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ESTADO DA PARAÍBA
    PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CRIMINAL  Nº  0006829-14.2016.815.0011  –  1ª  Vara  Criminal  da
Comarca de Campina Grande
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos.
APELANTE: Alryclécia Cavalcante Lino
ADVOGADOS: Brijender Nain OAB/PB 17.878 e Enriquimar Dutra da Silva OAB/PB
2.605
APELADO: Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DEFENSIVA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  MATERIALIDADE  E
INDÍCIOS  SUFICIENTES  DA  AUTORIA  DELITIVAS.
ACERVO  PROBATÓRIO  ROBUSTO.  RELEVANTE
VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

— A autoria e a materialidade do crime estão exaustivamente
demonstradas,  não merecendo,  neste  ponto,  censura alguma a
sentença  atacada.  Logo,  parece-me  irrelevante  o  fato  de  não
haver laudo pericial que caracterize a prática do estupro, quando
o entendimento do STJ é de que o depoimento da vítima tem
valor probante e pode ser suficiente para ensejar a condenação
da acusada.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator, em harmonia com o parecer.

RELATÓRIO

Trata-se  de  denúncia  oferecida  pelo Ministério Público em
desfavor de  Alryclecia Cavalcante Lino, dando-a como incursa nas sanções do art.
217-A do Código Penal, nos autos da ação penal que tramita perante a 1ª Vara Criminal
da Comarca de Campina Grande.

Narra a peça acusatória que, no ano de 2015, na Rua Raimundo
Alves da Silva, nº 84, apto. 602, Centro, na cidade de Campina Grande, a denunciada,
com vontade livre e consciente, praticou atos libidinosos com a criança  G. F. K. B.
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(menor de 6 anos de idade).

Segundo a  denúncia,  na  época  dos  fatos,  a  acusada,  babá  da
criança, levou-a ao banheiro e lá se despiu, quando exigiu que a menor colocasse a boca
em sua genitália. Em outra oportunidade, com o mesmo modus operandi,  a increpada
despiu a menor e então fez sexo oral na criança/vítima.

Intimidada, apenas quando a vítima estava sob os cuidados de
outra  babá,  sentiu-se segura para relatar  a violência  sexual que sofrera por parte  da
acusada, confirmando em sede policial todos os abusos praticados pela acusada.

Em sentença  de  fls.  114/118/v,  o magistrado  Vladimir José
Nobre  de  Carvalho,  julgando  procedente  a  denúncia,  condenou  a  ré  à  pena
definitiva de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido em regime
inicial fechado, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade.

Opostos  embargos  de  declaração  (fls.  130/131),  os  quais
foram acolhidos, foi modificada a parte dispositiva da sentença, especialmente no
que se refere à dosimetria da pena, para reconhecer a atenuante da menoridade da
acusada à época dos fatos narrados pela denúncia, no   quantum   de 06 (seis) meses,
tornando-a definitiva em 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime
inicialmente semiaberto, conforme art. 33, §2º, “b” c/c art. 59, ambos do CP.

Irresignada,  a  ré  interpôs  apelação,  alegando  que  as  provas
colhidas durante a instrução, facilmente trazem dúvidas quanto a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria. Aduz, ainda, a fragilidade quanto aos
depoimentos da vítima, que não foram capazes de se chegar a verdade real do ocorrido,
pois sequer há um laudo pericial nos autos que comprove a veracidade dos fatos, motivo
pelo qual requer sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  145/150,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (fls. 156/166) do
ilustre  Procurador  de  Justiça  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira, opinou  pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO:

Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos para a sua
admissão.

Ausentes preliminares, arguidas ou apreciáveis de ofício, passo à
análise do mérito. 

Argumenta a recorrente, em suas razões, que não teria praticado
o crime, não havendo, nos autos, provas para respaldar a sua condenação.
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Em que pese tal alegação, do compulsar dos autos, é possível
inferir a existência de material probatório apto a demonstrar que a apelante praticou a
conduta típica narrada na denúncia. 

Passando à análise dos depoimentos colhidos em juízo, a vítima
G. F. K. B., em seu depoimento prestado em juízo (mídia de fls. 56), informou que:

“que conhece a acusada Aryclécia e que ela era sua babá, que não gostava
dela, pois fazia ”coisa mau”; que a acusada nunca lhe agrediu fisicamente;
que quando sua mãe não estava em casa a acusada era quem lhe dava banho;
que em um desses banhos a acusada lhe colocou para chupar o “piu-piu” dela
e,  em seguida,  a  babá  chupou o  “piu-piu”  da  depoente;  que  esse  fato  só
aconteceu uma única vez; que depois contou o ocorrido para sua mãe; que
não contou ao seu pai; que não sabe informar como seu pai ficou sabendo;
que também não contou para a outra babá; que primeiro só contou dos abusos
para sua mãe, quando ela estava no quarto e que quando contou ao seu pai ele
também estava no quarto; que os seus pais não ficaram bravos; que não sabe
informar  qualquer  tipo  de  desavença  de  Kézia,  a  babá  que  sucedeu  a
denunciada, com esta última”.

No seu depoimento em juízo, Maria Kapepa Mwlikenga, mãe
da menor (mídia de fl. 56), disse, em resumo, que:

“que combinou com Kézia de ir ao supermercado com sua filha Gabriela,
para dali irem a casa de uma amiga; que quando chegaram ao supermercado,
sua filha Gabriela a chamou para o lado e disse: ”mamãe, eu tenho uma coisa
para lhe contar, eu sei que você não vai gostar, porque era uma coisa que
você falava que não era para fazer”; que Gabriela disse a depoente que “Tia
Clécia” pediu para chupar o “piu-piu” dela, e depois “Tia Clécia” chupou o
da sua filha; que ficou muito alterada; que sua amiga pediu para se acalmar;
que saíram só supermercado e foram até a casa da amiga arrumar os cabelos;
que, chegando em casa à noite, sentaram para conversar com Gabriela; que
perguntou a Gabriela o que havia de fato ocorrido, dizendo que não tivesse
medo de falar; que Gabriela relatou para a depoente que quando “Tia Clécia”
ia lhe dar banho, ela chupava o seu “piu-piu” e depois mandava que Gabriela
chupasse o da acusada; que Clécia pediu segredo a Gabriela; que relatou os
fatos  ao  pai  de  Gabriela  no  dia  seguinte;  que  levaram  Gabriela  a  uma
ginecologista,  mas  que  nada  foi  constatado;  que  Gabriela  havia  relatado
primeiramente a babá, depois a depoente; que foi Gabriela que lhe contou
sobre os abusos, e não a babá; que a babá pediu aumento de salário, dizendo
que  não  fazia  o  que  a  babá  anterior  fazia  com  Gabriela,  se  referindo  a
Alryklécia; que sempre alertou sua filha que não podia beijar, nem namorar;
que a acusada trabalhou para a depoente cerca de 01 ano e 7 meses; que
depois  de  tomar  conhecimento  do  fato  nunca  mais  teve  contato  com  a
acusada; que Gabriela não costuma inventar histórias para os pais; que depois
que Gabriela relatou os abusos nunca mais voltou atrás,  sempre insistindo
que foi abusada pela acusada; que Gabriela foi acompanhada por psicólogo”.

Herve  Luna  Nkumu,  pai  da  vítima,  corroborando  seu
depoimento perante a autoridade policial, afirma que:

“ficou sabendo dos fatos envolvendo sua filha pela babá; que a babá lhe disse
que o que Gabriela tinha lhe contado era muito chocante, por isso passou o
dia chorando; que quando soube dos abusos ficou muito triste e até hoje não
entende como isso aconteceu; que Gabriela teria contado para a babá, Kézia,
que depois contou para sua esposa; que não teve mais contato com a acusada;
que considerava a acusada como uma irmã mais nova; que Gabriela contou
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para Kézia os abusos praticados pela acusada; que conversou com sua esposa
e ela confirmou os fatos relatados por Gabriela; que sua filha nunca voltou
atrás, contando outra versão dos fatos; que na delegacia recomendaram um
acompanhamento psicológico para Gabriela”.

Kezia  Lima  Rodrigues  Zeferino,  babá  que  sucedeu  a
acusada, afirma que:

“que Gabriela sempre relatou que a acusada lhe tratava mal e era muito chata;
que colocava a comida com força na sua boca; que cerca de três meses depois
Gabriela contou a depoente que quando ia tomar banho a acusada tirava a
roupa da criança e lambia o ”piu-piu” dela e vice-versa; que pediu para que
Gabriela  repetisse e gravou tudo por um aplicativo de celular (whatsapp),
repassando o áudio para uma amiga sua da igreja; que sua amiga contou para
a mãe de Gabriela no mesmo dia lá no supermercado Rede compras;  que
enquanto estavam no supermercado Gabriela contou pra a todos que a babá
havia lhe abusado;  que não sabe se foi  apenas uma ou mais vezes que a
menor foi  abusada; que a mãe de Gabriela,  no supermercado,  começou a
gritar  com a  criança,  tendo a  depoente  e  sua  amiga  pedido  para  que  ela
mantivesse a  acalma; que o pai  de Gabriela,  quando soube,  ficou calado,
depois  assustado,  procurando  um  advogado  em  seguida;  que  a  criança
confirma todo o ocorrido; que quando aconteceu o abuso Gabriela tinha 6
anos; que não repassou o áudio para a mãe de Gabriela; que não tem mais o
áudio, pois trocou de celular; que quando retornou a conversa com sua amiga,
perguntando-lhe se havia escutado, sua amiga disse que a acriança já havia
contado tudo para a mãe; que quando Gabriela lhe relatou o ocorrido parecia
estar muito segura”.

Disso  resulta  que,  ao  contrário  do  que  aduz  a  recorrente,  a
autoria  e  a  materialidade  do  crime  estão  exaustivamente  demonstradas,  não
merecendo,  neste  ponto,  censura  alguma  a  sentença  atacada.  Logo,  parece-me
irrelevante o fato de não haver laudo pericial que caracterize a prática do estupro,
quando  o  entendimento  do  STJ  é  de  que  o  depoimento  da  vítima  tem  valor
probante e pode ser suficiente para ensejar a condenação da acusada.

Ademais, em se tratando de crime contra a liberdade sexual,
tem-se que a maioria dos delitos acontecem na clandestinidade, o que atribui ao
depoimento da vítima relevantíssimo valor probatório, podendo ser corroborado
pelos  demais  testemunhos  prestados  tanto  em  sede  policial  quanto  perante  a
autoridade judicial, como é o caso dos autos.

De outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal – como
a manipulação e as “lambidas” na genitália – tendo sido a vítima constrangida a
praticar  e  permitir  que  com  ela  se  praticasse  tais  atos, restam  efetivamente
comprovados  os  fatos  narrados  na  exordial  acusatória,  sendo  suficientes  para
caracterizar a prática da infração penal.

A recorrente também aduz que os relatos técnicos especializados
do centro de referência especializada de assistência social (CREAS III), às fls. 25/26,
são favoráveis a si. Indica, do mesmo modo, os sinais característicos de crianças vítimas
de  abuso  sexual,  quais  sejam:  “crianças  extremamente  submissas;  extremamente
agressivas  e  antissociais;  pseudo-maduras;  com  brincadeiras  sexuais  persistentes,
exageradas e inadequadas; que frequentemente chegam muito cedo à escola e dela saem
tarde  (num  esforço  inútil  de  escapar  da  situação  do  lar);  com  fraco  ou  nenhum
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relacionamento com seus pares e com imensa dificuldade de estabelecer vínculos de
amizade e com falta de participação nas atividades escolares e sociais; com dificuldade
de concentração na escola; com queda repentina no desempenho escolar; com total falta
de confiança nas pessoas, em especial nas com autoridade; com medo de adultos do
sexo oposto ao seu; com comportamento aparentemente sedutor com pessoas adultas do
sexo oposto ao seu; que fogem de casa; com sérias alterações do sono (como em geral
os abusos são feitos na cama, se estabelece o medo de dormir e sofrer o ataque); com
depressão  clínica;  com ideias  suicidas;  com comportamento  de  automutilação;  com
imensos sentimentos de culpa em relação a tudo”.

Ora, o relatório expedido pelo CREAS III consiste apenas no
acompanhamento  observatório  do  comportamento  da  vítima  após  os  abusos
sofridos. O fato de a criança não apresentar nenhuma mudança comportamental
aparente não implica em favorecimento à ré, tampouco põe em cheque a existência
do crime, como pretende enxertar a defesa em sua linha argumentativa. 

Ademais,  é  evidente  que  a  menor  não  seria  capaz  de
descrever com riqueza de detalhes todos os abusos aos quais fora submetida pela
ré, pelo simples fato de não ser comum a vivência de qualquer ato sexual por uma
criança de tenra idade, a menos que tenha sido de fato abusada, como é o caso dos
autos.

Insta advertir que, nos crimes patrimoniais e sexuais, a palavra
da  vítima possui  peso crucial.  Nesse sentido,  destaco,  ilustrativamente,  os  seguintes
arestos:

PROCESSUAL  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL.  ROUBO CIRCUNSTANCIADO.  ABSOLVIÇÃO.
REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA  E  PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  O Tribunal  de origem,  soberano na  análise  dos  fatos  e  das  provas,  ao
desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, II, para a do 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu
estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do
delito.
2.  Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,  geralmente
praticados  na  clandestinidade,  tal  como  ocorrido  nesta  hipótese,  a
palavra  da  vítima  assume  especial  relevância,  notadamente  quando
narra com riqueza de detalhes  como ocorreu o delito,  tudo de forma
bastante  coerente,  coesa  e  sem  contradições,  máxime  quando
corroborado  pelos  demais  elementos  probatórios,  quais  sejam  o
reconhecimento  feito  pela  vítima  na  Delegacia  e  os  depoimentos  das
testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um
dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não
sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes.
Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017) 

No mesmo tom:

PENAL  E  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.
TENTATIVA  DE  ROUBO.  PRESCRIÇÃO  RETROATIVA.  NÃO
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OCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  INACOLHIDA.  AUSÊNCIA  DE
ALEGAÇÕES  FINAIS.  NULIDADE  ABSOLUTA.  PRELIMINAR
ACOLHIDA.  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DE  AUTORIA.
PALAVRA  DA  VÍTIMA.  RELEVANTE  VALOR  PROBATÓRIO.
COAÇÃO  MORAL  IRRESISTÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS.
CONDENAÇÃO  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  1.  Após  o
trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição se regula pela
pena aplicada, não podendo, em hipótese alguma, ter por termo inicial data
anterior à denúncia ou queixa. Preliminar não acolhida. 2. Constatado que,
não obstante intimação regular, a defesa não ofereceu alegações finais, cabe
ao magistrado nomear defensor para a prática do referido ato, cuja ausência
configura  hipótese  de  nulidade  absoluta  por  violação  dos  princípios  do
contraditório e ampla defesa. 3. Em crimes contra o patrimônio, a palavra
da vítima, quando firme e coerente,  reveste-se de relevante e precioso
valor probatório, mormente quando corroborada pelos demais elementos
probantes. 4. Segundo o disposto no artigo156 do código de processo penal,
a prova da alegação incumbe a quem a fizer, sob pena de não ser considerada
pelo julgador. Tal ônus, obviamente, se aplica quando o réu invoca uma causa
excludente  de  culpabilidade  a  fim  de  justificar  sua  suposta  inocência.  5.
Preliminar  de  nulidade  absoluta  por  ausência  de  alegações  finais  do  réu
Getúlio  Guimarães  dos  Santos  acolhida.  Recurso  desprovido  e  sentença
mantida em relação ao réu jonatha Guimarães de moura. Unânime.  (TJPE;
APL  0000078-66.2003.8.17.1480;  Primeira  Câmara  Criminal;  Rel.  Des.
Fausto de Castro Campos; Julg. 15/12/2015; DJEPE 26/01/2016) 
 
ROUBOS  QUALIFICADOS.  CONDENAÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEFESA.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  A  FORMA
TENTADA.  CONSUMAÇÃO  COMPROVADA.  APLICAÇÃO  DO
SURSIS PENAL. DESPROVIMENTO. Tendo sido o réu surpreendido na
posse  da  Res  furtiva,  inverte-se  o  ônus  da  prova.  Conjunto  probatório
suficiente para ensejar uma condenação.  Nos crimes contra o patrimônio,
quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra do ofendido. Se
segura  e  coesa  com  os  demais  elementos  de  prova.  Sem  intenção  de
incriminar um inocente ou ver agravada sua situação,  tem relevante valor
para comprovar a autoria e materialidade do delito, notadamente quando a
Res furtiva é apreendida em poder do acusado. Consuma-se o roubo com a
retirada  da  coisa,  mediante  violência  ou  grave  ameaça,  da  esfera  de
disponibilidade da vítima, não interessando se por pouco tempo. Inaplicável o
art.  77  do  Código  Penal,  o  qual  estabelece  como  condição  inicial
determinante não ter sido a pena aplicada superior a 02 (dois) anos, o que não
é  o  caso  dos  autos.  (TJPB;  APL  0120074-83.2012.815.2002;  Câmara
Especializada  Criminal;  Rel.  Des.  João  Benedito  da  Silva;  DJPB
14/04/2015; Pág. 25)  

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que a  recorrente  praticou ato  libidinoso  diverso  da conjunção carnal  com a vítima,
valendo-se se sua obrigação de cuidado, proteção e vigilância, mesmo que praticado
sem violência física ou moral, pois presumida e a redação do artigo 217-A do CP, não
restam dúvidas acerca da compatibilidade das condutas da ré com a referida prescrição
legal. 

Assim,  o  arcabouço  probatório  não  deixa  dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento, pelo que deve ser mantida a condenação
do sentenciado. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça, mantendo a sentença incólume em

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CP,%20art.%2077&sid=4d8d735e.39cf4b34.0.0#JD_CPart77
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPP,%20art.%20156&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPPart156
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todos os seus termos. 

Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido  de  ser  possível  a  execução  provisória  da  pena  após  a  confirmação  da
condenação pelo Tribunal de Justiça (STF, HC 126.292) e não havendo o decurso do
prazo à oposição de embargos de declaração, expeça-se guia de cumprimento provisório
da  pena.  Destarte,  oficie-se  ao  juízo  singular  comunicando  a  confirmação  da
sentença condenatória.

Expeça-se mandado de prisão.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos,  decano  no  exercício  da
Presidência  da  Câmara  Criminal  e  relator,  dele  participando  os  Excelentíssimos
Senhores  Desembargadores  Arnóbio  Alves  Teodósio,  revisor  e  Marcos  William  de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).
Ausentes justificadamente os Desembargadores João Benedito da Silva e Carlos Martins
Beltrão Filho.

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macêdo Vieira, Procurador de Justiça.

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, 27 de março de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


