vista que restou demonstrado pelo conjunto probatório que os

atos praticados pelo acusado se enquadram no tipo penal  do art.  217-A do

Código Penal, vez que praticava atos libidinosos em desfavor de menor de 14

(catorze) anos de idade.

Por tais razões, tenho que a manutenção do decreto condenatório

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

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  entendeu

ausente  causas  de  diminuição  da  pena,  todavia,  reconheceu  a  causa  de

aumento de pena, consistente na continuidade delitiva (art. 71, do CP), razão

pela qual exasperou a reprimenda na razão de 1/3 (um terço), fixando a pena

definitivamente em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime

fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Diante do quantum da pena imposta, vem o recorrente pugnar por

seu redimensionamento.

Pois bem.

Conforme  demonstrado  acima,  o  juízo  primevo, ao  proferir  a

sentença (fl. 263/268), aplicou a pena-base no mínimo legal, qual seja 08 (oito)

anos,  aumentando-a,  tão  somente,  na  razão  de  1/3  (um  terço),  ante  a

ocorrência da continuidade delitiva, o que se justifica, tendo em vista que o

acusado mediante mais de uma ação praticou durante 07 (sete) anos crimes da

mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e

outras semelhantes, tem-se que os subsequentes são continuação do primeiro.

Mister  destacar  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  traz  uma

orientação em seu julgado para a aplicação da continuidade delitiva. Vejamos:

HABEAS  CORPUS.  DISPENSA  IRREGULAR  DE
LICITAÇÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 89,
CAPUT DA LEI 8.666/93 C/C O ART. 71, CAPUT DO
CPB).  PENA-BASE FIXADA NO  MÍNIMO  LEGAL:  3
ANOS.  PENA  CONCRETIZADA:  5  ANOS  DE
RECLUSÃO,  EM  REGIME  INICIAL  SEMIABERTO.



CONDENAÇÃO  TRANSITADA  EM  JULGADO.
PERCENTUAL DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE
DELITIVA. ELEVADO NÚMERO DE INFRAÇÕES (20).
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.  PRECEDENTES DO
STJ. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PARECER DO
MPF  PELA  DENEGAÇÃO  DA  ORDEM.  ORDEM
DENEGADA.  1.  Para  o  aumento  da  pena  pela
continuidade  delitiva  dentro  o  intervalo  de  1/6  a
2/3, previsto no art. 71 do CPB, deve-se adotar o
critério  da  quantidade  de  infrações  praticadas.
Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2
infrações;  1/5,  para  3  infrações;  1/4,  para  4
infrações;  1/3,  para  5  infrações;  1/2,  para  6
infrações;  e  2/3,  para  7  ou  mais  infrações.  2.  In
casu, cometidas pelo menos 20 infrações no período
de  um  ano,  correto  o  aumento  em  2/3  fixado  no
acórdão  impugnado.  3.  Os  fatos  abrangidos  pela
denúncia ocorreram de janeiro a dezembro de 1996. A
inicial  acusatória  foi  recebida  em  setembro/2003  e
proferida a sentença em novembro/2004; dessa forma,
não se constata tenha transcorrido o lapso temporal de
8 anos entre os diversos marcos interruptivos previstos
na legislação penal. 4. HC denegado, em consonância
com  o  parecer  ministerial.  (HC  105077  SP
2008/0090339-2,  T-4  –  QUINTA  TURMA,  DJe
07/06/2010, Data do Julgamento: 29/04/2010, Relator:
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho). (Grifei).

Vê-se, pois, que em razão da continuidade delitiva, em verdade,

deveria  ter  sido  aumentada a pena-base na fração de 2/3  (dois  terço).  No

entanto, tratando-se de recurso apelatório da defesa e em respeito ao princípio

do reformatio in pejus, mantenho a pena fixada em 10 (dez) anos e 08 (oito)

meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 20 (vinte)

dias-multa.

Forte em tais razões, nego provimento ao recurso.

De ofício, excluir a pena de multa.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor



Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador

de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do Estado  da Paraíba,  aos 17

(dezessete) dias do mês de abril de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR


