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Pacífico  é  o  entendimento  que  comprovadas
autoria  e  materialidade não há que se falar  em
absolvição,  em  especial  quando  a  palavra  da
vítima apresenta-se coerente e harmônica com as
demais provas acostadas aos autos.

Existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis e
com o devido cotejo aos elementos concretos dos
autos,  se afigura possível  a  aplicação da pena-
base acima do mínimo legal.



Aplica-se a causa de diminuição de pena prevista
no §1º, do art. 241-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente  quando  o  material  pornográfico
armazenado for de pequena quantidade.

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 DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
PARA REDUZIR A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO, MAIS 35 (TRINTA E CINCO) DIAS-MULTA,  MANTIDO O
REGIME  SEMIABERTO,  NOS  TERMOS  DO  VOTO  DO  RELATOR,  EM
HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal  (fl.  89)  interposta,

tempestivamente, por Deyson Dimaks Dantas de Lima, vulgo “Terrel”, contra

sentença  proferida  pelo  Juízo  de  Direito  da  comarca  de  Picuí-PB  (fls.

84/86v), que o condenou como incurso nas sanções penais dos arts. 241-A e

241-B da Lei  n.º  8.069/90, c/c art.  69 do Código Penal,  imputando-lhe uma

pena de 06 (seis) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime

inicial  semiaberto,  ao  reconhecer  que  o  apelante  armazenou  e  transmitiu

fotografia contendo pornografia envolvendo a adolescente R. A. D.

Em  suas  razões  recursais  (fls.93/107),  o  apelante  requer,

inicialmente, sua absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII do CPP.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para que sejam reduzidas

as penas aplicadas para o mínimo legal, além de fixar a diminuição prevista no

§  1º  do  art.  241-B,  do  ECA  em  seu  patamar  máximo.  Por  fim,  pleiteia  a

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos

do art. 44 do Código Penal.

Em  contrarrazões (fls.  108/115),  o  Ministério  Público  a  quo

pugnou pelo improvimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença

condenatória.



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

Amadeus  Lopes  Ferreira,  exarou  parecer  (fls.  120/125)  opinando  pelo

provimento parcial da apelação criminal,  apenas para que seja aplicado a

causa especial de diminuição, conforme disposto no art. 241-B, § 1º da Lei n.º

8.069/90.

É o relatório.

V O T O

Narra  a  exordial  acusatória  (fls.  02/04)  que  Deyson  Dimaks

Dantes  de Lima,  vulgo  “Terrel”,  armazenou e  transmitiu  fotografia  contendo

pornografia envolvendo a adolescente R. A. D.

Consta dos autos que, em meados de abril de 2014, o acusado e

vítima passaram a conversar, via mensagens, pelo whatsapp. Nesse passo,

percebendo  a  ingenuidade  da  adolescente,  Deyson  Dimaks  pediu-lhe  uma

fotografia sem roupas, tendo R. A. D. enviado uma imagem sua totalmente

despida.

Ato contínuo, sob custódia da fotografia, o acoimado transmitiu-a,

pelo aparelho celular, para diversos grupos do whatsapp. Em pouco tempo, o

material foi acessado por inúmeros moradores da cidade de Picuí, fato que fez

o caso chegar ao conhecimento da família da ofendida. 

Por  tais  razões,  o  acusado fora  denunciado como incurso  nas

sanções penais dos arts.  241-A e 241-B da Lei n.º 8.069/90, c/c art.  69 do

Código Penal.

Concluída  a  instrução  criminal,  foi  proferida  sentença  para

condenar o acusado a uma pena de  06 (seis) anos e 40 (quarenta) dias-

multa, e, regime semiaberto, como incuso nas penas dos arts. 241-A e 241-B

da Lei n.º 8.069/90, c/c art. 69 do Código Penal.



Inconformado, o condenado interpôs recurso de apelação (fls. 89)

requerendo, nas razões (fls.  93/107), sua absolvição, ao alegar que não há

prova  suficiente  para  ensejar  em  um  édito  condenatório,  uma  vez  que  a

decisão se baseou apenas em testemunhas que não presenciaram o delito,

bem como nas palavras  da vítima,  sendo cabível,  portanto,  a  aplicação do

princípio in dubio pro reo.

Subsidiariamente,  pugnou pela reforma da pena-base aplicada,

afirmando que fora feita baseada em fundamentação genérica, devendo ser

fixada em seu mínimo legal. Ainda, aduziu que é mister a aplicação da causa

de diminuição de pena prevista no §1º, art.  241-B do ECA, por tratar-se de

apenas 01 (uma) fotografia.

Por fim, solicitou a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Pois bem.

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

A  autoria  e  a  materialidade  delitiva,  restam  devidamente

demonstradas  pelas  declarações  da  vítima,  bem  como  pelos  depoimentos

testemunhais que foram coerentes e harmônicos entre si. Vejamos:

A genitora da menor, a senhora  Josefa Eunice de Araújo, nas

declarações prestadas em sede policial, afirmou:

“que há cerca de um mês, sua filha R. A. D., chegou e
disse  que  sua  amiga  Gabrielle  tinha  dito  que  havia
uma foto nua sua circulando pelos telefones da cidade;
que perguntou a sua filha se ela tinha tirado uma foto



nua e ela sempre respondia que não; que não tinha
visto  a  foto  ainda  e  pensava  que  era  comentários
maldosos; que sua irmã de nome Maria disse que
seu esposo, conhecido por Dedeco, viu a foto de
R.  A.  D.  nua em um lava jato,  que Terrel  estava
mostrando  a  todos  que  chegavam  lá; que  seu
sobrinho Lucas passou a foto para o celular  de seu
filho; que mandou seu filho imprimir a foto; que R. A.
D. disse a sua sobrinha que tinha mandado a foto a
pedido de Terrel” (fl. 08). (grifei).

Perante a autoridade judicial (mídia digital de fl. 66), disse que no

início  não  tinha  conhecimento  do  que  estava  acontecendo,  mas  que  as

pessoas estavam comentando que havia uma foto de sua filha despida

circulando nos grupos de whatsapp. Nesta ocasião, indagou sua filha como

essa  foto  estava  sendo  compartilhada  e  a  mesma afirmou  que  não  sabia,

então, viu-se impelida a tomar uma providência, momento em que procurou a

polícia.

Ato contínuo disse que quando sua filha tomou conhecimento que

a polícia estava ciente do ocorrido, procurou sua sobrinha e contou para quem

havia  enviado  a  foto  e  quem  a  estava  compartilhando,  foi  quando  ficou

sabendo de tudo, pois sua sobrinha contou.

Na delegacia,  perante  a  delegada,  sua  filha  contou  toda  a

história,  onde  disse  que  o  rapaz  havia  solicitado  a  foto,  tendo  ela

fotografado  e  enviado  para  ele  e  ele  teria  espalhado  pelos  grupos  de

whatsapp.

Ainda afirmou que chegou a visualizar a imagem e tratava-se

mesmo de sua filha, sendo de fácil reconhecimento devido uma cicatriz

que ela possui na lateral do corpo.

Ademais, alegou que toda essa situação afetou demais a família,

pois  sua  filha  mudou  de  comportamento,  tornando-se  agitada  e  agressiva.

Além de todo julgamento que sofreram pelas pessoas, pois a foto não circulou

apenas na cidade de Picuí, mas também em outras cidades.



Por  fim,  disse  que  os  comentários  era  de  que  o  rapaz

mostrava as imagens a todos, inclusive nos quiosques da praça.

A  testemunha  Flávia  Dantas  de  Lima,  em  sua  única  oitiva,

afirmou na delegacia:

“que  namora  Deyson  Dimaks  há  cerca  de  quatro
meses e tem conhecimento que ele já  ‘ficou’  com a
menor R. A. D.; que há cerca de um ou dois meses, a
declarante tem sido perguntada, via whatsapp, se tem
a foto da menor R. A. D. nua; que nunca teve nem viu
a foto da menor nua; que seu namorado comentou
que tinha recebido fotos de R. A.  D. de biquíni e
também  sem  roupa,  mas  não  comentou  quando
isso aconteceu, se nesse ano ou no ano passado;
que perguntou a Deyson se ele tinha a foto de R. A. D.
que as pessoas estavam perguntando e ele disse que
não tinha nenhuma e se tivesse não mandaria para
ninguém; que Deyson perdeu o aparelho celular que
possuía há cerca de três meses e agora está usando
um que é da declarante;  que não participa  mais  de
nenhum  grupo  do  whatsapp,  mas  já  participou  de
alguns,  cujos  administradores  não  sabe  dizer  quem
são; que nunca chamou a menor R. A. D. de ‘Puta’ ou
algo do tipo; que não a conhece pessoalmente, mas
acha  que  já  conversou  com  ela  uma  vez  pelo
facebook, fato ocorrido há muito tempo” (fl. 12). (grifei)

Ato  contínuo,  ainda  perante  a  autoridade  policial,  Gabriele

Priscila de Araújo Marques, testemunha e prima da vítima, narrou:

“que é prima de R. A. D. e há cerca de um mês seu
irmão Lucas lhe mostrou uma foto de sua prima nua, a
qual  ele  tinha  recebido  num  grupo  do  aplicativo
whatsapp; que viu a foto e a salvou em seu telefone
celular para em seguida mostrar a mãe de R. A. D.;
que nessa foto o rosto dela não aparece, mas como
outras  fotos  de  R.  A.  D.  de  biquíni  também  estão
circulando  via  whatsapp,  é  fácil  identificar  a  menor;
que fora o irmão da depoente,  o irmão de R. A.  D.
disse  também  ter  recebido  essas  fotos;  que  não
conhece  ninguém  que  participe  desses  grupos  do
whatsapp  e tenha recebido  as  fotos  da menor; que
conversou  com  R.  A.  D.  sobre  as  fotos  e  esta
inicialmente  negou,  mas  depois  de  pressionada
pela família revelou que havia  feito  quatro fotos,
sendo uma nua e as demais de biquíni, e as enviou
para um rapaz conhecido por ‘Terrel’; que R. A. D.
comentou que ‘ficou’ com Terrel algumas vezes, mas



não disse quando esses encontros tinham acontecido,
se recentemente ou há algum tempo; que a menor não
revelou de quem foi a iniciativa de fazer as fotos; que
pelo comportamento calmo de R. A.  D.,  essas fotos
surpreenderam a todos da família” (fl. 14). (grifei)

Juramentada para dizer a verdade, em juízo (mídia digital de fl.

66), ratificou todo o depoimento prestado na esfera policial, acrescentando que

reconheceu  tratar-se  da  sua  prima  nas  fotos  por  uma  cicatriz  que  a

mesma possui.  Alegou ainda que o réu foi quem pediu as fotos e que

acredita que ele foi o divulgador, pois segundo sua prima ela só havia

enviado as imagens para ele.

Indagada,  respondeu  que  toda  a  situação  causou  muito

sofrimento para a família, em especial para a mãe da menor e que era possível

reconhecer R. A. D. na fotografia, ainda quem não a conhecesse bem.

Por fim, informou que soube por meio de comentários que o

réu mostrava a foto para as pessoas na praça dos quiosques.

Em  termo  de  declaração  policial,  a  menor  Gabriele  Rayanne

Neves de Morais Silva, disse:

“que é amiga de R. A. D., a qual tem entre 13 (treze) e
14 (quatorze) anos; que ouviu comentários que uma
foto  de  R.  A.  D.  está  circulando  via  aplicativo
whatsapp,  na  cidade;  que  participava  de  um  grupo
desse  aplicativo,  e  num grupo  desses,  administrado
por  um rapaz  conhecido  por  ‘Teito’,  a  foto  de  uma
menina,  que  disseram  ser  R.  A.  D.,  foi  postada,
vestindo  um biquíni  azul  e  outra  sem roupa  e  sem
mostrar o rosto; que a declarante não sabe dizer se
‘Teito’  mora nesta cidade,  mas já o viu uma vez na
praça  João  Pessoa,  no  centro;  que  não  chegou  a
baixar  essas  fotos  em  seu  telefone  celular,  pois  o
aparelho estava sem espaço na memória, mas depois
via as fotos, quando LUCAS, um amigo seu, primo de
R.  A.  D.,  lhe  mostrou  as  fotos  e  perguntou  se  a
declarante  a reconhecia,  tendo esta respondido  que
reconhecia a cicatriz  que R.  A.  D.  tem na altura da
barriga, mais para o lado direito; que ao perguntar a R.
A. D. sobre essas fotos, ela negou que fosse dela; que
essa foi a primeira vez que ouviu falar de fotos de R.



A. D. circulando pela internet” (fl. 16).

Perante o  magistrado  a quo (mídia  digital  de fl.  66)  narrou os

mesmos fatos ditos na esfera policial, apenas acrescentando  que soube na

delegacia que a menor R. A.  D. havia enviado a fotografia para Terrel e

que houve sofrimento por parte da vítima e da família dela com toda a situação.

Por fim, ao ser indagada, disse que só reconheceu sua amiga

pela cicatriz que a mesma possui na barriga, mas que desde que a foto

passou a circular nos grupos de whatsapp já se dizia que se tratava de R.

A. D.

O primo da vítima, Lucas Gabriel de Araújo Marques, disse na

delegacia:

“que é primo da menor R.  A. D.,  e há cerca de um
mês, Gabriela Morais, chegou lhe mostrando uma foto
de uma mulher nua,  e outras três fotos de R. A.  D.
usando  biquíni;  que  Gabriela  disse  que  a  foto  da
mulher nua era também de R. A. D., a qual disse ter
recebido a foto num grupo de whatsapp, foto esta que
teria sido compartilhada por um rapaz conhecido por
‘Terrel’;  que quando apanhou a foto, mostrou-a para
sua mãe, que ligou para a mãe de R. A. D. lhe falando
sobre a foto; que ouviu comentários que essa foto de
R. A. D. nua, estava já cerca de dois meses circulando
pelos grupos de whatsapp; que não sabe informar se
outras  pessoas  tem  a  foto  de  R.  A.  D.  nua;  que
inicialmente R. A. D. negou que a foto fosse dela, só
tendo admitido que se tratava dela mesmo, quando ela
veio  para a Delegacia;  que aos familiares ela não
comentou para quem havia mandado a foto, mas
depois ela disse que havia  mandado a foto para
‘Terrel” (fl. 18). (grifei).

Em audiência judicial (mídia digital de fl. 66), apenas acrescentou

que participava de um grupo de whatsapp quando recebeu uma foto de sua

prima despida, ocasião em que mostrou para seu primo, irmão da menor, e

para sua irmã. 

Instado  a  prestar  declarações  em  fase  de  inquérito  (fl.  26),



Franceilton dos Santos Costa, vulgo “Teito”, afirmou que não participava de

nenhum grupo de whatsapp onde fosse administrador, bem como nunca viu e

nem compartilhou foto da menor R. A. D., embora a conheça. 

Em coerência com os demais depoimentos prestados, José Alex

Santana de Freitas, vulgo “Loirinho”, afirmou na polícia:

“que conhece as pessoas de R. A.  D.  e TERREL e
sabe  informar  que  eles  tiveram  um  relacionamento
rápido; que não sabe precisar, mas acha que de uns
dois meses ou três meses para cá,  ouviu boatos de
que havia umas fotos de R. A. D., circulando pelos
celulares desta cidade, e nesses boatos, disseram
que ela estava nua; que soube que algumas meninas
que andavam com R. A. D. deixaram de andar com
ela, em razão dessa história de foto dela nua, sendo
passada de celular para celular; que usa o aplicativo
whatsapp  em  seu  celular,  mas  nunca  recebeu  foto
dela, nem chegaram a lhe mostrar a tal foto; que os
comentários eram de que essa foto estava circulando
pela  cidade,  mas  o  depoente  nunca  ouviu  nenhum
nome de alguém que pudesse ter essa foto; que pelo
que recorda,  essa história das fotos de R. A.  D.,
surgiu  tempos  depois  que  ela  deixou  de  se
relacionar com TERREL; que como não tem amizade
com R. A. D., nunca falou sobre assunto com ela” (fl.
28). (grifei).

Em esfera judicial (mídia digital de fl. 66), afirmou conhecer o réu

e disse já ter trocado mensagens com ele por whatsapp, no entanto, nunca

compartilharam fotos de nudez. 

Alegou, ainda, que, embora não tenha recebido a imagem, já a

viu por meio de outros celulares,  relatando, inclusive, que não dava para

reconhecer a pessoa, pois não havia rosto na fotografia.

Ato contínuo, narrou que os comentários diziam que a pessoa na

foto era a menor R. A. D. e que ela era quem havia divulgado sua própria

imagem despida.

Por fim, retificou o depoimento prestado na delegacia ao afirmar

que não houve relacionamento rápido entre o acusado e a suposta vítima, mas

tão somente uma conversa entre os dois, não sabendo dizer se houve um beijo



entre eles.

Ouvida  em  esfera  extrajudicial,  a  vítima, R.  A.  D.,  relatou  os

acontecimentos  de  maneira  harmônica  aos  demais  depoimentos  prestados,

onde disse:

“que há cerca de cinco meses tirou uma foto nua e
mandou  para  o  celular  de  Deyson  Dantas,
conhecido  como  TERREL  e  o  mesmo  está
postando  sua  foto  em um grupo de  whatsapp  e
dizendo que ela é ‘PUTA’, bem como sua namorada
de  nome  Flávia  Dantas  também  está  postando  a
mesma foto; que quando mandou a foto, foi a pedido
dele; que estava de conversa se deu pelo whatsapp, e
vinha mantendo conversas com ele há cerca de um
mês; que quando TERREL lhe pediu a foto nua, não
explicou para que tinha interesse nessa foto,  ou
qual destino lhe daria; que nunca conversou com ele
via internet;  que chegou a ‘ficar’  com TERREL uma
vez  depois  que  lhe  mandou  a  tal  foto; que  ficou
sabendo  que  sua  foto  estava  circulando  pelo
whatsapp  há  cerca  de  um  mês;  que  essa  foto
chegou  ao  seu  conhecimento  por  suas  amigas
GABRIELE e GABRIELE MORAIS; que acha que mais
dez pessoas vieram lhe falar sobre sua foto nua estar
circulando pelos celulares na cidade” (fl. 07). (grifei).

Em sua oitiva judicial (mídia digital de fl. 66) afirmou que os fatos

aconteceram como  descrito  na  denúncia,  uma  vez  que  conheceu  Terrel  e

passou a conversar com ele por whatsapp, ocasião em que este pediu-lhe

uma foto despida, tendo fotografado e enviado para ele sob a promessa de

que seria mantida em sigilo, no entanto, ele divulgou por diversos grupos e

a foto foi a conhecimento de todos em Picuí e em cidades circunvizinhas.

Alegou  que  toda  essa  situação  a  deixou  muito  abalada,

ocasionando um pouco de dificuldade na escola no início dos fatos. 

Indagada, respondeu que já havia “ficado” com Terrel uma vez,

quando em uma praça uma amiga sua gostaria de “ficar” com um amigo dele,

mas que ele havia dito que isso só aconteceria se ela “ficasse” com ele (Terrel).

Informou que chegou a visualizar  em grupos de whatsapp

sua fotografia como sendo enviada pelo número de celular do acusado.



Ademais,  acrescentou que  os comentários era  que ele  enviava  a foto,

também, por meio de conversas privadas.

Por  fim,  disse  que  as  pessoas  tomaram  conhecimento  que

tratava-se dela nas fotografias porque o acusado quando divulgava as imagens

informava quem era.

Por  outro  lado,  o  acusado,  Deyson Dimaks Dantas de Lima,

vulgo  “Terrel”,  ao  ser  qualificado  e  interrogado  pela  primeira  vez,  negou

perante a autoridade policial ter compartilhado qualquer foto da menor R. A. D.

Vejamos:

“que não é verdadeira as acusações feitas por R. A.
D.; que em dezembro do ano passado e janeiro deste
ano, sempre pelo aplicativo whatsapp; que fora desse
aplicativo, o interrogado só falou com ela uma vez, que
foi  no  dia  em  que  trocaram  uns  beijos,  nas
proximidades da Igreja Católica no centro da cidade,
coisa que durou cerca de cinco minutos; que quando
as conversas iniciaram, ainda em dezembro, a menor
lhe mandou ao todo cinco fotos,  só que em apenas
uma a  menor  estava  sem roupa,  mas  também não
mostrava  seu  rosto;  que  as  fotos  de  biquíni  foram
mandadas por iniciativa da menor, mas o interrogado
chegou  a  lhe  pedir  uma foto  sensual,  foi  quando  a
menor  lhe  mandou  a  foto  sem  roupa;  que  nunca
encaminhou  essas  fotos  para  ninguém,  pois  a
manteve em seu celular; que há cerca de dois meses,
quando vinha do bairro JK para o centro da cidade,
perdeu  seu  telefone  celular,  e  as  fotos  estavam
arquivadas  nele;  que  antes  de  o  interrogado  perder
seu telefone  celular,  já  tinha  ouvido  comentários  de
que  havia  uma  foto  da  menor  nua,  circulando  pelo
whasapp; que um conhecido seu de nome Henrique,
que morava em Carnaúba dos Dantas – RN, lhe falou
que tinha foto da menor de biquíni, e que havia sido a
própria  menor  que  havia  lhe  enviado  a  foto  via
whatsapp;  que não chegou a ver essa foto que seu
amigo  disse  ter;  que  sua  namorada  Flávia  Dantas,
nunca comentou que tivesse uma foto da menor R. A.
D.,  nem  que  tivesse  algum  grupo  do  whatsapp
passando a foto da menor para outras pessoas; que já
ouviu  comentários  que  outras  fotos  da menor  estão
circulando pelo whatsapp, mas nunca chegou a vê-las;
que nunca foi preso, mas já foi processado por direção
perigosa” (fl. 10)



Em  sua  reinquirição  (fl.  38),  apenas  falou  sobre  a  origem  do

celular que continha as fotos da menor  R. A. D., nada mais alegando acerca

dos fatos.

Sob o crivo da ampla defesa e contraditório, por meio da mídia

digital de fl. 66, disse que conversava com a menor pelo whatsapp e que a

mesma queria “ficar” com ele,  então solicitou que fosse enviada uma foto,

ocasião em que ela enviou uma fotografia sem rosto e despida, mas que

não sabia que se tratava dela, ainda, alegou que seu erro foi não ter deletado

a foto na mesma hora.

Ato  contínuo,  afirmou  que  não  compartilhou  a  foto  com

ninguém, pois nem sabia que de fato tratava-se da menor, uma vez que havia

pedido uma foto comum e ela havia enviado uma despida.

Indagado,  narrou  que  a  foto  que  circulou  pelos  grupos  de

whatsapp fora a mesma que havia recebido e que as pessoas comentavam

que ela mesma tinha divulgado a imagem para prejudicá-lo, pois estava com

raiva pelo fato dele ter começado a namorar com sua atual esposa.

Arrolada  em  sua  defesa,  a  testemunha  Giancarlo  Del  Portal

Dantas,  disse em juízo (mídia digital de fl. 66) que já participou de grupo de

whatsapp com o acusado, mas que em nenhum momento circulou fotografias

de nudez. Ato contínuo, afirmou que soube que a fotografia do processo estava

circulando, no entanto, não chegou a vê-la, informando, inclusive, que soube

por  meio  de  comentários,  que  teria  sido  a  própria  R.  A.  D.,  que  havia

compartilhado a fotografia. Por fim, disse que não ouviu comentários de que

teria sido o acusado a compartilhar a fotografia.

Ainda em defesa do réu, Gilvan Gomes Ferreira Júnior, perante

o magistrado a quo (mídia digital de fl. 66), disse que já participou de grupo de

whatsapp com o ora apelante, mas que nunca havia visto foto de pornografia

compartilhada por ele.  Acrescentou que, através de seus amigos, chegou a

visualizar a fotografia, entretanto, não dava para saber de quem se tratava,

pois não tinha rosto na imagem. Ademais, disse que não buscou saber quem

tinha compartilhado, mas que como a cidade era pequena, quando começou a



circular,  todos  tiveram  conhecimento.  No  mais,  alegou  que  houveram

comentários na cidade que a menor havia enviado a foto para alguém e esse

alguém havia compartilhado.

Percebe-se, assim, que a negativa pálida por parte do acusado

não merece guarida, quando confrontada pela palavra contundente da vítima,

corroborada pelos demais depoimentos acostados aos autos.

Extrai-se dos autos que o próprio acusado afirma ter solicitado

uma foto da menor e tê-la recebido, inclusive confirma que a foto recebida era

igual a foto que foi compartilhada em diversos grupos de whatsapp, alegando,

ainda, que seu erro foi não ter deletado a foto no mesmo momento em que

recebeu.

Ademais,  por meio da palavra das testemunhas e da vítima,  é

possível  ter  a  certeza de que a foto fora divulgada e que todos da cidade

tinham ciência de que tratava-se da menor R. A. D., diante da visibilidade da

cicatriz na barriga, sendo esta igual a que a vítima possuía.

Mister  ressaltar  que  a  autoria  mostra-se  efetivamente

demonstrada a partir das alegações da vítima, onde esta afirma que enviou a

fotografia  apenas  para  o  acusado  e  que  chegou  a  visualizar  o  número  de

telefone do ora apelante como o remetente de tal imagem em alguns grupos de

whatsapp. Corroborando com tais declarações, as testemunhas arroladas pelo

Ministério Público foram uníssonas em informar que os comentários eram que

a pessoa conhecida por “Terrel” era quem estava divulgando a imagem, bem

como mostrando-a para as pessoas na praça dos quiosques.

Por  tais  razões,  verifica-se  que  restou  consumado  a  prática

delitiva capitulada nos arts. 241-A e 241-B, da Lei n.º 8.096/90. 

Com relação ao art. 241-A a conduta delituosa se consumou com

a prática do tipo misto alternativo  TRANSMITIR, uma vez que o acusado de

vontade livre e consciente compartilhou a imagem da menor R. A. D. despida

para diversas pessoas por meio de aparelho celular.

Por sua vez, o art. 241-B consumou-se com o ato de POSSUIR a



imagem de menor despida em seu aparelho celular, o que comprova-se pelos

depoimentos testemunhais e da vítima, que afirma ter enviado a foto para o

acusado.

Diante do exposto, não há que se acolher a tese defensiva de

insuficiência probatória e de aplicação do in dubio pro reo, pois vê-se que há

provas suficientes para ensejar em um édito condenatório, estando autoria e

materialidade sobejamente comprovadas, sendo, portanto, descabido o pleito

absolutório.

Por  fim,  alternativamente,  pugnou  pela  reforma  da  pena-base

aplicada, pleiteando a fixação no mínimo legal, ante a fundamentação genérica.

Ainda, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §1º,

do art. 241-B do ECA, por trata-se de apenas 01 (uma) fotografia). 

Por fim, solicitou a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Assim, inicialmente, há de ser transcrito o trecho da sentença ora

combatido:

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-A DA
LEI 8069/90:
A  culpabilidade foi  considerável  e  concreta,
merecendo reprovação da sociedade.  O sentenciado
apresenta  antecedentes criminais  que, todavia, não
mais se prestam à reincidência. Inexistem no encarte
processual elementos desabonadores de sua conduta
social.  A personalidade do agente é voltada para o
crime.  Os motivos do crime foram injustificáveis. As
circunstâncias revestem-se do dolo inerente ao tipo.
As consequências foram graves. O comportamento
do ofendido não contribuiu para a prática do delito.
Com  fulcro  nas  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de
reclusão e multa, pena esta que torno definitiva, haja
vista a ausência de outras circunstâncias a ponderar.
[…] fixo em 20 (vinte) dias-multa, à base de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 241-B DA
LEI 8069/90:



A  culpabilidade  foi  considerável  e  concreta,
merecendo reprovação da sociedade.  O sentenciado
apresenta  antecedentes criminais  que, todavia, não
mais se prestam à reincidência. Inexistem no encarte
processual elementos desabonadores de sua conduta
social.  A personalidade do agente é voltada para o
crime.  Os motivos do crime foram injustificáveis. As
circunstâncias revestem-se do dolo inerente ao tipo.
As consequências foram graves. O comportamento
do ofendido não contribuiu para a prática do delito.
Com  fulcro  nas  circunstâncias  judiciais  acima
analisadas,  preponderantemente  favoráveis  ao
sentenciado, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de
reclusão e multa, pena esta que torno definitiva, haja
vista a ausência de outras circunstâncias a ponderar.
[…] fixo em 20 (vinte) dias-multa, à base de 1/30 do
salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CONCURSO MATERIAL  DE CRIMES (ART.  69 DO
CP):
Considerando a regra contida no art.  69 do CP, em
razão  do  concurso  material  de  delitos,  somo  as
reprimendas aplicadas ao sentenciado, perfazendo
o  total  de  06  (seis)  anos  de  reclusão  e  40
(quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

[…]

Deixo de substituir  a pena privativa de liberdade por
restritiva  de  direito,  bem  como  aplicação  do  sursis,
tendo em vista a pena-base ser superior ao descrito na
tipificação legal.

Conforme se dessume da decisão atacada, o magistrado a quo,

após analisar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP, fixou a

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 02 (dois) anos de reclusão

para  os  crimes  previstos  nos  arts.  241-A  e  241-B  da  Lei  n.º  8.069/90,

respectivamente, pena esta que foi mantida dura a segunda e terceira fase da

dosimetria, por inexistirem outras causas modificadoras da pena.

Em que pese a argumentação da defesa de que a fundamentação

fora genérica e que a pena-base deveria ser reduzida para o mínimo legal,

verifica-se  diante  dos  dois  crimes  praticados  que  sopesa  em  desfavor  do

acusado as circunstâncias judiciais da  personalidade e das consequências

do crime.



Com  relação  a  personalidade  do  agente ser  voltada  para  o

crime  assiste  razão  a  fundamentação  do  magistrado  a  quo,  uma  vez  que

embora os antecedentes criminais constantes às fls.  22/23 não sirvam para

embasar a reincidência, é possível utilizá-los para sopesar a personalidade.

Nesse sentido:

HABEAS  CORPUS.  TRÁFICO  INTERNACIONAL.
COMPROVAÇÃO. ART. 18,  III,  DA LEI N.  6.368/76.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. SÚMULA 444/STJ. 1. A
competência  para  julgamento  do  delito  de  tráfico
internacional  de  drogas  é  da  Justiça  Federal.  As
instâncias ordinárias indicaram, com base nas provas
obtidas  durante  a  instrução,  a  existência  da
transnacionalidade do delito. 2. Nos termos da Súmula
444/STJ,  inquéritos  policiais  ou  ações  penais  em
andamento não se prestam a majorar a pena-base a
título de maus antecedentes, em respeito ao princípio
da presunção de inocência.  Quanto à ação penal já
transitada em julgado, ela é considerada na fixação
da  pena-base,  servindo  como  prova  de
antecedente negativo.  3. Habeas corpus denegado.
(STJ -HC 163052 MS, T6, Relator: Ministro Sebatião
Reis  Júnior,  Data  de  Publicação:  DJe  10/10/2011).
(grifei).

Já no tocante as consequências do crime estas demonstram-se

graves em razão do abalo moral e emocional sofrido pela vítima e por seus

familiares, conforme se extrai dos depoimentos prestados pela própria menor e

sua genitora, bem como pelas demais testemunhas.

Segundo  a  jurisprudência,  a  ofensa  moral  será  levada  em

consideração quando da análise das circunstâncias judiciais. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.  ESTATUTO DA CRIANÇA E
DO  ADOLESCENTE.  ARTIGO  241  DA  LEI  N.
8.069/90,  COM  REDAÇÃO  DADA  PELA  LEI  N.
10.764/2003.  PRODUZIR  FOTOGRAFIA
PORNOGRÁFICA  ENVOLVENDO  ADOLESCENTE.
RECURSO  DA  DEFESA.  PRELIMINAR.  COISA
JULGADA.  ARQUIVAMENTO  DO  INQUÉRITO
POLICIAL  PROMOVIDO  PELO  PARQUET.
DESARQUIVAMENTO.  DISPONIBILIZAÇÃO  DE
PROVA  MATERIAL  DO  CRIME  AO  MINISTÉRIO
PÚBLICO.  PROVA  NOVA.  CONTINUIDADE  DAS



INVESTIGAÇÕES.  POSSIBILIDADE.  MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO.  CONSUNÇÃO  ENTRE  DELITOS
SEXUAIS  E  O  CRIME  PREVISTO  NO  ESTATUTO
MENORISTA.  INVIABILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
CONTINÊNCIA  E  CONTEÚDO  ENTRE  AS
INFRAÇÕES PENAIS. ATIPICIDADE. FOTOGRAFAR.
NÚCLEO VERBAL  RETIRADO DO TIPO (ART.  241
DO  ECA) APÓS A EDIÇÃO DA LEI N.  10.764/2003.
INVIABILIDADE.  CONDUTA  DE  PRODUZIR
FOTOGRAFIA  DESCRITA  NA  DENÚNCIA.
DIFERENCIAÇÃO  INOCORRENTE  ENTRE  AS
EXPRESSÕES  FOTOGRAFAR  E  PRODUZIR
FOTOGRAFIA. PRECEDENTES DO STJ. IDADE DAS
VÍTIMAS.  ERRO  DE  TIPO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CONSENTIMENTO  DAS  VÍTIMAS.  IRRELEVÂNCIA
PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME. RECURSO
DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PENAS-BASE.
AUMENTO.  CULPABILIDADE.  VÍTIMA  COM  GRAU
DE PARENTESCO COM A RÉ. ELO DE CONFIANÇA
CONFIGURADO.  CONDIÇÃO  DESFAVORÁVEL  À
RÉ.  CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CRIME.  UTILIZAÇÕES
DE  AMEÇAS  DE  MAL  GRAVE  E  FUTURO.
PREMEDITAÇÃO.  NARRATIVA  DE  FATO
INVERÍDICO  FEITO  PELA  RÉ  PARA  ATRAIR  A
VÍTIMA.  CIRCUNSTÂNCIA  JUDICIAL
DESFAVORÁVEL.  CONSEQUÊNCIAS  DO  CRIME.
CONTEXTO  FÁTICO  QUE  REVELA  ABALO
PSICOLÓGICO NA VÍTIMA.  ASPECTO NEGATIVO.
DUAS VÍTIMAS.  CÚMULO MATERIAL. ART.  69  DO
CP.  INOCORRÊNCIA.  PREENCHIMENTO  DOS
REQUISITOS QUANTO À CONTINUIDADE DELITIVA
SIMPLES.  ART.  71,  CAPUT,  DO  CP.  CUSTAS
PROCESSUAIS. LEI N. 1.060/1950. MATÉRIA AFETA
AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINAR
AFASTADA. […] 7. As consequências do crime (art.
59  do  CP)  podem  ser  consideradas  de  forma
negativa,  caso  haja  elementos  objetivos  que
evidenciem que a vítima sofreu abalo moral. Sem
prejuízo  da  ofensa  ao  seu  direito  de  liberdade
sexual  e  corporal,  inerentes  ao  tipo  (art.  241  do
ECA),  a ofensa moral  severa deve ser levada em
consideração  na  fixação  da  pena-base.  No  caso
dos  autos,  a  vítima,  após  a  prática  do  crime,
chegou a sua residência chorando muito, ocasião
em que, vencendo o temor das ameaças sofridas,
relatou  para  a  sua  genitora  todo  o  episódio
criminoso. [...]11.  Preliminar  afastada.  No  mérito,
recursos do Ministério Público e do réu parcialmente
providos e da ré desprovido.  (GRIFEI)

Assim,  entendo  que  a  pena-base  fora  aplicada  de  maneira

proporcional  e  fundamentada,  não  havendo  razões  para  ser  reformada  e

redimensionada para o seu mínimo legal.



Dessa forma, com relação ao crime tipificado no  art. 241-A do

ECA, mantenho a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 20

(vinte) dias-multa.

Por outro lado, com relação ao crime tipificado no art. 241-B do

ECA,  embora  tenha  acertado  na  primeira  e  segunda  fase  da  dosimetria,

durante a terceira, o magistrado  primevo,  equivocou-se ao não considerar a

causa  de  diminuição  de  pena  prevista  no  §  1º,  do  art.  241-B,  da  Lei  n.º

8.069/90,  pois,  ainda que bastante disseminada,  tratava-se de apenas uma

foto,  não  de  vários  arquivos,  fazendo  jus,  portanto,  a  diminuição  de  sua

reprimenda.

Passo à nova  dosimetria  com relação crime capitulado no  art.

241-B do ECA:

1ª  fase:  diante  das  circunstâncias  judiciais  analisadas,

considerando  02  (duas)  das  08  (oito)  circunstâncias  em  desfavor  do  réu,

mantenho a pena-base fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

2ª  fase: ausentes  agravantes  e  atenuantes,  mantenho  a  pena

fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

3ª fase: ao reconhecer que a divulgação se deu tão somente em

torno de uma única foto, ainda que em grandes proporções, ao ser levada a

conhecimento de toda a cidade de picuí e circunvizinhanças, diminuo a pena

em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses,

além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

 Por  fim,  em  razão  da  regra  contida  no  art.  69  do  CP,

considerando  o  concurso  material  de  delitos,  somo  as  reprimendas

aplicadas,  perfazendo  um  quantum definitivo  de  05  (cinco)  anos  e  04

(quatro)  meses de reclusão,  além do pagamento de 35 (trinta  e  cinco)

dias-multa, em regime inicial semiaberto.



Deixo de realizar a substituição da pena privativa de liberdade por

restritiva  de  direitos  em  razão  da  pena  aplicada  ser  superior  ao  quantum

determinado no art. 44 do Código Penal.

Forte em tais razões, dou provimento parcial ao apelo, apenas

para reformar a reprimenda aplicada com relação ao crime previsto no art. 241-

B, fixando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, além de 15 (quinze) dias-

multa. Em razão do concurso material, fixo o total definitivo das penas em 05

(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 35 (trinta e cinco)

dias-multa, em regime semiaberto.

Expeça-se  Mandado  de  Prisão,  após  o  decurso  do  prazo  de

Embargos de Declaração, sem manifestação.

     É como voto.

        Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal,

revisor,   dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores

João Batista Barbosa (Juiz de Direito convocado, com jurisdição limitada, em

substituição ao Exmo. Sr. Des. João Benedito da Silva), relator, e Márcio Murilo

da  Cunha  Ramos.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus

Lopes Ferreira, Promotor de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Câmara  Criminal  “Des  Manoel  Taigy  de

Queiroz  Mello  Filho”  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da Paraíba,  aos 05

(cinco) dias do mês de abril de 2018.

                      Dr. João Batista Barbosa

                       Juiz de Direito convocado

                         RELATOR


