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Estando  o  réu  em  liberdade  durante  toda  a
instrução  processual  e  ainda  encontrando-se
solto, não há que se falar em direito de recorrer
em liberdade,  uma vez que ausente preventiva
em seu desfavor.

Nos  crimes  de  natureza  sexual,  a  palavra  da
vítima  só  é  capaz  de  fundamentar  a  sentença
condenatória  quando  firme,  linear  e  em
consonância com as demais provas coligidas aos
autos.

A seara penal não admite qualquer presunção em
desfavor  do  réu  quando  não  existir  prova
suficiente para a condenação, sendo a absolvição
medida que se impõe.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados;

A C O R D A a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado



da Paraíba, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO,
DAR PROVIMENTO AO APELO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,
EM DESARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  98)  interposta,

tempestivamente,  por  Luciano  Walter  Lira  dos  Santos contra  sentença

proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  3ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  da

comarca da Capital (fls. 91/96), que o condenou como incurso nas sanções

penais do art. 217-A do Código Penal, imputando-lhe uma pena de  08 (oito)

anos  de  reclusão,  em  regime  inicial  semiaberto,  ao  reconhecer  que  o

apelante praticou atos libidinosos com M.G.D.S., menor de 14 (catorze) anos à

época dos fatos.

Em  suas  razões  recursais (fls.  166/186),  o  Apelante  requer,

preliminarmente,  o direito de recorrer em liberdade, alegando a violação do

princípio constitucional da presunção de inocência.

No mérito, pugna sua absolvição, por não haver nos autos prova

inequívoca da acusação, nos termos do art. 386, incisos I, V e VII, do CPP, e,

alternativamente a desclassificação para contravenção penal (art. 61 da LCP)

ou para satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente

(art. 218-A, do CP). Por fim, pleiteia a desclassificação do delito para tentativa,

diminuindo a  pena em 2/3  e  deferindo o cumprimento  de pena em regime

aberto por ser maior de 70 anos.

Em  contrarrazões  (fls.  189/193),  o  Ministério  Público  a  quo

pugnou  pelo  desprovimento  do  apelo,  com a  consequente  manutenção  da

sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, através do seu Procurador, Dr. Álvaro

Gadelha Campos, exarou parecer (fls. 196/199) opinando pelo desprovimento

do recurso.



É o relatório.

V O T O

Narra a exordial acusatória (fls. 02/04) que o denunciado Luciano

Walter Lira dos Santos praticou atos libidinosos com menor de catorze anos

de idade, M. G. D. S..

Extrai-se  da  exordial  que  a  vítima  M.  G.  D.  S.,  enteada  do

denunciado, vinha sofrendo abusos sexuais por parte do acusado desde os 11

(onze) anos de idade, onde ele constantemente tocava-lhe os seios, pedia para

ver sua genitália, ficar com as pernas abertas mostrando seu órgão genital e,

ainda, puxava a adolescente para sentar em seu colo.

Consta ainda que, durante todo o período que sofreu os abusos,

não teve coragem de contar a ninguém, no entanto, não suportando mais as

agressões  sexuais,  pressões  psicológicas  e,  ainda,  os  atos  libidinosos,

resolveu contar à sua genitora, após esta se separar do acusado.

Saliente-se  que  todos  os  abusos  aconteciam  no  âmbito

doméstico.

Por tais razões, fora denunciado como incurso no art. 217-A do

Código Penal.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado como incurso nas penas do art. 217-A do Código Penal, a

uma pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformado, o condenado interpôs recurso de apelação (fl. 98-

166/186), requerendo, o direito de recorrer em liberdade, alegando, para isso, a

violação do princípio constitucional de presunção de inocência.

No mérito, pugnou sua absolvição, por não haver nos autos prova



inequívoca para sua condenação. Alternativamente, pleiteou a desclassificação

para  contravenção  penal  (art.  61  da  LCP)  ou  para  satisfação  de  lascívia

mediante a presença de criança ou adolescente (art. 218-A, do CP). Por fim,

pugnou a desclassificação do delito para tentativa, diminuindo a pena em 2/3 e

deferindo o cumprimento de pena em regime aberto por ser maior de 70 anos.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE:

Do direito de recorrer em liberdade:

Alega a defesa que a decisão referente à prisão do apelante não

possui fundamentação idônea, uma vez que o réu é primário, possui ocupação

lícita e residência fixa, além da ausência de materialidade do fato e de autoria

apta a embasar um decreto condenatório, em claro desrespeito ao princípio de

presunção da inocência.

Em  que  pese  o  pleito  da  defesa,  não  se  justifica  a  preliminar

arguida, uma vez que o réu passou toda a instrução processual em liberdade e

ainda encontra-se solto.

Portanto, não havendo preventiva em seu desfavor, não há que se

falar em direito de recorrer em liberdade.

Sem razão o apelante, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO:

Do pleito absolutório:

Conforme  se  vê  dos  autos,  busca  o  recorrente,  por  meio  do

presente  recurso,  sua  absolvição.  Para  tal, alega  que  a  condenação  fora

baseada  apenas  no  depoimento  da  vítima  e  de  testemunhas  que  nada



presenciaram acerca dos fatos

Pois bem. 

De início destaca-se que por tratar-se de crime que nem sempre

deixa vestígios, é prescindível o exame pericial, podendo a materialidade e a

autoria delitiva  ser demostrada por outros elementos probatórios, sobretudo,

pela palavra segura e coerente da vítima, quando corroborada por outros meios

de prova.

Diante do exposto, vejamos:

Ao prestar declarações,  a vítima,  M. G. D. S., relatou em fase

inquisitorial:

“que quando tinha 11 de idade sua mãe convivia com
seu padrasto LUCIANO WALTER DOS SANTOS LIMA
e o  mesmo ficava  tentando  abusar  sexualmente  da
adolescente; que Luciano ficava alisando os peitos da
declarante e ficava pedindo para ver seu ‘priquito’ e se
a declarante deixasse ver, ele daria R$ 10,00 e outra
hora era R$ 20,00; que ficava chamando a declarante;
que outras vezes, Luciano puxava a declarante para
sentar no colo dele; que não falava porque sua mãe já
vivia brigando com Luciano e não queria mais inferno
dentro de casa; que sua mãe se separou de Luciano e
depois de mais de um ano, sua mãe queria voltar para
ele e para que isso não acontecesse, resolveu contar
tudo; que Luciano ainda pagava o aluguel e quando foi
ao  apartamento  de  sua  mãe,  a  declarante  estava
sentada no sofá e Luciano disse: ‘que bucetão’;  que
gostava muito dele,  até o chamava de pai  e ele fez
isso  com  a  declarante;  que  está  passando  por
problemas  psicológicos  e  quando  se  lembra  desses
fatos, fica muito ruim em sua mente” (fl. 07)

Quando ouvida em juízo (mídia digital de fl. 79), alegou saber da

gravidade das acusações e disse:

“[…] que nos finais de semana ele bebia e aí pediu
para vê meus peitos e dizia que ia dá dinheiro para
mim; que uma vez minha mãe saiu no sábado à tarde
e  ele  tava  deitado,  aí  eu  ia  passando  para  ir  pro



quarto; que ele me chamou; que ele me chamava de
tição; que ele disse ‘vem cá tição’, aí  eu fui até ele;
que chegando lá ele pediu para ver minha vagina e me
dava R$ 10,00 (dez reais);  que mandou eu fechar o
ferrolho;  que  eu  disse  que  não  e  corri  para  o  meu
quarto; que não tinha ninguém em casa; que toda vez
que ele estava assistindo o jogo e eu passava para ir
pra sala ele pedia para ver meus peitos; que um dia,
ainda separado da minha mãe,  ele foi  em minha
casa  deixar  um  dinheiro,  aí  ele  sentou  em  uma
cadeira e eu deitada no sofá, então ele olhou para
mim e  disse  que eu  estava  com a vagina  muito
grande; que  ele  sempre  oferecia  dinheiro  para  ver
meus peitos; que nenhuma vez recebeu dinheiro dele;
que ele nunca chegou a ver os seus peitos e nem a
vê-la sem roupa; que nunca o viu sem roupa, mas
apenas ele sentado me chamando; que uma vez ele
estava assistindo jogo e eu sentei no colo dele, aí ele
pegou em meus seios sim; que não tirou a roupa; que
no dia estava de short e blusa;  que foi por cima da
roupa; que foi por baixo da roupa; que foi a única
vez que ele fez isso; que ele não me deu dinheiro;
que não me ameaçou; que não contou a sua mãe por
medo  e  vergonha;  que  quando  sua  mãe  estava
pensando em voltar  para ele,  resolveu contar o que
havia  acontecido;  que  sua  mãe  de  primeiro  não
acreditou,  passando a acreditar  só dias depois;  […];
que no dia do jogo em que Luciano pegou em seus
seios  apenas  seu  irmão  estava  em  casa;  que  seu
irmão  é  mais  velho; que  no  momento  estava
jogando  videogame;  que  seu  irmão  não  viu  o
acusado  pegando  em  seus  seios;  que  o  irmão
estava jogando videogame no quarto; que além de
sua mãe só contou o fato a sua avó, depois de ter
contado  a  sua  mãe;  que  depois  do  fato  só  viu
Luciano uma vez, que foi no dia em que ele foi em
sua casa, depois de separado de sua mãe, e disse
que  eu  tinha  o  negócio  grande; […];  que  a
expressão  que  Luciano  usou  foi  ‘que  bucetão’;  […];
que chegou a perder o ano por causa disso; […];
que  quando  as  coisas  aconteceram  eu  tinha  11
anos; […]; que ninguém lhe prometeu nada para estar
falando isso; que uma vez ele pegou em seus peitos
por cima da roupa e outra vez foi por baixo; que ele
dizia que eu estava com peitinhos, que ainda estavam
crescendo;  que  ele  era  uma  boa  pessoa  enquanto
estava  em  relacionamento  com  sua  mãe;  que  ele
nunca a ameaçou; […];”. (grifei)

A  genitora  da  menor,  a  senhora  Karla  Danielle  D’Almeida

Martins, nas declarações prestadas em sede policial, afirmou:

“é  genitora  de  M.  G.  D.  S.  de 14  anos de  idade  e



conviveu  com  LUCIANO  WALTER  DOS  SANTOS
LIMA por  10 anos e 2013 se separaram; que ainda
gostava dele e no final de 2014 pensava em reator o
casamento  e  sua  filha  começou  a  ficar  revoltada  e
dizer  que  não  era  para  a  declarante  voltar  com
Luciano;  que  M. G. D.  S.  dizia que se a declarante
voltasse com Luciano ela iria fugir, então a declarante
perguntou  a  razão  e  sua  filha  contou  que  Luciano
ficava pegando em seus seios, pedindo para ver sua
genitália  em troca de dinheiro e que chegou a dizer
‘que bucetão’ com a adolescente; que chegou a ver M.
G.  D.  S.  no  colo  de  Luciano,  mas  achou  que  era
carinho de pai, já que ele criou a menina desde os 03
anos de idade; que nunca tinha percebido e não achou
que ele fosse capaz de fazer isso; que ao descobrir,
falou com Luciano e o mesmo falou que era mentira e
que apenas dizia: ‘cadê os peitinhos de Gió’, mas não
era com maldade; que não quis denunciar,  mas sua
filha  está  com  problemas  psicológicos  e  acha  que
parte disso é por causa desses fatos; que não queria
esse Inquérito por ser constrangedor, mas o Ministério
Público mandou fazer;  que  M. G. D. S. também fica
jogando na cara da declarante que a mesma deixou
isso passar e que gosta mais de Luciano que dela e
por isso também não quer mais deixar isso impune” (fl;
08)

Em sua oitiva perante o magistrado a quo (mídia digital de fl. 79),

ante  o  alerta  feito  pela  advogada  do  réu,  com  relação  a  gravidade  das

alegações, relatou:

“que não é inimiga de Luciano Walter; […]; que possui
uma mágoa pela questão com a filha dele; […]; que
quando disse para sua filha que iria se reconciliar com
ele, ela dizia que se eu voltasse para ele, ela iria sair
de casa; […]; que ela me disse que ele pedia para ver
as  partes  íntimas  dela  e  daria  R$  10,00  para  ela
mostrar;  que  uma  vez  eu  cheguei  e  eles  estavam
deitados na cama da gente; […]; que eu não iria entrar
com a ação, mas ela falou sobre o caso no conselho
tutelar;  que  ela  estava  passando  por  problemas
psicológicos;  que o Ministério Público me disse para
entrar na justiça, caso contrário iria me prejudicar, pois
no relatório do Conselho Tutelar constava os assédios
sofridos;  que  sua  filha  lhe  disse  que  em  uma
oportunidade em que Luciano estava vendo jogo ele
pegou nos seios dela; que disse que pedia para vê e
para fechar o portão de ferrolho; […]; que nunca ouviu
dizer que ele ameaçasse sua filha; que chegou a falar
com ele  sobre  o  assunto  e  que,  inclusive,  ele  ficou
com  raiva  dela,  virou  as  costas,  o  que  até  achei
estranho; que uma vez que ele foi em sua casa para



pagar  o  aluguel,  não  falou  com  a  menor;  que
estranhando o fato o questionou o porquê; que ele
falou que já havia falando, mas ainda assim voltou
até o portão e a deu ‘Oi’, aborrecido; […]; que uma
vez  o  viu  falando  ‘cadê  os  peitinhos  de  Gió?’;  que
depois não o ouviu  mais dizer  isso;  que sua jamais
poderia  estar  sendo induzida  a contar  essa história;
que  é  a  verdade;  que  hoje  no  caminho  com  ela,
porque a gente desceu na principal, vim conversando
com ela, perguntando pela verdade, se realmente ele
tinha feito isso com ela; que me dói, afinal ele passou
muito tempo comigo, o conheço desde 1999; […]; que
acredita  em  sua  filha  porque  ele  agarrou  uma
menor dentro da minha casa; que foram pegar uma
menina no engenho, Silvana, então a gente levou
lá para casa, porque ele tem um engenho; que a
menina ficou morando com a gente e estudando;
que meu filho pegou ele se agarrando com essa
menina no corredor da minha casa; que foi por este
motivo  que  veio  acreditar  que  também  havia
acontecido com sua filha; […]; que lá no engenho que
ele tinha também acontecia, por trás da moenda, com
menor; que Silvana era adolescente na época; […];
que a cunhada de Luciano sabe de Silvana; […]; que
teria coragem de falar tudo na frente de Silvana, assim
como seu filho;  que teve um relacionamento  com o
acusado;  que entrou com uma ação declaratória  de
união estável e repartição de bens; que ao saber da
vida sexual ativa de sua filha foi registrar no Conselho,
como está documentada; que o Ministério Público, o
Conselho Tutelar e a Delegacia do Menor estão apar
de  tudo  sobre  sua  filha;  que  nunca  ameaçou  o
acusado de retirar todo o seu dinheiro; que nunca viu o
acusado  tocando  os  seios  da  menor  e  nem  suas
partes íntimas; que a menor tem 14 anos hoje; que a
menor completou 11 anos em 2013; que terminou o
relacionamento em 2013, mas que ele levou todas as
coisas  em  2014;  que  a  menor  disse  que  quando
tudo aconteceu  ela  tinha  10  anos  de  idade; que
está dizendo a verdade;  que a menor  só teve esse
namorado;  que  já  expulsou  a  menor  de  dentro  de
casa, pois ela estava se cortando; que quando ela se
tornou mulher do namorado, ela mandou que sua filha
fosse morar com ele; que a menor não me respeitava
e vinha me agredir; que ela passou 15 dias na casa do
namorado e depois voltou; […];  que saiba sua filha
nunca foi reprovada no colégio;” (grifei)

A  testemunha  Regina  Celi  dos  Santos  Mangabeiras,  no

depoimento prestado na delegacia, disse:

“que há uns anos, Karla estava separada de Luciano e



queria  reatar  o  casamento  e  M.  G.  D.  S. ficava
reclamando  e  muito  revoltada;  que  ficaram
perguntando o motivo até que M. G. D. S. contou que
Luciano quando morava com ela e com a mãe, pegava
nos seios dela,  queria pagar  para ver o ‘pipiu’  dela;
que como Karla não sabia se era verdade e não tinha
como provar, não quis fazer a denúncia, mas M. G. D.
S. vem  tendo  problemas  psicológicos  e  quando
procuraram  ajuda  para  a  adolescente,  a  mesma
relatou esse fato e por isso vieram fazer a denúncia”
(fl. 09).

Em esfera judicial (mídia digital de fl. 79) confirmou o depoimento

apresentado na delegacia,  afirmando  que quando a menor contou-lhe os

fatos,  Karla  não  se  relacionava  mais  com  Luciano.  Ademais,  narrou  que

notando os problemas que a menor passava, perguntou-lhe sobre os motivos

de tal  comportamento,  sendo o momento  em que esta  contou-lhe  que seu

padrasto  às  vezes  oferecia  R$  10,00  para  mostrar  as  partes  íntimas  dela,

inclusive falando que já havia contado para sua mãe. Por fim, narrou que a

menor mencionou também que certa vez Luciano tocou-lhe os seios.

Perante  a  autoridade policial,  Ponciana Duarte  Lima,  em sua

única oitiva, alegou:

“que  é  vizinha  de  Danielle  e  semana  passada  a
mesma contou  que  na  época  em  que  morava  com
Luciano,  o  mesmo ofereceu  a  quantia  de  R$  10,00
para ver a genitália da M. G. D. S.; que a depoente só
ficou sabendo disso e não sabe de mais detalhes” (fl.
10)

Já o acusado,  Luciano Walter  Lira dos Santos Lima,  ao ser

interrogado  e  qualificado  pelo  Delegado,  em  fase  extrajudicial,  negou  as

acusações a ele imputadas. Vejamos:

“que nega as acusações que lhe são feitas/ que nunca
abusou  sexualmente  de  M.  G.  D.  S.; que  a
convivência com M. G. D.  S. era normal e nunca
tiveram  nenhum  desentendimento;  que  com  a
liberdade de pai,  o  interrogado apenas dizia,  em
raras  vezes:  ‘cadê  as  pitombinhas’  e  era  por
brincadeira na frente de várias pessoas;  que não
sabe  por  que  M.  G.  D.  S. está  inventando  essas



coisas; que o interrogado acha que Karla está usando
a filha  para  extorquir  o  seu  dinheiro;  que  nunca  foi
preso e nem processado” (fl. 18).

Sob o crivo do contraditório (mídia digital de fl.  79), manteve a

negativa  de  autoria,  alegando  que  não  sabe  quem poderia  ter  feito  isso  a

menor.

Ato contínuo, narrou que manteve um relacionamento com Karla,

mãe da  menor,  e  que  após  o  término  ela  passou  a  dizer  que  se  ele  não

pagasse algo para ela, iria prejudicá-lo.

Com relação a acusação que lhe é feita de ter tocado os seios da

menor por baixo e por cima da blusa no momento em que o irmão da vítima

jogava videogame, disse que o computador fica ao lado da televisão, de

forma que o irmão dela deveria ter presenciado caso houvesse ocorrido.

Ademais, afirmou que não ficava nenhum momento na casa sozinho, posto

que sempre haviam pessoas na residência e Karla não trabalhava, ficando ao

seu lado. Acrescentou que mesmo que ficasse sozinho em casa não faria nada

com a menor, uma vez que a conhece desde os 05 (cinco) anos de idade e que

não apresenta esses vícios.

Ainda, em seu interrogatório, afirmou que ficou sabendo que

o motivo  da menor  fazer  essas acusações em seu desfavor,  é  porque

prometeram um celular para ela, sendo esse celular prometido pela mãe.

Relatou que a menor sempre foi  uma menina normal e sabida,

não passando por nenhum problema emocional e nem psicológico, bem como

afirmou que se ela passou por esses problemas deve ter sido em decorrência

de outros fatores.

Por  fim,  com relação a expressão “cadê as  pitombinhas?”,  ele

disse: “que tinha um chuveiro na entrada da casa onde todo mundo tomava um

banho quando chegava da praia  para poder  ir  para os banheiros,  e  que a

menor tinha mania de ficar só de calcinha, ai a mãe dizia para ela ir trocar de

roupa porque ela ficava com os peitos do lado de fora, e eu dizia que ela não

tinha peito não, tinha era duas pitombas, porque era a liberdade que eu tinha e



era brincadeira”.

Acrescentou  que  Karla  nunca  encontrou  ele  com  a  menor  na

cama e que Silvana era uma empregada que teve na casa de Karla, pessoa

com quem nunca teve nada, além de ser de maior.

Luiz  Rodrigues  Monteiro  Filho,  testemunha  arrolada  pela

defesa, em juízo (mídia digital de fl. 36), discorreu:

“que conhece Luciano há 06 anos e conhece a menor
desde os 05 anos de idade; que é cunhado da mãe
da menor; que é tio da menor; que a suposta vítima
estuda; que não sabe dizer se ela já reprovou algum
ano;  [...];  que  a  mãe  da  menor  entrou  com  uma
requerendo a partilha dos bens contra Luciano; que já
viu a menor chegar machucada em sua casa; que a
mãe da menor já a expulsou de casa, ela ficando em
sua casa; que uma vez a menor passou três dias em
sua casa;  que  não sabe  se elas  possuem um bom
relacionamento;  que  conhece  Regina  Celi  de  vista;
que o namorado da suposta vítima é filho dela; que
nunca ouviu falar que Luciano tivesse se envolvido
em  outros  crimes;  que  nunca  presenciou  o
acusado mostrando partes íntimas e nem pegando
em  seios  nem  da  menor  e  nem  com  outros
adolescentes;  que  minha  filha  de  08  (oito)  anos
disse  que  ouviu  a  mãe  da  suposta  vítima
oferecendo  um  celular  a  menor  para  acusar
Luciano; que Luciano é uma boa pessoa; […]; que
Luciano  era  namorado  de  Karla;  que  tomou
conhecimento que a adolescente foi alvo do acusado,
este tendo pego nos seios da adolescente, através da
sua  esposa;  que  a  menor  não  tem  problemas
emocionais; que sempre foi uma menina normal; que
sua  cunhada  não  é  alcoólatra;  que  é  uma  pessoa
desequilibrada  às  vezes;  que  é  uma  pessoa
estressada com todos, nervosa; que Karla faz uso de
bebida alcoólica; que o acusado bebia na casa dela;
que sábado e domingo bebia na casa de Karla; que
nas  quartas  ele  jogava  futebol;  que  não  conhece
Silvana;” 

Por sua vez, a testemunha de defesa Luís Pereira da Silva, em

sua oitiva em esfera judicial (mídia digital de fl. 79), em nada contribuiu para o

deslinde do feito, reservando-se a declarar a boa conduta do réu na sociedade.

No  caso  dos  autos,  ainda  que  a  palavra  da  vítima  e  da  sua

genitora levantem indícios de autoria, não vejo como condenar o acusado, uma

vez que não vislumbro prova firme e inequívoca de que ele tenha praticado



atos libidinosos contra a menor.

Ora, nos crimes de natureza sexual, normalmente cometidos na

clandestinidade,  a  palavra  da  vítima  assume  fundamental  importância  à

elucidação  dos  fatos  e  é  capaz  de  fundamentar  a  sentença  condenatória,

porém,  para  tal  mister  deve  a  mesma  vir  corroborada  por  outros

elementos de prova.

No caso em epígrafe, observa-se que o depoimento da própria

vítima é conflituoso, quando em juízo, inquirida pelo Ministério Público, alega

que o acusado só teria tocado em seu seio uma única vez, divergindo se havia

sido por cima ou por baixo de suas vestimentas. Mais adiante, quando inquirida

pela defesa do acusado, afirmou que na verdade Luciano havia tocado uma

vez por cima da roupa e outra vez por baixo.

Extrai-se do depoimento  da menor que apenas sua genitora  e

avó  teriam  conhecimento  sobre  o  abuso,  entretanto,  quando  da  oitiva  da

testemunha Regina Celi, mãe do namorado da adolescente, esta alegou que

M. G. D. S. havia contado-lhe sobre os acontecimentos em sua residência.

Ademais, revela-se estranho o conflito existente acerca da idade

com a qual  a menor fora supostamente vítima de tais atos libidinosos,  isso

porque no relatório de acompanhamento técnico (fls. 14/17), a adolescente M.

G. D. S. afirma que tudo teve início quando tinha cerca de 09 (nove) anos de

idade. Por outro lado, em fase de inquérito e judicial, alegou que tudo ocorreu

quando contava 11 (onze) anos. Por sua vez, a mãe da menor, narrou em seu

depoimento judicial que a vítima estava com 10 (dez) anos à época dos fatos.

Dessa forma, as circunstâncias fáticas trazidas ao bojo dos autos

quanto à prática de ato libidinoso perpetrado com a menor deixa dúvidas no

espírito do Julgador. 

Ainda,  causa-se  estranheza  o  fato  de  que,  segundo relatos,  a

conduta delituosa teria ocorrido em 2013, sendo dado conhecimento a mãe da

menor no final de 2014, mas apenas informou o fato a autoridade policial em



abril de 2016, mais de um ano após a descoberta de tal conduta criminosa.

Tais dúvidas, em contrapartida, ganham força diante da negativa

do réu em ter praticado referidos atos, principalmente porque aduz que soube

que Karla Danielle D’Almeida Martins havia prometido dar um telefone celular

para a suposta vítima, caso ela o acusasse, versão esta que foi confirmada por

Luiz Rodrigues Monteiro Filho,  tio da menor,  quando em seu depoimento

judicial  (mídia digital de fl. 36) disse que sua filha de 08 (oito) anos havia dito-

lhe que a mãe da suposta vítima havia prometido um celular para que esta

acusasse o réu.

Ademais, o acusado afirmou que a presente acusação teria sido

realizada apenas por influência da mãe da vítima.

Ora,  conquanto  os  atos  supostamente  praticados  pelo  ora

apelado  sejam  extremamente  graves  e  embora  existam  indícios  contra  o

acusado,  na  seara  penal  nem a mais  alta  probabilidade pode ensejar  uma

condenação,  sendo que,  diante  do depoimento  controvertido  da vítima,  em

Juízo,  e  da  negativa  do  acusado,  em  ambas  as  esferas,  não  restou

comprovado, de modo inconteste, que os fatos descritos na denúncia tenham

efetivamente ocorrido.

Vale salientar que, é até possível que os atos libidinosos tenham,

de fato, ocorrido, contudo, tal situação não restou seguramente comprovada na

hipótese  ora  analisada,  sendo  que,  de  outra  banda,  ao  réu  sempre  se

atribuirá o benefício da dúvida.

 

Nesse  sentido,  ante  a  fragilidade  dos  elementos  de  prova

colacionados  e  diante  da  impossibilidade  de  a  dúvida  ser  analisada  em

desfavor do agente, depois de analisar e reanalisar todo o acervo probatório,

entendo  que  é  de  se  reformar  o  édito  condenatório,  para  concessão  de

absolvição em favor do ora acusado.

Nessa esteira de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:



APELAÇÃO  CRIMINAL  -  ESTUPRO  -
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVAS  -  ABSOLVIÇÃO
NECESSÁRIA. - A condenação exige a certeza da
ocorrência delituosa, não podendo embasar-se em
meras  conjecturas  sem  o  devido  respaldo
probatório.  -  Como  corolário  da  presunção  de
inocência, o in dubio pro reo é instituto penal que
se  assenta  nas  decisões  que  não  encontram
respaldo  no  arcabouço  probatório  que  reflita  a
certeza  da  autoria  delituosa. (TJMG.   Apelação
Criminal 1.0686.08.219832-2/001.  Relator(a): Des.(a)
Cássio  Salomé.  Data  de  Julgamento:  19/05/2011)
(grifei)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  RECURSO  DEFENSIVO.
ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  PLEITO
ABSOLUTÓRIO.  INCONGRUÊNCIA  DAS
PALAVRAS  DAS  VÍTIMAS.  CONTRADIÇÕES.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  ROBUSTAS.
POSSIBILIDADE.  IN DUBIO PRO REO.  RECURSO
PROVIDO. A dúbia palavra das vítimas não restou
confirmada  pelas  demais  provas  carreadas,
mostrando-se insuficiente para elidir a presunção
de  inocência,  devendo  nesse  caso,  aplicar-se  o
princípio  do  in  dubio  pro  reo.  Para  haver  uma
sentença  condenatória,  exige-se  prova  idônea,
segura  e  convergente,  indicando  com  certeza  a
autoria  e  a  materialidade  do  fato  criminoso.  Em
caso  de  dúvidas,  incoerência  ou  inconsistência,
com amparo no art. 386, incisos VII do código de
processo  penal,  a  absolvição  é  medida  que  se
impõe.  (TJMS;  ACr-Recl  2010.036680-6/0000-00;
Sete  Quedas;  Segunda  Turma Criminal;  Rel.  Desig.
Des. Manoel Mendes Carli; DJEMS 30/06/2011) (grifei)

Conclui-se, enfim, que o conjunto probatório encartado nos

autos é anêmico para comprovação da materialidade e autoria do tipo penal

declinado  no  artigo  217-A  do  CP,  não  ofertando  segurança  necessária  à

condenação de uma pessoa, e, portanto, sendo o ônus da prova do Ministério

Público,  e  não  se  desincumbido  este  de  produzi-la,  nada  resta  a  não  ser

absolver  o  denunciado,  em  consonância  com  o  princípio  constitucional  da

presunção de inocência e com o in dubio pro reo.

Forte em tais razões, dou provimento ao recurso para absolver

o réu.



     É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

dele participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Batista

Barbosa (Juiz de Direito com jurisdição limitada em substituição ao Exmo. Sr.

Des. João Benedito da Silva) e Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à

sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Álavaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,

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 22 (vinte

e dois) dias do mês de março de 2018.

                   Dr. João Batista Barbosa
                R E L A T O R – Juiz Convocado


