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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 0001145-67.2011.815.0631 –  Vara Única 
da Comarca de Juazeirinho

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
APELANTE :  João Bosco Fidelis Fernandes
ADVOGADO :  José Barros de Farias
APELADA :  A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE 
VULNERÁVEL. Art. 217-A c/c art. 226, II, ambos 
do Código Penal. Autoria e materialidade 
irrefutáveis. Conjunto probatório consistente e 
incontroverso. Elementos de prova suficientes para 
sustentar o édito condenatório. Erro material   no 
dispositivo  da  sentença.  Correção.  Recurso 
desprovido.

- Se o conjunto probatório constante do álbum 
processual aponta, livre de dúvidas, que o réu 
praticou atos libidinosos com sua sobrinha  menor 
de 14 anos, configurado restou o delito de estupro 
de vulnerável, justificando sua condenação.

- Como cediço, em infrações de natureza sexual, 
rotineiramente praticadas às escondidas, a palavra 
da vítima, ainda que menor de idade, se coerente 
e em harmonia com as demais provas constantes 
dos autos, é de fundamental importância na 
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elucidação da autoria e no alicerce do decreto 
condenatório. 

-  É  dever  da  instância  revisora  corrigir  erro 
material no dispositivo da sentença. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima 
identificados.

Acorda a  Câmara  Criminal  do  Egrégio  Tribunal  de 
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  em  NEGAR 
PROVIMENTO AO APELO, E, DE OFÍCIO, CORRIGIR erro material na 
sentença, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Juazeirinho, João 
Bosco Fidelis Fernandes foi denunciado como incurso nas sanções do art. 
217-A c/c o art. 225, parágrafo único, ambos do CP.

Assim narrou a peça basilar acusatória (fls. 02/04):

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 15  
de novembro do ano pretérito (2011), ppor volta das  
11h:00, no interior de uma casa residencial localizada 
no  Sítio  Caiana,  zona  rural  deste  Município,  o  
denunciado, constrangeu a menor impúbere de nome 
ANDREZA DE LIMA FERNANDES, de apenas 06 (seis)  
anos de idade,  a praticar  e permitir  que com ele  se  
praticasse  ato  libidinoso,  diverso  da  conjunção,  
satisfazendo sua lascívia e concupiscência  (...)”.

Denúncia recebida em 15 de maio de 2012 (fl. 32).

Após regular instrução processual, a  douta magistrada 
“a quo”  proferiu sentença (fls. 76/80), condenando o réu  à pena de 13 
(treze)  anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente 
fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 226, II, 
ambos do Código Penal. 

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelo à fl. 83. 
Em suas razões expostas às fls. 89/91, requer a absolvição, aduzindo que 
não praticou o  delito  e  que nenhuma testemunha presenciou o  crime. 
Alega,  também,  que  a  douta  juíza  condenou  outro  acusado  e  com  a 
capitulação do crime diferente. Pede, ainda, a redução da pena.
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O Ministério Público Estadual apresentou suas 

contrarrazões, rogando pela manutenção da decisão guerreada (fls. 
92/98).

Neste grau de jurisdição, instada a se pronunciar, a 
douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora 
de Justiça, Drª. Maria  Ludérlia  Diniz  de Albuquerque Melo  opinou pelo 
desprovimento do apelo, fls. 102/105.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio 
(Relator)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do 
recurso.

Argumenta o réu/recorrente, por intermédio de sua 
insurreição, que não existem dados convincentes que deem sustentáculo à 
sua condenação, visto que as testemunhas não presenciaram o fato.

Razão não lhe assiste.

Para tanto, deve ser mencionado o que diz o disposto 
no art. 217-A, do Código Penal, verbis:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: (…).”

Na espécie, não há como dar provimento ao pleito 
absolutório do apelante, posto que, o conjunto probatório é seguro, 
harmonioso e suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a 
materialidade e a autoria delitivas. A destacar, notadamente, a palavra da 
vítima e de sua mãe.

O réu nega veementemente a prática do crime, 
alegando, em seu interrogatório de fls. 62/63, que o  irmão da  vítima 
estava  com um pau  e  que  ele  chegou  a  machucá-la. Entretanto, sua 
versão não encontra respaldo nos autos.

A vítima, ouvida por uma equipe especializada, 
denominada “Projeto Justiça Pra Te Ouvir”, mídia digital anexa às fl. 110, 
afirmou que o apelante começou a “arranhá-la” no bumbum, chegando a 
sair sangue. Aos 15min32s da oitiva, a menor disse que o recorrente 
estava com short, tirando-o e a “arranhou com a unha”. Ainda, aos 
19min36s, a criança contou ao pai que o tio havia colocado o dedo no 
ânus dela.  
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Por sua vez, a genitora  da  menor  ofendida, Maria 

Vitória de Lima, que estava próxima quando do acontecimento dos fatos, 
detalhou o ocorrido, senão vejamos.

Perante a autoridade policial disse que (fl. 14):

“(...) no dia 15/11/2011, por volta das 11:00 horas se  
encontrava o  tio  da menor  de nome JOÃO BOSCO;:  
Que a menor demorou um pouco, ocasião em que a  
declarante  ouviu  gritos  e  foi  saber  o  que  estava  
acontecendo  onde  suspeitou  que  o  tio  da  sua  filha  
havia  estuprado  a  menor;  Que  após  este  Fato  a 
declarante  foi  conversar  com  sua  filha  ela  
explicou o que aconteceu, DEZENDO QUE SEU TIO 
MANDOU TIRAR A  ROPA E  VEZ  RELAÇÃO ANAL 
COM  ALA, Que  foi  verificar,  quando  percebeu  que 
estava sangrando pelo Anos; (…)”. sic. Destaquei.

Em juízo, declarou (fls. 58/59):

“(...) QUE é mãe de Andressa; Que o réu é cunhado da  
da declarante e tio de Andressa; Que o réu frequentava  
a casa da declarante, mas que atualmente não mais  
frequenta;  Que  no  dia  dos  fatos,  estava  em  casa  
lavando  roupa  na  companhia  de  sua  filha,  mas  em 
determinado momento a criança entrou para dentro da 
casa e momento depois escutou um grito da menor;  
Que ao entrar na sua residência encontrou a criança  
chorando  e  ao  perguntar  ao  acusado,  que  entrava  
dentro de casa, o mesmo disse nada aconteceu; Que a 
criança lhe relatou que o acusado baixou a sua  
calcinha e ao perguntar como a criança tinha se 
ferido, que a menor relatou que o réu a machucou 
com o seu órgão genital, dizendo a criança que foi  
com a “pomba”; Que a menor chegou a lhe relatar 
que o réu teria introduzido seu órgão genital no 
seu ânus, dizendo que foi “trás”; Que a declarante 
visualizou pequenas gostas de sangue na calcinha da 
criança; (…)”. sic. Negritei.

Conflui para o mesmo fato, o depoimento de Aline Alves 
Souza, Conselheira Tutelar, quando afirmou (fl. 45):

“(...) que, em contato com a enfermeira que atendeu a  
criança  tomou   conheceu  que  o  crime  realmente 
aconteceu  e  que  foi  o  próprio  Conselho  Tutelar  que  
denunciou  os  fatos  ao  Ministério  Público;  (…)  Que  a  
vítima é introspectiva, mas que em um dado momento,  
a vítima chegou a mencionar que o acusado tirou a sua  
roupa;  Que a  menor  também falou  que “tia,  a  coisa 
dele tava duro”; (…)”. sic.



5

Dessa forma, o farto acervo probatório existente nos 
autos: as declarações da vítima, os depoimentos das testemunhas e as 
declarações da mãe da ofendida, não deixam dúvidas quanto à conduta 
praticada pelo réu.

Neste ponto, importante salientar que não há 
qualquer indício de mentira no depoimento da genitora da vítima, 
tampouco razões para querer incriminar o réu injustamente, caso ele não 
tivesse praticado o delito em questão. Na verdade, a família da menor até 
relutou em prestar informações para não prejudicar o apelante, que é tio 
da ofendida.

Não há, portanto, nenhuma suspeita de que o 
depoimento de Maria Vitória, não se revista de credibilidade, mormente 
porque foi firme e coerente desde a fase policial. Ademais, pouco crível 
que a mãe da criança inventasse fato tão grave a respeito do acusado. 
Primeiro, porque possuía bom relacionamento com este, sendo ela sua 
cunhada. Segundo, porque improvável que, caso não tivesse ocorrido o 
fato, submeter-se-ia à exposição decorrente de uma investigação policial e 
processo judicial desta natureza.

Logo, impossível a pretendida absolvição, de modo 
que mantenho a condenação de João  Bosco  Fidelis  Fernandes, como 
incurso nas penas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

Em relação ao dispositivo da sentença, conforme 
observado pela defesa, um pequeno equívoco foi cometido pela 
magistrada sentenciante que ao julgar procedente a ação, trocou o nome 
do recorrente,  João Bosco Fidelis Fernandes, pelo nome de João Batista 
Camila da Silva, bem como a tipificação correta (art. 217-A c/c art. 226, 
II, ambos do Código Penal) pela do art. 213 do Código Penal.

Compulsando a r.  decisão impugnada,  verifica-se 
claramente  que tal  divergência  não  passa de mera  ocorrência  de  erro 
material no dispositivo da sentença, tendo em vista que a fundamentação 
nela  contida  é  toda  no  sentido  de  que  o  acusado,  João  Bosco  Fidelis 
Fernandes,  praticou  o  crime  de  estupro  de  vulnerável  contra  a  sua 
sobrinha.

Sendo  assim,  tratando-se  de  evidente  erro 
material  ocorrido  na  r.  sentença,  passível  de  correção  perante  esta 
instância  revisora,  retifico  a  incorreção   a  fim  de  fazer  constar  no 
dispositivo da r. sentença a condenação do acusado,  João Bosco Fidelis 
Fernandes, pela prática do delito previsto no artigo  art. 217-A c/c art. 
226, II, ambos do Código Penal.

Como visto, o apelante, subsidiariamente, 
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requereu a redução da pena fixada em primeiro grau, por entender 
exacerbada.

O art. 217-A do CP prevê uma pena de 8 (oito) a 
15 (quinze) anos de reclusão.,

Na primeira fase da dosimetria, a Juíza fixou a 
pena do acusado em 09 (nove) anos de reclusão.

A fixação da pena acima do mínimo legal ficou 
devidamente justificada pela análise negativa de circunstâncias judiciais 
do crime, a saber:  as circunstâncias e consequências do crime e o 
comportamento da vítima.

Não havendo agravantes ou atenuantes, mas 
presente a causa de aumento de pena do inciso II do art. 226 do CP – por 
ser o réu tio da vítima –  a Magistrada aumentou a pena do acusado de 
metade, restando a sanção definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) 
meses.

Dessa maneira, irretocável à decisão da Juíza primeva.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO 
em harmonia com o parecer ministerial, E, DE OFÍCIO, CORRIJO erro 
material na sentença.

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  Excelentíssimo Senhor 
Doutor Paulo Barbosa de Almeida, 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, 28 de agosto de 2014.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
                    RELATOR


