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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CRIMINAL:  N.º  0000704-93.2016.815.0281  –  Juízo  da
Comarca de Pilar
RELATOR: Des. Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Robério José de Souza 
ADVOGADA: Maria de Lourdes Bezerra da Silva
APELADO: Ministério Público Estadual

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  PAI  ACUSADO  DE  ABUSAR
DA FILHA DE 5 ANOS DE IDADE. OFENDIDA
PORTADORA  DE  DEFICIÊNCIA  MENTAL  E
FÍSICA.  CONDENAÇÃO.  RECURSO
APELATÓRIO.  TESE  DA  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  PEDIDO  ABSOLUTÓRIO.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE
INCONTESTES. APELO DESPROVIDO.

Alegada negativa de autoria. Laudo comprobatório
dos  abusos  sofridos  pela  menor,  com 5  anos  de
idade,  portadora  de  deficiência  física  e  mental.
Depoimentos testemunhais harmônicos aptos para a
manutenção  da  condenação  em  todos  os  seus
termos. Desprovimento do recurso.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos de apelação
criminal, acima identificados, 

A C O R D A a  egrégia Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso,
em  harmonia  com  o  parecer  da  Procuradoria  de  Justiça.  Expeça-se  guia  de
execução provisória.

RELATÓRIO

Perante a Vara Única da Comarca de Pilar, Robério José de
Souza, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas sanções do art.
217-A, §1º, Código Penal, acusado de praticar conjunção carnal com sua filha de
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5 (cinco) anos de idade, portadora de necessidades especiais.

Narra a inicial acusatória que, em 05 de junho de 2016, por
volta das 17h30, o acusado, se aproveitando da vulnerabilidade da vítima e da
ausência  da  genitora  desta,  a  despiu  e  praticou  com  ela  atos  libidinosos,
introduzindo seu pênis na vagina desta até o sangramento, não chegando a romper
o hímen, mas causando-lhe lesões.

Ultimada a instrução criminal e oferecidas as alegações finais
pelas partes (fls.  103/107 e 127/128),  o juiz  a quo sentenciou às fls.  130/135,
julgando procedente a denúncia para condenar o réu Robério José de Souza pela
prática da conduta descrita no art. 217-A, e 226, II, ambos do CP.

Após análise das circunstâncias judiciais, fixou a pena base
em 8 (oito) anos de reclusão, aumentando-a em metade, art. 226, II, CP, findando
em 12 (doze) anos de reclusão.

Irresignado com o decisório  adverso,  o  acusado recorreu a
esta Superior Instância (fl. 137/147). Em suas razões recursais, pugna o apelante
por sua absolvição, sob a tese da negativa da autoria.

Ofertadas  as  contrarrazões  ministeriais  (fls.  149/153),
seguiram os autos,  já nesta Instância,  à douta Procuradoria de Justiça que, em
parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 161/163).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, já que interposto em 19/09/2017, fl.
137, o réu foi intimado da sentença em 26/09/2017 e a Nota de Foro para ciência
de sua  Advogada  foi  publicada no Diário  da  Justiça  de  15/09/2017.  Além de
adequado e não depender de preparo.

Por isso, recebo o recurso.

NO MÉRITO
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O apelante foi condenado por ter praticado conjunção carnal
com sua filha, de 5 anos de idade, que é portadora de necessidade especial (laudo
de fl. 33/34 e RG de fl. 18).

A  pretensão  recursal  consubstancia-se  na  contrariedade  à
sentença  condenatória  proferida  pelo  magistrado  singular,  pugnando  por  sua
reforma para que seja absolvido o réu.

Em suas razões recursais, alega o apelante que a genitora da
criança seria a única acusadora, que “mentiu descaradamente no Inquérito Policial
e em Juízo”, fl. 142.

Mas,  as  alegações  recursais  vão  de  encontro  às  provas
constantes  nos  autos.  A materialidade  delitiva  se  consubstancia  no  Laudo  de
Exame Sexológico – conjunção carnal (fl. 32/34) e nos depoimentos e declarações
constantes nos autos. E a autoria se demonstra na livre valoração dos meios de
prova assentados expressamente no juízo esculpido do processo que retratam, em
toda a sua amplitude, a responsabilidade do agente.

O ofício  constante  às  fl.  21/22,  subscrito  pela  Conselheira
Tutelar  Rosélia  de  Castro  Freitas,  menciona  sobre  a  médica  do  IPC  de  João
Pessoa,  após  examinar  a  criança,  disse,  à  genitora  da  menor  e  à  própria
conselheira, que a mesma “foi abusada, mas não houve ruptura do hímen, mas
que  a  criança  estava  bastante  machucada  e  ainda  sangrando  por  conta  dos
ferimentos na vagina da mesma”.

O laudo acima mencionado afirma sobre  a  prática  de  atos
libidinosos,  com  lesões  na  menor,  que  apresenta  enfermidade  ou  deficiência
mental e conclui que a vítima, embora virgem, apresenta lesões características de
atos libidinosos diversos da conjunção carnal, fl. 34.

Ressalto,  quanto ao laudo,  que o resultado negativo para o
exame laboratorial de PSA não exclui a possibilidade dos atos libidinosos. 

O  laudo,  fl.  35,  é  explícito  ao  afirmar:  “Este  resultado  é
compatível com a afirmação de que não há, ou não está presente em quantidade
suficiente  para  ser  detectado  pelo  método  de  análise  empregado,  material
biológico pertencente à pessoa do sexo masculino no material coletado […]”.

Logo,  é  possível  que  o  material  biológico  masculino  não
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tenha sido encontrado na vagina da menor por ser em quantidade suficiente para
tanto. O laudo não é conclusivo quanto a não haver dito material, restando-nos
analisar os demais elementos de prova constantes nos autos.

Nesse diapasão, vejamos os depoimentos testemunhais:

Rosélia  de  Castro  Freitas,  conselheira  tutelar,  na  esfera
policial, fl. 10:

QUE, no dia 06/06/2016, por vota das 00h00min,
a depoente recebeu um telefonema da assistente
social  do  Hospital  do  Trauma  em  João
Pessoa/PB,  informando que uma criança estava
internada  no  Hospital  de  Trauma,  suspeita  de
abuso  sexual  —  tentativa  de  estupro;  Que  a
conselheira estava acompanhada do conselheiro
tutelar  JOSÉ  ROBERTO  NEVES  CORREIA;
Que a criança reside no Distrito  de Curimataú,
sendo  conhecida  pelo  nome  de  MARIA
VITÓRIA MARINHO DE SOUZA, com 5 anos
de  idade  “Criança  Especial”  Município  de
Pilar/PB;  Que  a  depoente  sabe  informar  que  o
suspeito do fato é o pai da criança conhecido pelo
nome de ROBÉRIO JOSÉ DE SOUZA; Que a
depoente  sabe  informar  que  a  mãe  da  vítima
conhecida pelo nome de SUELI MARINHO DA
SILVA (telefone  nº  993228892)  não  acionou  o
Conselho Tutelar, pois levou a vítima menor em
um carro particular, diretamente para o Hospital
de Itabaiana/PB, posteriormente se dirigiu para o
Hospital de Trauma em João Pessoa/PB; Que a
assistente  social  informou  ao  Conselho  Tutelar
que  ao  amanhecer  os  conselheiros
comparecessem ao Hospital de Trauma, levando
a criança do Hospital do Trauma que estava no
setor  de  pediatria  para  ser  feito  o  exame  de
conjunção  carnal  no  IPC/JOÃO  PESSOA/PB;
Que a depoente sabe informar que a polícia local
saiu em diligências e tentou prender o acusado
em flagrante, mas o acusado fugiu desde a data
do fato; Que o acusado está em lugar incerto e
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não  sabido;  Que  em  ato  contínuo  a  depoente,
após  acompanhar  a  criança  nos  exames
realizados,  deixou  a  criança  no  Hospital  de
Trauma  e  retornou  para  a  cidade  de  Pilar,
comunicando  aos  órgãos  competentes  para  que
sejam tomadas as medidas cabíveis”

Em juízo, consoante mídia de fl. 88, lido o seu depoimento
anterior, a testemunha o confirmou, acrescentando que no primeiro contato que
teve com a mãe da menor, perguntou porque não acionou o conselho tutelar ou a
polícia, tendo ela dito que entrou em desespero com a menina ensanguentada que
nem pensou no que fazer, só pensando em pegar a menina e levar para o hospital.
A testemunha  disse  que  indagou  da  mãe  como  foi  o  acontecido,  tendo  ela
respondido que chegou e a menina estava em “pezinha” chorando, mas ela não
consegue ficar muito em pé, por conta de sua deficiência, e que o pai olhou para
ela e pediu perdão; que conversou com a assistente social do hospital de trauma,
tendo esta dito que a menina chegou lá sangrando muito ainda e que teve que
tomar uma base de medicação, coquetéis, para evitar doenças; que a menor ficou
um dia internada no Trauma; que o acusado foragiu e não foi localizado.

O conselheiro José Roberto Neves Correia, fl. 13, na esfera
policial, disse:

“QUE,  no  dia  06/06/2016,  por  volta  das
00h00min, o depoente recebeu um telefonema da
conselheira  ROSÉLIA,  informando  sobre  o
comunicado da assistente social do Hospital do
Trauma  em João  Pessoa/PB,  dizendo  que  uma
criança estava internada no Hospital de Trauma,
suspeita de abuso sexual — tentativa de estupro;
Que  o  conselheira  estava  acompanhado  da
conselheira  tutelar  ROSÉLIA  DE  CASTRO
FREITAS;  Que  a  criança  reside  no  Distrito  de
Curimataú,  sendo  conhecida  pelo  nome  de
MARIA  VITÓRIA  MARINHO  DE  SOUZA,
com  5  anos  de  idade  “Criança  Especial”
Município  de  Pilar/PB;  Que  o  depoente  sabe
informar que o suspeito do fato é o pai da criança
conhecido  pelo  nome  de  ROBÉRIO JOSÉ DE
SOUZA;  Que  o  depoente  sabe  informar  que  a
mãe da vítima conhecida pelo nome de SUELI
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MARINHO DA SILVA (telefone nº 993228892)
não  acionou  o  Conselho  Tutelar,  pois  levou  a
vítima  menor  em  um  carro  particular,
diretamente  para  o  Hospital  de  Itabaiana/PB,
posteriormente  se  dirigiu  para  o  Hospital  de
Trauma  em  João  Pessoa/PB;  Que  a  assistente
social  informou  ao  Conselho  Tutelar  que  ao
amanhecer  os  conselheiros  comparecessem  ao
Hospital  de  Trauma,  levando  a  criança  do
Hospital  do  Trauma  que  estava  no  setor  de
pediatria  para  ser  feito  o  exame  de  conjunção
carnal  no  IPC/JOÃO  PESSOA/PB;  Que  o
depoente sabe informar que a polícia local saiu
em diligências  e  tentou  prender  o  acusado  em
flagrante, mas o acusado fugiu desde a data do
fato; Que o acusado está em lagar incerto e não
sabido;  Que  em ato  contínuo a  depoente,  após
acompanhar  a  criança  nos  exames  realizados,
deixou  a  criança  no  Hospital  de  Trauma  e
retornou para a cidade de Pilar, comunicando aos
órgãos competentes para que sejam tomadas as
medidas cabíveis”.

Em juízo, a testemunha disse ser Conselheiro Tutelar. Lido o
seu depoimento anterior, o confirmou, acrescentando que a mãe da menina disse
que, quando chegou na residência, o pai estava embriagado e pedindo  “perdão,
perdão”; que a criança tem uma deficiência física e mental; que, no momento em
que viu a criança no Trauma, ela estava o tempo todo se batendo, batendo tanto os
braços como as pernas, “agitadazinha”; que a criança foi medicada no Trauma, e,
depois, quando voltaram à casa da vítima, a mãe disse que ela ainda estava sendo
levada para o médico.

Vejamos o depoimento da genitora da menor, Sueli Marinho
da Silva, na esfera policial, fl. 12:

“QUE é  genitora  da  menor  Maria  Vitória;  que
sabe  informar  que  Maria  Vitória  conta  com  5
anos de idade, que a declarante é casada com o
acusado Robério José de Souza e sabe informar
que  a  sua  filha  Maria  Vitória  é  uma  garota
especial, pois conta com 5 anos de idade e ainda
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não consegue andar,  que a declarante  não sabe
qual a deficiência de sua filha, que sabe informar
que  no  dia  5  de  junho  de  2016  a  declarante
ganhou um cozinhado de feijão e então saiu de
casa naquela tarde por volta 15 horas com a sua
tia Maria das Dores para pegar o cozinhado de
feijão,  que ao sair  de  casa  a declarante  deixou
seus dois filhos, Douglas, de 11 anos de idade, e
Maria  Vitória,  de  5  anos  de  idade,  que  a
declarante voltou por das 17:30 h do mesmo dia,
foi  a quando a declarante percebeu que tinham
violentado a sua filha Maria Vitória, que estava
na  região  pubiana  bastante  lesionada  e  com  a
presença  de  muito  sangue  na  regia  pubiana  de
sua  filha,  que  a  vagina  de  sua  filha  estava
sangrando e as pernas da menor estavam meladas
de  sangue,  que  nesse  momento  a  declarante
olhou para as mãos do seu companheiro Robério
e  percebeu  que  os  dedos  do  mesmo  estavam
melados de sangue e o short de Robério estava
melado  de  sangue,  que  então  a  declarante
perguntou ao acusado o que ele tinha feito com a
menor vítima, que o acusado disse que nada, mas
se tivesse feito alguma coisa, perdoasse ele, que
então  a  declarante  chamou  por  socorro  e
apareceu lá no local a sua tia Maria das Dores, a
princípio  a  menor  vítima  foi  levada  para  o
hospital  de  Itabaiana  e  de  lá  foi  encaminhada
para o hospital de Trauma em João Pessoa, antes
da declarante socorrer sua filha para o hospital
por volta das 18 horas do dia 5 de junho de 2016,
o  acusado  já  tinha  fugido  do  local  e  até  o
momento  encontra-se  em  local  incerto  e  não
sabido, não foi preso em flagrante, que a menor
vítima, em João Pessoa foi submetida a exame de
constatação  de  conjunção  carnal  a  qual  deu
negativo, os médicos disseram à declarante que a
sua  filha  teve  a  vagina  forçada  mas  ainda  era
virgem,  os  médicos  disseram  ainda  que  o
instrumento  dessa  tentativa  de  estupro  foi  os
dedos e provavelmente o pênis, que a declarante
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não encontrou vestígio de sêmen no corpo de sua
filha,  que  a  declarante  sabe  informar  que  no
momento do fato o acusado estava embriagado”.

Em  juízo,  nos  termos  constantes  na  mídia  de  fl.  88,  a
declarante confirmou seu depoimento prestado na delegacia, lido na audiência,
acrescentando que, depois do fato acontecido, a menor “está se acabando” porque
tomou bastante remédio; que ainda não sabe qual é a deficiência de sua filha,
sabendo que ela não anda e não fala; que falou com Robério após o delito, mas ele
disse que não lembra de nada; que ele nunca demonstrou comportamento estranho
com a criança; que o irmão da menor, com 11 anos, estava em casa no momento
do crime; que ao chegar em casa, a depoente lhe perguntou quem tirou Vitória do
berço, tendo ele dito que foi Robério quem a colocou na cama; que, quando a
depoente  chegou  em  casa,  encontrou  a  menor  de  bruços  na  cama,  toda
ensanguentada; que ela não tem forças para chorar; que perguntou ao réu o que
aconteceu,  que  ele  disse  “se  eu  fiz  alguma  coisa,  me  perdoe”;  que  ele  tinha
bebido,  mas não estava embriagado;  que sabe que ele  não estava embriagado
porque conseguiu pular  3  muros e 3 cercas  para  fugir;  que,  a  meia  noite,  ele
voltou  em casa,  pegou  roupas  e  disse  ao  filho  que  ia  embora  porque  estava
foragido da polícia.

Nesta audiência, a mãe da menor apresentou as roupas do réu
e da menor.

Continuando o depoimento,  disse  que  a  menor  ficou mais
violenta após o fato; que, hoje a criança tem 6 anos; que tem hora que ela está
calma, tem hora que está violenta: se morde, morde a mãe, puxa os cabelos, mas
não era tão violenta quanto após o estupro; que piorou após o fato; que ela mudou
após o fato.

Disse que, quando saiu de casa, deixou o réu, o filho de 11
anos e a vítima; que, ao retornar, perguntou ao filho, Douglas, aonde estava a
menor, dizendo que ele fosse a olhar no quarto; que o filho disse que a mãe fosse
trocar  a  menor,  que  tinha  feito  cocô;  que  o  réu  saiu  todo  “cismado”  e  todo
molhado de água, como se banhara; que, quando viu a filha, ela estava de bruços
na cama; que chamou Douglas e perguntou quem tirou a menina do berço, tendo
ele dito que foi Robério; que o chamou e perguntou o que ele havia feito com a
filha; que ele disse que, se tivesse feito alguma coisa com a menina, pedia perdão;
que chamou sua tia (Dora) que veio socorrer; que olhou para o réu e viu que o
dedo dele estava sujo de sangue; que a depoente mandou o filho chamar o carro;
que, quando a tia chegou, o réu foi ao encontro dela, se dizendo inocente; que o
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short estava no chão; que somente no dia seguinte, quando chegou do hospital,
viu que o mesmo estava manchado de sangue, mesmo ele tendo lavado, porque
estava molhado; que o réu fugiu após o fato, mas a depoente o procurou e o achou
na casa de uma sobrinha de sua atual esposa, cerca de cinco meses depois.

Maria das Dores da Costa Tranquilino, tia da mãe da vítima,
na esfera policial, fl. 19, disse:

“QUE  é  tia  da  menor  Maria  Vitoria  que  sabe
informar que Maria Vitória conta com 5 anos de
idade,  que  a  declarante  é  tia  da  mulher  do
acusado Robério José de Souza e sabe informar
que a sua sobrinha Maria Vitoria é uma garota
especial pois conta com 5 anos de idade e ainda
não consegue andar,  que a declarante  não sabe
qual  a  deficiência  de  sua  sobrinha,  que  sabe
informar  que  no  dia  5  de  junho  de  2016  a
declarante  ganhou  um  cozinhado  de  feijão  e
então  saiu  de  casa  naquela  tarde  por  volta  15
horas  com  a  sua  sobrinha  Sueli  para  pegar  o
cozinhado de  feijão,  que  ao  sair  de  casa  Sueli
deixou seus dois filhos Douglas, de 11 anos de
idade, e Maria Vitória de 5 anos de idade, que
Sueli voltou por das 17:30 h do mesmo dia, foi
quando  Sueli  percebeu  que  tinham  violentado
Maria  Vitória  que  estava  na  região  pubiana
bastante  lesionada  e  com a  presença  de  muito
sangue  na  região  pubiana  de  sua  filha,  que  a
vagina da vítima estava sangrando e as pernas da
menor  estava  melada  de  sangue,  que  nesse
momento  Sueli  olhou  para  as  mãos  do  seu
companheiro  Robério e  percebeu que os  dedos
do mesmo estavam melados de sangue e o short
de Robério estava melado de sangue, que, então,
Sueli perguntou ao acusado o que ele tinha feito
com a  menor  vítima,  que  o  acusado disse  que
nada,  mas,  se  tivesse  feito  alguma  coisa,
perdoasse  ele,  que  então  a  Sueli  chamou  por
socorro  e  apareceu  lá  no  local;  a  princípio  a
menor  vitima  foi  levada  para  hospital  de
Itabaiana e de lá foi encaminhada para o hospital
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de  Trauma  em  João  Pessoa;  antes  de  Sueli
socorrer sua filha para o hospital por volta das 18
horas do dia 5 de junho de 2016 o acusado já
tinha fugido do local e até o momento encontra-
se em local incerto e não sabido, não foi preso
em flagrante; que a menor vítima em João Pessoa
foi  submetida  a  exame  de  constatação  de
conjunção carnal a qual deu negativo, os médicos
disseram a Sueli  que a sua filha  teve a vagina
forçada  mas  ainda  era  virgem,  os  médicos
disseram ainda  que  instrumento  dessa  tentativa
de estupro foi os dedos e provavelmente o pênis,
que a Sueli não encontrou vestígio de sêmen no
corpo de sua filha, que a declarante sabe informar
que  no  momento  do  fato  o  acusado  estava
embriagado.

Ouvida em juízo, mesma mídia, a tia da genitora da menor,
confirmou  seu  depoimento  anterior,  acrescentando  que  viu  a  menor  toda
ensanguentada, em cima da cama; que viu as roupas de menina; que o acusado
ainda estava no portão do local, dizendo “não fui eu, não fui eu”; que ele tinha
bebido, mas não estava com a aparência de bêbado, nem caindo, nem gritando;
que sua sobrinha, mãe da menor, ficou “doida”, não sabia nem o que fazer; que
Douglas estava em casa e respondeu à mãe que Robério foi quem tirou a menina
do berço.

A testemunha disse que soube, através da mãe, que a criança
emagreceu, depois que tomou muitos medicamentos; que ela não consegue andar;
que a mãe tinha confiança em deixar a criança com o irmão e com o pai; que
chegou a ver as manchas de sangue na vítima; que soube que o acusado saiu de
casa, voltou umas 11 horas da noite, e depois fugiu de vez.

Na  mesma  audiência,  foram  ouvidas  as  testemunhas
arroladas pela defesa: José Vítor da Silva e Severino de Castro Neves.

José Vítor disse conhecer o acusado desde menino, que ouviu
comentários sobre o crime, mas não acredita que ele tenha feito isso; que, depois
que surgiram esses boatos, não deixaria sua própria filha (dele, depoente) sendo
cuidada pelo réu.

Severino de Castro Neves, afirmou que conhece o réu desde
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criança e moram próximos ainda. Discorreu sobre predicativos do réu. Disse que,
no dia do comentário, nem viu a criança nem o viu, mas ouviu dizer que ele
estaria bêbado.

Narrou  a  testemunha  que,  no  dia  do  fato,  soube  que  um
vizinho teria ouvido quando o réu teria gritado com o menino, dizendo: “o que foi
que tu fizesse, menino? Traz água aí”, que quando a mãe chegou, encontrou a
criança e o réu sujos; que o nome o do vizinho é “Dudé”, é o vizinho da frente,
tem a rua entre uma casa e outra, cerca de 7 a 8 metros; que a testemunha estava
presente no momento em que Dudé estava conversando sobre isso, com mais 3
pessoas.

O acusado não foi interrogado na esfera policial, pois, como
dito,  estava  foragido.  Ouvido  em juízo,  consoante  mídia  de  fl.  88,  negou  as
imputações, dizendo que, quando chegou em casa, a menina já estava assim; que
perguntou ao filho o que tinha acontecido; que foi logo sendo acusado, mas nem
chegou a pegar na criança; que o short sujo de sangue apresentado pela genitora
do menor está sujo desde antes; que dormiu com ele, do sábado para o domingo, e
o tirou de manhã, após ter “tido um caso” com a esposa, no domingo de manhã;
que não estava com esse short no momento dos fatos; que crê que quem fez isso
foi Douglas, porque só quem estava em casa era ele; que a genitora já havia lhe
dito  que  não  confiava  em  deixar  a  menina  com  Douglas;  que,  em  nenhum
momento, chegou a tocar na criança; que saiu da casa para a casa da sua mãe e,
como tinha uma sociedade num comércio em Fagundes, foi para lá, mas não sabia
que tinha mandado de prisão contra si; que tudo é mentira da mãe da menina.

Disse que, quando chegou em casa, quem estava era Douglas
e a menina já estava suja; que pediu água a ele para limpar a menina, mas ele saiu
e só voltou com a mãe.

Em  outra  audiência,  como  testemunhas  referidas,  foram
ouvidas  mais  duas  testemunhas,  o  irmão  da  menor,  Douglas,  e  o  esposo  da
testemunha Maria das Dores, conforme mídia de fl. 100.

Douglas José Marinho de Souza, irmão da menor, contou que
que estava em casa no dia em que aconteceu isso; que, na hora em que a mãe saiu
para pegar o feijão estava em casa; que era umas 3 horas; que ficou todo o tempo
em casa; que Robério, pai da vítima e seu pai, estava em casa também; que não o
viu tirando a menina do berço, mas o viu entrando no quarto; que retifica o que
disse antes, afirmando que, depois que o pai entrou no quarto, saiu para brincar na
frente da casa;  que a ouviu chorando; que, quando entrou para a casa, a irmã
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estava em pé em cima da cama; que ela não anda, mas fica em pé apoiada na
cama; que, quando a mãe chegou disse para ele ir olhar a menina; que ele viu a
menina toda cagada; que apenas ele e Robério estavam na casa; que ninguém
chegou na casa; que a menina chorou depois que ele entrou no quarto.

Indagado pelo Magistrado acerca de seu pai (o réu) ter dito
que  ele,  a  testemunha,  teria  pego  a  menina,  a  testemunha  negou.  Disse  que
escutou a mãe e Robério conversando, ele dizendo que não tinha feito nada, mas
também não falou, no momento, que teria sido a testemunha.

José  Tranquilino,  disse  que  é  vizinho  da  casa  de  Sueli  e
Robério; que, se falar alto da casa deles, é possível escutar da casa do depoente;
que nunca disse, nem escutou, Robério dizer que teria sido Douglas quem teria
abusado  da  criança;  que  é  compadre  de  Sueli  e  Robério;  que,  no  dia,  Sueli
chamou sua esposa e o depoente ficou em casa; que demorou um pouco e depois
sua esposa retornou e contou o acontecido,  que o compadre teria  estuprado a
própria filha; que a testemunha foi até a casa deles; que perguntou a Sueli aonde
ele  estava,  tendo esta  respondido que  estava  no  quarto;  que se  dirigiu  até  lá,
olhou, mas não o viu mais; que sua esposa disse que Sueli teria chegado e, ao
limpar  a  menina,  vira  a  fralda  cheia  de  sangue;  que,  em  momento  algum,
desconfiaram de Douglas, que é um menino obediente e calmo; que não houve
nenhuma mudança no comportamento dele,  que continua normal  com perfeito
comportamento;  que  nunca  houve  nenhum  comentário  na  vizinhança  de  que
poderia ter sido Douglas; que o réu foragiu. 

Indagada  mais  uma  vez,  afirmou  a  testemunha  que,  em
momento algum, ouviu Robério dizer “menino, porque tu fizeste isso? Vá buscar
água”.

Neste  momento da  audiência,  foi  interrompida  a  oitiva  da
testemunha para  visualizar  a  mídia  que  contém o depoimento de Severino  de
Castro,  acima,  onde  o  mesmo afirmou ter  presenciado quando “Dudé”  estava
conversando com mais 3 pessoas dizendo que a testemunha tinha dito ouvir o réu
perguntar: “o que foi que tu fizesse, menino? Traz água aí”.

A testemunha José Tranquilino, após visualização da mídia,
disse “então agora vai ter que botar a gente de frente e vai ter que vir esse outro
Dudé também porque, do jeito que tá aí, eu não falei para ninguém”.

A  testemunha  continuou  seu  depoimento  dizendo  que,
quando desligou sua televisão, foi para sua varanda por volta de quatro e meia,
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quatro e quarenta, e escutou Robério chamando “Douglinha, Douglinha, venha
limpar a sua irmã”; que Douglas estava brincando com o filho da testemunha na
frente de casa e respondeu que não iria porque o pai ia lhe bater; que, então, a
testemunha entrou de novo e ficou uns 20 minutos dentro de casa e, ao sair de
novo, Robério estava sentado nas pedras em frente ao portão da casa e o menino
brincando,  ainda,  com seu  filho  (dela,  testemunha)  na  frente;  que,  mais  tarde
chegou a mãe da menina e Douglas disse para ela limpar a menina que estava
suja. 

Reafirmou a testemunha que não escutou Robério dizer que
teria sido o menino quem praticara o ato.

Disse que, no local e hora dos fatos, não estava presente nem
Dudé nem Severino, o que prestou depoimento. 

Reafirmou, mais uma vez, que não escutou o réu perguntar
“menino, porque você fez isso?”

Continuou  seu  depoimento  narrando  que,  quando  a  mãe
chegou do roçado com a esposa da testemunha, o réu estava no portão da casa
dele (réu),  há cerca de uns 10 minutos; que, quando a mãe entrou em casa, a
menina estava de bruços na cama; que foi a mãe quem contou, a testemunha não
viu; que, pelo que sabe da situação da criança, ela tem condição de ficar um bom
tempo nessa posição; que, assim que a mãe chegou do roçado, entrou logo na
casa,  tendo o filho  lhe  dito  que a  menina teria  feito  cocô;  que a  criança não
consegue se levantar sozinha da cadeira e ficar apoiada em algum outro local, mas
se alguém a colocar, ela fica por um bom tempo se segurando em algo; que ela
anda apoiada por alguém, não anda sozinha; que a mãe entrou, viu a menina em
pé  e  perguntou  a  Douglas  quem  tinha  tirado  a  menina  do  berço,  tendo  ele
respondido  que  tinha  sido  Robério,  pois  quando  saiu  para  o  roçado  a  tinha
deixado no berço; que a menina se segura, só não anda sozinha e não fala.

Após oitiva de todas as testemunhas, foi o réu reinterrogado
na mídia de fl. 100, dizendo que, quando chegou em casa, a menina estava suja, e
Douglas estava na frente de casa; que perguntou a ele o que ele tinha feito; que a
genitora da menor chegou logo em seguida e começou a o acusar; que, depois
chegou sua mãe (do interrogado) e depois a tia dela (testemunha acima ouvida);
que,  quando chegou,  a  criança  estava  sozinha  em casa  e  o  menino na  frente
brincando; que a menina estava na cama, deitada; que viu a criança só um pouco
suja nas pernas, mas não olhou; que, no dia, bebeu menos de uma garrafinha de
350ml de cachaça, com mais dois amigos; que, no máximo, tomou duas doses;
que, após os fatos, foi para a casa do irmão da mãe da criança e, umas nove horas,
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foi para casa.

O  juiz  singular,  ao  proferir  seu  decreto  condenatório,
enquadrando a conduta do recorrente ao tipo delineado no art. 217-A,  §1º, do CP,
fê-lo  em consonância  com os  demais  elementos  de  convicção  encartados  aos
autos,  mormente  quando não carreado ao  álbum processual  nenhum elemento
convincente  a  expurgar  a  culpabilidade  atribuída  ao  apelante,  que  venha  a
justificar a absolvição pretendida. Dessarte, o substrato probatório a autorizar uma
condenação é inquestionável.

Por  tudo  isso,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça, nego provimento ao recurso. Expeça-se guia de execução
provisória.

É como voto.

Presidi  ao  julgamento,  como  Presidente  da  Câmara
Criminal,  votando,  além  de  mim,  Relator,  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores  Tércio Chaves  de Moura (Juiz  convocado,  com jurisdição
limitada, em substituição ao Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos),
revisor, e Arnóbio Alves Teodósio.

Presente à sessão de julgamento o Excelentíssimo Senhor
Doutor Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  “Des.  Manoel  Taigy  de  Queiroz  Melo
Filho” da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, em 08 de março de 2018.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Des. Carlos Martins Beltrão Filho
              Relator
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