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Em  sede  de  crimes  sexuais,  via  de  regra
cometidos  às  escondidas,  a  palavra  de
testemunha  ocular  ganha  notável  relevância,
principalmente  quando  se  mostra  em  total
harmonia  com  outros  elementos  de  prova,
notadamente  com  os  depoimentos  de  demais
testemunhas.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucional  o   §  1º,  do  art.  2º  da  Lei  nº
8.072/1990,  que  prevê  a  obrigatoriedade  da
fixação  do  regime  fechado  para  início  do
cumprimento de pena decorrente da condenação
por crime hediondo ou equiparado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;
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A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA ALTERAR   O  REGIME  PRISIONAL  PARA O  SEMIABERTO, NOS
TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM  HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Pedro de Oliveira

Fragoso (fl. 124/125) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da

comarca de Serraria/PB (fls. 118/120), que o condenou a uma pena de  08

(oito)  anos  de reclusão, a ser cumprida inicialmente em  regime fechado,

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

Em sede de  razões recursais (fls. 135/146), o apelante suplica

pela absolvição, por sustentar que inexistem provas de autoria e materialidade

delitiva. Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do regime inicial para o

cumprimento da reprimenda estatal.

Nas  contrarrazões,  de  fls.  167/169,  a  Promotoria  de  Justiça

pugnou pelo desprovimento do apelo.

Parecer (fls. 173/184) da douta Procuradoria de Justiça, no qual o

ilustríssimo  Procurador  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  opinou  pelo

improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual, em exercício na

Comarca de Serraria/PB, ofereceu denúncia em face de  Pedro de Oliveira

Desembargador João Benedito da Silva
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Fragoso, conhecido por “PEDRINHO”, dando-o como incurso nas sanções do

art. 217-A, do Código Penal,  por ter praticado atos libidinosos com a menor

S.F.

Consta na exordial, que, no dia primeiro do mês de outubro do

ano de 2010, por volta das 10h, o acusado convidou a vítima e o irmão desta,

o, também, menor, S.F, para o interior de um galpão abandonado, localizado no

Sítio  Manitu,  zona  rural  da  cidade  de  Borborema-PB.  Chegando  lá,  o

denunciado deu duas moedas de cinquenta centavos ao irmão da ofendida e o

ordenou que saísse do local.

Prossegue narrando, a inicial, que, ao ficar a sós com a ofendida,

o denunciado tirou sua roupa, ficou com o pênis ereto, passando-o nas pernas

e no corpo da impúbere, beijando-lhe a boca e ainda, não satisfazendo seu

desejo  sexual,  colocando-a  no  colo  enquanto  se  masturbava,  fatos  estes

presenciados pela testemunha José Galdino Ferreira,  conhecido por  “Zé de

Lia” que, ao perceber o acusado levando os menores para o galpão, ficou à

espreita.

Conforme  se  dessume  dos  autos,  a  vítima  contava  com  05

(cinco) anos de idade na data dos fatos.

Ao  ser  interrogado,  tanto  em  sede  policial  como  em  juízo,  o

acusado negou ter praticado os delitos que lhe são imputados.

Por  seu  turno,  a  ofendida,  quando  inquirida  pelo  juízo

sentenciante, manteve-se silente, sem externar qualquer palavra.

Devidamente  processado o  feito  criminal,  a  MMa.  Juíza  julgou

procedente a denúncia, condenando o acusado a uma pena de 08 (oito) anos

de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Desembargador João Benedito da Silva
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Inconformado com a decisão de 1º  grau,  o  apelante,  em suas

razões,  suplica  pela  absolvição,  afirmando  inexistir  provas  da  autoria  e  da

materialidade delitiva. Nessa vertente, alega a ausência, nos autos, de exame

pericial,  além  de  aduzir  que  a  vítima,  em  nenhum  momento  processual,

imputou-lhe a prática dos fatos pelos quais fora processado e condenado.

 Subsidiariamente, pugna pelo abrandamento do regime inicial de

cumprimento da pena estatal.

Passemos,  então,  a  analisar  cada um dos pedidos formulados

pelo recorrente.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Inicialmente, impende destacar que a prática de atos libidinosos

diversos da conjunção carnal, constitui infração penal que não costuma deixar

vestígios identificáveis por meio de exame pericial, não cabendo, portanto, falar

em exigibilidade de prova pericial, quando a materialidade restar demonstrada

por outros meio idôneos.

Acerca do tema, confira-se:

“EMENTA:  APELAÇÃO  CRIMINAL.  CRIME  DE
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  NULIDADE.  NÃO
APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO JUIZ DE TODAS AS
TESES DEFENSIVAS.  SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART.
93,  IX,  DA  CR/88.  REJEIÇÃO.  NÃO  INDICAÇÃO
PRECISA NA SENTENÇA DA DATA DO CRIME.  NÃO
OCORRÊNCIA.  FATO  DESCRITO  COM  CLAREZA NA
DENÚNCIA E SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAME DE
CORPO  DE  DELITO.  IRRELEVÂNCIA.  DELITO  SEM
VESTÍGIOS.  PRELIMINARES  REJEITADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  CONTRAVENÇÃO  DE
PERTURBAÇÃO  DA  TRANQUILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.  CONDENAÇÃO  MANTIDA.
DOSIMETRIA.  PENA-BASE.  REDUÇÃO  CABÍVEL  DE

Desembargador João Benedito da Silva
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OFÍCIO. - Não é nula a sentença que examina, ainda que
de  forma  sucinta,  as  teses  defensivas,  mesmo  que
implicitamente as repila, e não há, pois, que se falar em
ausência de fundamentação ou prestação jurisdicional. -
A não indicação precisa da data do fato delituoso, mas a
época provável  da sua ocorrência  não invalida  a  peça
acusatória nem sua eventual procedência. -  Nos crimes
sexuais,  a  ausência  de  laudo  pericial  não  afasta  a
materialidade,  mormente  se  a  conduta  não  deixou
vestígios.  -  Se a conduta do réu se subsume ao tipo
penal  do  art.  271-A  do  CPB,  incabível  é  a
desclassificação  da  conduta  para  a  contravenção  da
importunação ofensiva ao pudor.  - Deve-se fixar a pena-
base de acordo com as regras do art.59 do CPB, vedado,
contudo, o uso de circunstâncias ínsitas ao tipo penal.”
(TJMG  -  Apelação  Criminal  1.0414.11.000567-8/001,
Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 2ª CÂMARA CRIMINAL,
julgamento  em  16/03/2017,  publicação  da  súmula  em
27/03/2017)

Na espécie, conforme dito alhures, as condutas imputadas ao réu

se materializaram em esfregar seu pênis no corpo da impúbere, beijar-lhe a

boca e, ainda,  masturbar-se enquanto a mantinha em seu colo, condutas

que não cabem verificação por meio exame pericial, dada a natureza destas. 

Desse modo,  a  ausência  de  Laudo Sexológico,  por  si  só,  não

enseja a absolvição postulada.

Outrossim,  a  tese  acusatória  restou  consubstanciada,

precipuamente, pelo teor dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto

em sede policial quanto em juízo, como esmiuçaremos adiante.

Conforme dito  anteriormente,  neste  voto,  os  fatos  narrados na

exordial foram  presenciados pelo senhor  José Galdino Ferreira, conhecido

como  “ZÉ  de  LIA”,  o  qual  a  ser  inquirido  pelo  juízo  sentenciante  (mídia

audiovisual à fl.99), relatou o seguinte:

“Que,  no  dia  do  fato,  estava  passando  próximo  ao
galpão,  quando visualizou o réu com duas crianças,

Desembargador João Benedito da Silva
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sendo um menino e uma menina; que,  quando estava
retornando,  pelo  mesmo  caminho,  viu  quando  o
acusado  entregando  duas  moedas  de  50
(cinquenta) centavos para o menino e o ordenou
que saísse do galpão e  fosse  para  o  local  onde
estava sua mãe,  a qual estava lavando roupa; que,
em ato contínuo, o acusado levou a menina para um
quarto que fica dentro do galpão; que, imediatamente,
o depoente deu a volta no galpão e olhou pela janela
dos  fundos,  momento  em  que viu  o  denunciado
fazendo  atos  sexuais  com  a  menina,  se
masturbando e esfregando o pênis no pescoço da
criança; que o acusado estava com o pênis ereto,
colocou a criança em pé no seu colo e à abraçou;
que, ao ver tal cena, o depoente deu a volta no galpão
com o intuito de ir até a porta, momento em que seu
filho  apareceu e  bateu em um balde,  o que causou
barulho  e  fez  com que  o  acusado  se assustasse  e
saísse  do  quarto;  que  o  réu  saiu  do  quarto  ainda
levantando as calças,  momento em que se deparou
com o depoente e o filho deste, fugindo em seguida;
que  viu a menina com uma nota de R$ 2,00 (dois
reais),  nota  esta  que foi  dada pelo  acusado;  que o
depoente  mandou  chamar  a  mãe  da  menina;  que
acredita  que  o  acusado  não  estava  bêbado  no
momento do fato; que ouviu comentários de que o réu
teria mostrado revistas pornográficas às crianças.”
(Depoimento  prestado,  em  Juízo,  pelo  Sr.  José
Galdino  Ferreira,  testemunha  ocular  dos  fatos  –
mídia audiovisual de fl. 99).

Nessa vertente, encontram-se os relatos fornecidos pelo senhor

Gutemberg Alves Ferreira, filho da testemunha ocular acima mencionada, o

qual,  em juízo,  asseverou que  viu  o  acusado saindo  do quarto  do  galpão,

enquanto ainda vestia as calças:

“Que, no dia e horário dos fatos, estava próximo ao
galpão,  com o seu  pai,  quando  este  percebeu  algo
estranho no galpão e foi verificar o que ocorria; que,
poucos instantes depois,  o depoente  também foi  ao
galpão  ver  o  que  ali  ocorria,  ato  em  que
surpreenderam o acusado saindo do quarto vestindo
as calças, enquanto a  criança que estava com ele
saiu logo depois  com uma nota de  R$2,00 (dois
reais) na mão; que o pai do depoente contou que seu
pai relatou ter visto o acusado se masturbando com a

Desembargador João Benedito da Silva
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criança em seu colo. Depois do ocorrido acompanhou
a mãe da vítima até a delegacia.”
(Depoimento prestado, em Juízo, pela testemunha
Gutemberg Alves Ferreira – mídia audiovisual de fl.
99).

Por  sua  vez,  os  relatos  fornecidos  pela  mãe  da  ofendida,  a

senhora  Maricleide  Ferreira  Gomes,  se  coadunam  com  o  teor  dos

depoimentos  prestados  pelas  duas  testemunhas  supracitadas.  Em  juízo,  a

genitora da menor, visivelmente consternada, asseverou:

“Que,  no  momento  dos  fatos,  a  depoente  estava
lavando roupa, na cacimba, quando por lá chegou seu
filho menor; que a depoente perguntou ao impúbere
sobre  a  irmã  deste;  que  o  filho  da  depoente
afirmou  que  a  vítima  estava  ”la  em  cima”,  na
companhia  de  PEDRINHO;  que  a  depoente
estranhou  o  fato  e  imediatamente  dirigiu-se  até  o
galpão; que, quando estava a caminho do galpão, foi
chamada  por  seu  compadre  “Zé  de  Lia”,  o  qual
relatou-lhe os fatos narrados na denúncia; que soube,
por “Zé de Lia”,  que o acusado colocou a vítima no
colo, abaixou as calças, ficou cheirando e esfregando
seu órgão sexual na criança; que, na  época dos fatos,
a infante contava com apenas 04 anos de idade; que
perguntou  à  ofendida  o  que  havia  acontecido,  mas
essa só fazia chorar; que precisou pressionar a filha e
“dar brabo” para que ela contasse o que aconteceu;
que sua filha fica triste quando se lembra do ocorrido;
que, para praticar os abusos, o acusado deu 1 (real)
para  o  filho  da  depoente  e  02  (dois)  reais  para  a
ofendida ”
(Depoimento prestado, em Juízo, pela genitora da
ofendida,  a senhora Maricleide Ferreira Gomes  –
mídia audiovisual de fl. 99).

Importante mencionar, ainda, o teor do depoimento prestado pela

senhora Magnaria Silva de Araújo, psicóloga que atendeu a vítima  Centro de

Referência  Especializado  de  Assistência  Social  –  CREAS,  do  Município  de

Serraria/PB. Ao ser inquirida em juízo (mídia audiovisual – fl. 99), a profissional

Desembargador João Benedito da Silva
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asseverou que a vítima relatou sobre os abusos sofridos:

“Que  é  psicóloga  do  CRAS,  mas à  época,  também
prestava serviços ao CREAS; que foi até a Delegacia
de Polícia para atender uma criança vítima de estupro;
que,  na  ocasião  a  menor  estava  muito  alterada,
chorava bastante e não queria falar, razão pela qual
marcou  uma  visita  desta  ao  CRAS,  onde  a  infante
poderia  se  sentir  mais  confortável;  que,  quando  foi
realizada  a  entrevista  no  CRAS,  a  menor  chegou
bastante inibida, não queria falar e não queria que a
porta  da sala  fosse fechada,  para não ficar  sozinha
com a depoente; que a depoente começou a brincar
com  a  impúbere,  deu-lhe  chocolate  e  aos  poucos
convenceu a criança aceitar que a porta da sala fosse
fechada; que a criança aceitou, mas com a condição
de  que  seu  irmãozinho  também  permanecesse  na
sala;  que  formulou  perguntas  à  vítima  e  ao  irmão
desta; que o irmão da ofendida relatou que o acusado
deu-lhe moedas e então passou a acariciar a vítima;
que, no momento em que o menino tecia tais relatos, a
vítima começou a chorar; que a depoente perguntou à
ofendida se os relatos de seu irmão eram verdadeiros,
tendo ela respondido afirmativamente; que conseguiu
convencer a vítima a ficar na sala sem a companhia de
seu irmão, pois a vítima já estava mais à vontade; que,
quando  já  estava  a  sós  com  a  vítima,  voltou  a
questioná-la sobre o ocorrido; que, neste momento, a
vítima,  aparentando  desconforto,  relatou que o  réu
mostrou  ”aquele  negócio  lá”,  a  agarrou  e  ficou
beijando-a; que não fez mais questionamentos porque
percebeu  que  a  impúbere  estava  bastante
desconfortável; quanto à genitora da vítima, percebeu
que  esta  encontarva-se  bastante  abalada
emocionalmente e revoltava com o ocorrido com sua
filha”
(Depoimento  prestado,  em Juízo,  pela  Psicóloga
Magnaria Silva de Araújo, – mídia audiovisual de fl.
99).

Em vertente oposta, o acusado Pedro de Oliveira Fragoso, ao ser

interrogado pelo juízo primevo,  limitou-se a negar a prática do delito que é

imputado, afirmando, que, no dia dos fatos, sequer passou perto das crianças,

mas apenas as viu de longe, e tampouco deu-lhes dinheiro. Asseverou, ainda,

que conhece as testemunhas e que está sendo acusado por que estas querem

Desembargador João Benedito da Silva
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prejudicá-lo, por sentirem inveja e raiva do interrogado.

Já as testemunhas arroladas pela Defesa, nada souberam relatar

sobre os fatos narrados na denúncia.

Diante do que já fora exposto, até o momento, tenho que a autoria

e a materialidade delitiva  restam sobejamente  demonstradas,  não cabendo,

portanto, falar em absolvição.

Ora,  de  um  lado,  a  tese  acusatória  restou  robustamente

demonstrada  pelo  teor  dos  depoimentos  testemunhais,  os  quais  são

convergentes em apontar a autoria delitiva ao increpado; de outro, a versão

defensiva restou isolada nos autos, consubstanciando-se, tão somente, na fala

evasiva do denunciado, o qual  se não se desincumbiu de demonstrar  suas

alegações, razão pela qual aquela deve ser acolhida em detrimento desta.

Há de se destacar que a tese do réu/recorrente, no sentido de

que as testemunhas o acusam por nutrirem inveja e raiva do mesmo, não pode

ser  recepcionada,  haja  vista  que  tal  alegação  não  restou  demonstrada.

Ademais, tal versão só veio a ser suscitada em juízo, quando da realização do

interrogatório, uma vez que, em sede policial (fl. 18), o denunciado nada relatou

a respeito.

No  que  pertine  à  questão  suscitada  pelo  apelante,  de  que  a

ofendida não o teria apontado como autor do crime, é imperioso esclarecer que

trata-se de vítima de tenra idade, uma criança que contava com apenas  05

(cinco) anos na época dos fatos, e com 06 (seis) quando foi ouvida em juízo,

de  modo  que  é  compreensível  que  tenha  se  sentido  inibida  quando

questionada por fatos que causam repulsa até mesmo em pessoas com vasta

experiência de vida.

Desembargador João Benedito da Silva
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Nesse momento, friso que o juízo da comarca de Serraria-Pb não

atentou  à  necessidade  de  colher  as  declarações  da  vítima  por  meio  de

psicólogos  ou  assistentes  sociais,  tampouco  em  um  ambiente  especial,

conforme  recomenda  os  procedimentos  de   “depoimento  sem  dano”,  em

respeito a condição especial da criança. 

Assim,  entendo que o  fato  de  a  vítima ter  se  mantido  silente,

cabisbaixa e visivelmente embaraçada durante sua oitiva, não desautoriza o

decreto  condenatório,  quando  as  demais  provas  coligidas  nos  autos

corroboram com a tese acusatória.

Ademais,  imperioso frisar  que foram registradas  mudanças de

comportamento  da  vítima,  após  a  agressão  sexual  sofrida,  conforme  se

verifica do teor do parecer exarado pelo Centro de Referência Especializado de

Assistência Social – CREAS, do Município de Serraria/PB (fl.45/46), conforme

transcrevo adiante:

“(...)Através  destes  recursos,  fica  evidenciado  que
foram encontradas  mudanças  de  comportamento  na
menor [nome da menor], onde no momento a mesma
apresenta ansiedade, medo, angustia, tristeza e choro
fácil (...)”

Ainda  segundo  o  parecer,  foram  entrevistados  a  vítima  e  seu

irmão, ambos menores, tendo a Psicóloga responsável concluído o seguinte:

“O fato ocorreu de quatro a cinco meses em media,
onde  o  menor  [irmão  da  vítima] de  05  anos
presenciou  o  senhor,  mais  conhecido  como
Pedrinho,  abusando  sexualmente  de  sua  irmã
[nome da menor] de 06 anos, no primeiro momento
em  29  de  Fevereiro  de  2012,  não  consegui  obter
melhor esclarecimento dos fatos, com isso foi marcado
um novo encontro  no dia  07 de março de 2012 no
CRAS. Foi entrevistado a menor [nome da menor] e
o menor [irmão da vítima], que confirmam o abuso
sexual,  ambos  foram  ouvidos  separadamente e
contam  detalhes  deste  abuso,  o  menor  [irmão  da

Desembargador João Benedito da Silva
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vítima], relata que o agressor o ameaçava caso o fato
fosse descoberto.” (SIC) (Destaquei).

Assim,  por  tudo  que  já  foi  exposto,  incabível  a  absolvição  do

recorrente, razão pela qual, mantenho a condenação ora vergastada.

2. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL PARA O SEMIABERTO

No que pertine ao pleito subsidiário, assiste razão o apelante.

Ora,  conforme  se  verifica  da  leitura  da  sentença,  o  juízo

sentenciante fixou o regime mais gravoso para o início  do cumprimento da

reprimenda estatal,  com fulcro no art.  2º, §1º, da Lei  nº 8.072/1990 (Lei de

Crimes Hediondos.

 No  entanto,  o  referido  dispositivo  legal,  que  prevê  a

obrigatoriedade do regime prisional fechado para o início do cumprimento da

pena em razão da prática de crimes hediondos e equiparados, foi declarado

inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do

HC 111.840.

Desse  modo,  considerando  que  a  pena,  em  desfavor  do

acusado/apelante, foi pena fixada no mínimo legal (08 anos de reclusão), bem

como o fato de que as circunstâncias judicias são, em sua maioria, favoráveis

ao sentenciado, se faz necessária a readequação do regime para o  regime

semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “c”, do CP.

Desembargador João Benedito da Silva
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Forte em tais razões, dou provimento parcial ao apelo apenas

para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

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

Desembargador João Benedito da Silva
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