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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006281-84.2012.815.0251  –  6ª Vara 
Mista da Comarca de Patos

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE : Maria Madalena Guedes de Lima
ADVOGADO : José Humberto Simplício de Sousa
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. CASA  DE 
PROSTITUIÇÃO. Manutenção  de  quartos 
destinados  a  encontros  libidinosos.  Art.  229,  do 
Código  Penal.  Habitualidade.  Configuração. 
Condenação. Irresignação defensiva. Insuficiência 
probatória. Alegação inconsistente. Absolvição. 
Impossibilidade. Materialidade e autoria 
consubstanciadas. Sentença incensurável. Apelo 
desprovido. 

-  O  agente  que  mantém,  por  conta  própria, 
estabelecimento comercial com quartos destinados 
a  encontros  para  fins  libidinosos,  mediante 
pagamento de hora de uso, a título de aluguel com 
habitualidade, pratica a conduta tipificada no art. 
229,  do  Código  Penal  –  ainda  que 
independentemente de sua obtenção de lucro ou 
mediação direta.

-  Outrossim,  constando  nos  autos  elementos 
probatórios  a  evidenciar  indubitavelmente  a 
materialidade e  autoria  delitivas,  não  há  que se 
falar  em  ausência  de  provas  a  sustentar  a 
condenação.
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- Ademais, é cediço, que, no Processo Penal, vige o 
princípio da persuasão racional ou livre 
convencimento motivado, a permitir o juiz formar o 
seu entendimento pelas provas constantes dos 
autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da paraíba, à unanimidade, em conhecer e NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Por denúncia recebida em 04 de outubro de 2012  (fl. 
30), iniciou-se ação penal contra Maria Madalena Guedes de Lima, dando-
a como incursa nas sanções dos artigos 218-B, § 2º, II, e 229, ambos do 
CP, porque, segundo narra a peça vestibular acusatória de fls. 02/03:

“...  a  indiciada mantém estabelecimento  onde ocorre  
exploração  sexual,  ou  prostituição  de  mulheres,  
mediante  pagamento  ou  aluguel  de  quartos  para 
práticas de atos de prostituição.
Segundo restou apurado, a indiciada é proprietária de  
um bar, onde mulheres fazem ponto de prostituição e  
usam as dependências dos fundos do estabelecimento 
comercial,  especialmente  para  a  prática  de  atos  
sexuais, mediante pagamento de hora de uso, a título  
de aluguel.
(…).” 

Encerrada a instrução criminal, a douta juíza a quo – 
Dra. Anna Maria do Socorro Hilario Lacerda Felinto – julgou parcialmente 
procedente a denúncia e proferiu sentença condenando a ré como incursa 
nas sanções do artigo 229, do CP, à pena definitiva de 02 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, absolvendo-
a quanto ao crime descrito no art. 218-B, §2º, II, também do CP. A 
sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, 
consistentes na prestação de serviços gratuitos à sociedade e interdição 
temporária de direitos (sentença às fls. 72/74).
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Inconformada, a sentenciada apelou, via advogado 

constituído (fl. 77). Nas razões de fls. 80/81, a apelante alega, em suma, 
que as provas produzidas ao longo da instrução processual são 
insuficientes para a condenação, assim, pugna pela absolvição. 

Contrarrazões ministeriais às fls. 82/87, rebatendo os 
argumentos defensivos e pleiteando pela manutenção da decisão 
recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer 
da lavra do insigne Procurador Dr. José Roseno Neto, manifestou-se pelo 
desprovimento do apelo (fls. 92/94). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO 
(Relator)

Presentes os pressupostos de admissibilidade e 
processabilidade, conheço do recurso. 

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu 
elementos probatórios  aptos à prolação da sentença condenatória, 
podendo-se constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do 
delito pelo qual a ré restou condenada (manter casa de prostituição – art. 
229, do CP).

In casu, conforme alhures relatado, a  apelante pugna 
por sua absolvição, ad argumentum insuficiência probatória. 

Não há, todavia, como prover a pretensão defensiva.

Ora, esmiuçando a prova contida no caderno 
processual, percebe-se que a materialidade e autoria  do crime tipificado 
no  art.  229,  do  CP,  descrito  na  denúncia,  restaram sobejamente 
evidenciadas, notadamente, através da prova oral produzida.

Assim, não obstante a acusada negue a autoria 
criminosa, não restam dúvidas de que ela  praticou a conduta ilícita 
descrita na peça vestibular acusatória. Vejamos:

Ao  ser  ouvida  pela  autoridade  policial  (fl.  19)  Maria 
Madalena Guedes de Lima disse:

“que  é  proprietária  de  um bar  situado  no  endereço  
supracitado;  Que,  trabalha  na  cozinha  e  tem  uma 



4
garçonete que lhe auxilia; Que, na parte de trás do seu 
bar tem três quartos; Que, duas mulheres fazem ponto  
no  seu  bar  e  as  vezes  utilizam  os  quartos  da 
declarante;  Que,  não  recebe  parte  dos  programas 
feitos  pelas  mulheres;  Que,  recebe  apenas  o  
pagamento das horas do aluguel dos quartos (…).” 

No  mesmo  sentido  foi  o  interrogatório  judicial   da 
denunciada (fls. 61/63), in verbis:

“Que possui um bar que também serve de moradia a 
sua pessoa e família, trata-se de um simples bar, onde 
é fornecido bebida, alimentos, sucos, refrigerantes, 
etc; que serve pouca cervejas; que no bar existe dois 
quartos com a finalidade de homem e mulher nele 
manter relação sexual, contudo, não é a interroganda 
que intermedeia os encontros amorosos, tudo acontece 
da seguinte forma: homem e mulher já chegam juntos 
para comer e beber em seu bar e as vezes, se 
desejarem, em um dos quartos mentém (sic) relação 
sexual, ou, as vezes chega o homem sozinho e la 
encontra alguma mulher que se com ela simpatizar e 
desejar, também mantém relação sexual; que pela 
utilização do quarto, a depender das condições 
financeiras do cliente, é cobrado R$ 5,00 ou R$ 7,00 e 
este dinheiro é recebido pela interroganda que compra 
alimentos para as meninas; que essas meninas se 
referem as mulheres que com homens mantém 
relações sexuais; que as mulheres que frequenta o seu 
bar são todas de maior idade (…).”

 
Sobre  os  fatos,  Maria  Anunciado  Guedes  de  Lima, 

ouvida sob o crivo do contraditório (fl. 57), asseverou:

“Que confirma na íntegra o seu depoimento prestado 
na esfera policial  (f.  14) lido nesta audiência;  que a  
acusada é proprietária de um b ar localizado  no “Beco  
Cruzeiro da Paz” onde os fundo existem dois quartos  
nos quais qualquer pessoa, desde que de maior idade,  
pode utilizar para encontros sexuais pagando uma taxa  
que hoje importa em R$ 8,00 cerca de meia hora no  
máximo  (…)  a  acusada  não  exige  dinheiro  para 
utilização dos quartos no seu bar, apenas é dado uma  
pequena ajuda em dinheiro pelas pessoas os utilizam 
(…)  não  sabe  dizer  se  a  acusada  costuma  procurar  
homens  para  frequentar  o  bar  de  propriedade  da  
acoimada,  também  não  busca  mulheres  para 
frequentar  o  referido  bar,  elas  vão  até  o  bar  
espontaneamente;  que  a  depoente  frequenta  o  bar;  
que  ninguém  fica  na  incumbência  de  administrar  
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agendas  de  encontro  de  homens  e  mulheres,  tudo  
acontece de forma natural, ou seja, chega o homem e  
a  mulher  ao  bar,  ficam  conversando  e  se  
relacionando .” 

Por  sua  vez,  Maria  Joelma  de  Oliveira,  testemunha 
legalmente compromissada, falou (fl. 58):

“Que confirma na íntegra o seu depoimento prestado 
na esfera policial (f. 15) lido nesta audiência; que quem 
autoriza a entrada nos quartos é a acusada, posto que  
é  a  dona  do  local;  que  o  dinheiro  do  aluguel  dos  
quartos  é  pago  a  dona  Madalena;  que  os  valores  
cobrados pela utilização do quarto varia de acordo com 
a  posse  das  pessoas  que  o  utiliza  para  encontros  
sexuais  (…)  D.  Madelena  nunca  exigiu  dinheiro  das  
pessoas que frequentava os quartos do seu bar; que D.  
Madalena  não  é  a  pessoa  que  agenda  os  encontros  
amorosos em seu bar; que a denunciada não costuma  
chamar homens,  tampouco mulheres  para  frequentar  
seu bar nem para se prostituirem; que além de bebida,  
D. Madalena vende comida em seu bar; que a acusada  
fica  maior  tempo  na  cozinha  do  bar,  preparando  
comida; que o dinheiro pago para utilização do quarto,  
quem recebe é a mulher que mantem relação sexual  
com o homem, ou seja, a importância não é revertida  
em benefício da acusada.”

Com efeito,  diante de tantas e fartas circunstâncias a 
demonstrar que a  increpada mantinha  estabelecimento  comercial  com 
quartos destinados a encontros para fins libidinosos, mediante pagamento 
de hora de uso, a título de aluguel com habitualidade, a negativa de que 
intermediava   os  encontros  entre  os  frequentadores  perde  relevância, 
sobretudo, porque a conduta de intermediar os encontros libidinosos, ou 
mesmo  a  obtenção  de  lucro  em  razão  dela,  não  e  exigida  para  a 
configuração do tipo penal descrito no art. 229, do Código Penal. 

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL E PENAL. 
PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO. 
INEXISTÊNCIA. MERA IRREGULARIDADE. CASA DE 
PROSTITUIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DE QUE A 
APELANTE MANTINHA BAR ONDE LUCRAVA COM 
ALUGUEL DE QUARTOS A PROSTITUTAS E VENDA DE 
BEBIDAS ALCOÓLICAS. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
(...) II - Estando comprovado no feito que a apelante 
mantinha estabelecimento onde, habitualmente, 
mulheres, em quartos apropriados daquele, 
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entregavam-se sexualmente aos frequentadores, 
mediante pagamento, auferindo aquela lucros 
indiretamente, configura-se o delito tipificado no art. 
229, do CPB, devendo ser mantida a condenação. (…).” 
(TJ-PE - APL: 325419998170660 PE 0000032-
54.1999.8.17.0660, Relator: Cláudio Jean 
Nogueira Virgínio, Data de Julgamento: 
12/12/2012, 3ª Câmara Criminal, Data de 
Publicação: 235, undefined – ementa parcial).

“APELAÇÃO CRIMINAL - MANUTENÇÃO DE CASA DE 
PROSTITUIÇÃO - CONHECIMENTO OU TOLERÂNCIA DA 
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA OU POLICIAL - 
IRRELEVÂNCIA - SEGURA PROVA ORAL COLHIDA - 
DELITO CARACTERIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO. I 
- Se a prova, em seu conjunto, evidencia de modo 
incontrastável a prática habitual da exploração da 
prostituição em casa alugada para este fim, com 
quartos destinados exclusivamente a encontros 
amorosos, cobrando aluguel das garotas que lá 
exerciam o comércio com frequência, caracterizado 
está o delito tipificado no art. 229 do Código Penal. 
Tolerância ou permissão da autoridade administrativa 
ou policial não exclui a antijuridicidade do delito. II - 
Recurso não provido.”   (TJMG - Apelação Criminal 
1.0024.06.027393-5/001, Relator(a): Des.(a) 
Eduardo Brum , 4ª CÂMARA CRIMINAL, 
julgamento em 31/08/2011, publicação da 
súmula em 14/09/2011).

Ponto outro, não se pode olvidar que, não basta por si 
só, a defesa alegar que não há provas ou que estas são frágeis, é 
necessário que comprove tal argumento, não sendo suficiente para afastar 
a responsabilidade da acusada a simples argumentação de tal ocorrência.

Outrossim, conforme cediço, o Juiz é livre na apreciação 
da prova, julgando conforme seu entendimento, sem, entretanto, afastar-
se do conjunto probatório colhido para os autos. Esse é o entendimento 
superior. Vejamos:

“No Processo Penal, vige o princípio da persuasão 
racional ou livre convencimento motivado, a permitir o 
juiz formar o seu convencimento pelas provas 
constantes dos autos.” (STJ- RESP 613919/RS).

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria do 
crime descrito no art. 229, do CP – manter casa de prostituição – impõe-
se a manutenção do édito condenatório de Maria Madalena Guedes de 
Lima, conforme determinado na sentença primeva. 
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Frise-se, por fim, que a dosimetria foi corretamente 
realizada na sentença, sendo as circunstâncias judiciais devidamente 
ponderadas e  obedecido o sistema trifásico, inclusive, foi fixada a pena-
base no mínimo legal, sendo esta tornada definitiva, não se vislumbrando, 
portanto, qualquer erro ou exasperação injustificada a serem reparados 
nesta instância revisora.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO AO APELO. 

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, Presidente da Câmara 
Criminal,  dele participando os Excelentíssimos Senhores 
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, Relator, João Benedito 
da Silva, Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior. 

Presente à sessão o representante do Ministério 
Público,  o  Excelentíssimo Senhor Doutor José  Roseno  Neto, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal 
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 11 de 
setembro de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR
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