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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL,  SATISFAÇÃO  DE  LASCÍVIA
MEDIANTE  PRESENÇA  DE  CRIANÇA  OU
ADOLESCENTE  E  AMEAÇA.  VÍTIMA MENOR
DE 14 (QUATORZE) ANOS. AGENTE QUE ERA
PROFESSOR  DA  OFENDIDA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  APELO.  SÚPLICA  PELA
ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA
E  FRAGILIDADE  DE  PROVAS.
INOCORRÊNCIA.  CONTUNDENTE  ACERVO
PROBATÓRIO.  DECLARAÇÕES  FIRMES  E
COERENTES  PRESTADAS  PELA  VÍTIMA
CORROBORADAS  PELOS  DEMAIS
ELEMENTOS  CONSTANTES  NO  CADERNO
PROCESSUAL.  AUTORIA E  MATERIALIDADE
SATISFATORIAMENTE  COMPROVADAS.
PENA-BASE.  MÍNIMO  LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.  PRESENÇA  DE
CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Em crimes sexuais,  as declarações da ofendida
assumem  especial  relevo,  considerando  que,
nesses casos, a vítima consiste,  na maioria das
vezes, na única fonte de prova acerca da prática
delitiva, dadas as características que revestem o
delito  sexual,  normalmente  praticado  de  forma
clandestina,  longe  dos  olhos  de  qualquer
testemunha.
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Nessas hipóteses, a palavra da vítima deve ser
associada a todo o conjunto probatório, de modo
que reste clara a ocorrência da conduta delitiva
bem como a autoria do crime.

A  existência  de  circunstâncias  judiciais
desfavoráveis  revelam  a  necessidade  de
manutenção da pena-base imposta, uma vez que
subsiste a proporcionalidade da reprimenda. 

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  NEGAR PROVIMENTO AO APELO, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR,  EM HARMONIA COM  O  PARECER
MINISTERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Criminal interposta  por  José  de  Assis

Lucena contra sentença prolatada pelo douto Juiz de Direito da comarca de

Taperoá (fls. 288/322) que julgou procedente a denúncia, com os acréscimos

do  aditamento,  apresentada  pelo  representante  ministerial,  condenando  o

apelante  a  uma  pena  total  de  30  (trinta)  anos,  04  (quatro)  meses  e

15(quinze)  dias de  reclusão, a  ser  cumprida,  inicialmente,  em  regime

fechado, mais  04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime

aberto, pela prática dos crimes descritos no  artigo 217-A,  caput, seis vezes

c/c art. 71, artigo 218-A e artigo 147, estes últimos em concurso material

com o bloco de crime continuado.

O apelante, em suas extensas  razões recursais (fls. 331/361),

requer,  em síntese,  a absolvição das imputações que lhe são feitas,  sob o

argumento de que as provas encartadas aos autos acerca da materialidade dos

crimes bem como da autoria destes são frágeis e insuficientes para embasar

Desembargador João Benedito da Silva
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um decreto condenatório. Subsidiariamente, pleiteia ainda a redução da pena-

base para o mínimo legal, uma vez que o réu possui condições pessoais que

lhes são favoráveis.

Contra-arrazoando (fls.362/366),  o  Ministério  Público  a  quo

sustenta  a  manutenção  da  decisão  vergastada,  rechaçando  sabiamente  as

alegações aduzidas pela defesa. Segundo o Parquet, a decisão proferida pelo

juízo primevo não merece qualquer reparo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou  parecer, às fls.393/410,

da  lavra  do  Procurador  Francisco  Sagres  Macedo  Vieira,  requerendo  o

desprovimento do recurso, posto que restou demonstrado que a criança K. R.

C foi vítima das práticas libidinosas descritas nos arts. 217-A, art. 218-A e art.

147, todos do Código Penal. 

Ressaltou  ainda  a  execução  provisória  da  pena,  no  caso  de

manutenção  da  condenação  por  esta  Corte,  e  destacou  o  brilhantismo  da

sentença vergastada, proferida pelo magistrado Rodrigo Augusto Gomes Brito

Vital da Costa.

É o relatório.

VOTO

Extrai-se do caderno processual que o representante do Ministério

Público Estadual ofereceu denúncia contra  José de Assis Lucena, dando-o

como incurso no artigo 217-A do Código Penal, duas vezes, por ter praticado

atos libidinosos contra a vítima  K. R. da C., à época com apenas 9 anos de

idade, além de ameaçar de causar-lhe mal injusto e grave (art. 147 do CP) e,

ainda, de obrigá-la a presenciar ato libidinoso praticado por terceiro (art. 218

do CP).

Desembargador João Benedito da Silva
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Infere-se dos autos que o réu é professor em uma escola estadual

na  cidade  de  Taperoá/PB  onde  a  criança  estudava  e,  valendo-se  dessa

condição, aliciou e, com ela, praticou sexo anal e oral, bem como outros atos

libidinosos, a exemplo de carícias nos órgãos genitais, mediante o pagamento

de quantias em dinheiro.

Descreve ainda a peça acusatória inaugural  que,  no dia 05 de

novembro de 2015, a criança estava na escola brincando com as colegas e, ao

ficar sozinha, o denunciado se aproximou, entregou-lhe a quantia de R$ 160,00

(cento e sessenta) reais e colocou a criança em seu colo, passando a tocar na

genitália dela e exigindo que a mesma também fizesse carícias em seu órgão

sexual.

Continua descrevendo a denúncia que, em outra ocasião, após

dizer  que  estava  com  dor  de  dente,  a  vítima  saiu  da  escola  mais  cedo,

prontificando-se o réu a levá-la para casa. Ocorre que o acusado acabou se

dirigindo  a  sua  residência  e  lá  praticou,  com  a  menor,  sexo  oral  e  anal,

ameaçando-a de morte com uma arma de fogo, caso a vítima contasse o que

ocorreu.

Relata, por fim, que a própria criança, entre as suas declarações,

afirmou que foi obrigada a presenciar, na residência do denunciado, o estupro

de outra  menor,  conhecida por  Vitória,  portadora  de deficiência,  crime este

praticado por um indivíduo mencionado como “Sassá”.

Após iniciada a instrução criminal, o Ministério Público apresentou

ADITAMENTO  (fls.  182/185)  à  denúncia,  uma  vez  que,  segundo  o  seu

representante,  novos  elementos  e  circunstâncias  não  contidas  na  denúncia

surgiram.

Desembargador João Benedito da Silva
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Segundo a peça de aditamento, a partir das declarações da vítima

(mídia de DVD fl. 166) e do Relatório Psicossocial Circunstanciado (fl. 44/46),

conclui-se  que  a  criança  foi  vítima  do  acusado  por  diversas  vezes,  sendo

individualizadas, contudo, seis condutas inseridas no tipo legal do art. 217-A.

Vejamos:

De acordo com os autos, a primeira vez que a criança
foi  retirada  da  escola,  foi  levada  à  casa  do  pai  do
acusado,  situada  em  Taperoá/PB,  onde  praticou  os
atos  libidinosos  de  sexo  oral  e  anal,  mediante  a
promessa de receber roupas no valor de R$ 280,00.

Consta ainda, na segunda ocasião, a vítima saiu da
Escola mais cedo, pois estava com dor de dente, e o
Acusado  se  prontificou  a  deixá-la  para  casa  (da
vítima),  porém  desviou  o  caminho  e  a  levou  a  sua
residência (do denunciado), onde novamente praticou
sexo anal e oral com ela, e, ainda, a ameaçou matá-la,
fazendo  uso  de  uma  arma  de  fogo,  caso  a  vítima
contasse o ocorrido.

Também consta  que,  na terceira  ocasião,  após  ter
sido estuprada pelo acusado, a criança foi obrigada a
presenciar, na casa do Denunciado, o estupro de outra
menor  de  idade,  conhecida  por  “Vitória”,  deficiente
auditiva,  filha  de  “Liu”,  crime  praticado  pela  pessoa
conhecida por  “Sassá”.

Consta também que no dia 05 de novembro de 2015
(quarta ocasião), a ofendida brincava com os colegas
na escola, e, em dado momento, ao ficar sozinha, o
Acusado se aproximou e lhe ofereceu e entregou R$
160,00 (cento e sessenta reais) e, em troca, o acusado
a  colocou  em  seu  colo  e  praticou  atos  libidinosos
consistentes em toque na sua genitália e exigiu que
ela tocasse no seu pênis, o que efetivamente ocorreu.

Também consta, na quinta ocasião, na residência do
acusado,  praticou  atos  libidinosos  consistentes  em
contemplar  a  vítima,  tirar  o  short  e  a  calcinha;  em
seguida, entregou-lhe um pau de madeira e a mandou
dançar e lamber a madeira, fato realizado.

Na  sexta  ocasião,  também  na  sua  residência,  o
acusado praticou sexo anal e oral com a vítima. Após
alguns  instantes,  a  vítima  reagiu  e  arremessou  um
copo com água quente contra o denunciado, e este lhe

Desembargador João Benedito da Silva
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agrediu  com um tapa no rosto,  puxões de cabelo  e
uma mordida no pescoço.

Diante  do  que  foi  descrito,  requereu  o  Parquet,  portanto,  a

condenação do acusado como incurso nos artigos. 217-A, por seis vezes, 147

e 218, c/c art. 69, do Código Penal c/c a Lei nº. 8.072/90, art. 1º, VI.

Processado regularmente o feito, o Juízo a quo proferiu sentença

condenando o  apelante  pela  prática  dos crimes descritos  no  artigo 217-A,

caput  do  CP  –  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL  -   por  seis  vezes,  em

continuidade delitiva (art. 71 do CP); art. 218-A do CP – SATISFAÇÃO DE

LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – por

uma vez e artigo 147 do CP – AMEAÇA -, também por uma vez, sendo os

dois  últimos crimes em com concurso material  (art.  69  do CP)  com o

bloco do crime continuado. A pena total foi definida em 30 (trinta) anos, 04

(quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime

inicial fechado, e mais 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção, em

regime inicialmente aberto, iniciando-se o cumprimento pela pena de reclusão.

Inconformado, o apelante recorreu, argumentando insuficiência e

fragilidade de provas da materialidade e da autoria delitivas, suplicando por

absolvição. De forma subsidiária, pleiteia ainda a redução da pena-base para o

mínimo legal, uma vez que o réu possui condições pessoais favoráveis como a

primariedade, morar na mesma residência por muito tempo, possuir ocupação

lícita, pois é professor há mais de 18 anos, além de apresentar boa conduta

social e familiar.

Alega o Apelante que o lastro probatório não é capaz de ensejar

uma condenação e, nas extensas e repetitivas razões recursais, tenta rebater,

de todas as maneiras, as imputações que lhe foram atribuídas.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em resumo, sustenta que inexiste, no processo, prova segura da

participação do acusado na prática dos crimes e, em que pese o valor probante

da  palavra  da  vítima,  apesar  de  contraditória  e  duvidosa,  esta  não  pode,

exclusivamente,  sustentar  um  decreto  condenatório,  principalmente  por  se

encontrar isolada, ante a ausência de outros elementos que possam comprovar

a empreitada criminosa, como testemunhas, fotos e mídias.

Segundo a Defesa, o laudo sexológico encartado aos autos não

aponta elemento concreto de que o apelante praticou o crime. Aduz também

que não foi encontrada nenhuma prova na residência do acusado que pudesse

comprovar a prática delitiva, o que só corrobora o fato do réu negar todas as

acusações desde a fase inquisitorial.

Para o recorrente, é impossível ter acontecido a prática de todos

esses atos libidinosos a ele imputados e ninguém ter visto, principalmente os

Diretores nem os porteiros da escola em que a criança estudava, muito menos

o fato dela ter entrado em sua residência,  local onde também acontecia as

práticas sexuais com a vítima.

Pois bem. Não assiste nenhuma razão ao apelante.

Apesar  dos  vastos  argumentos  delineados  em  suas  razões

recursais, verifica-se que o recorrente objetiva a reforma de uma sentença que

foi  proferida  em perfeita  harmonia  com todo  o  acervo  probatório  produzido

durante o curso processual.

Isto porque restou comprovado que o recorrente, entre o início de

2014 e novembro de 2015, na cidade de Taperoá/PB praticou, por pelo menos

6 (seis) vezes, atos libidinosos com a Vítima K. R da C, de apenas 8/9 anos, à

época dos fatos, além de ameaçar de causar-lhe mal injusto e grave e a obrigar

Desembargador João Benedito da Silva
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a presenciar ato libidinoso praticado por terceiro por um terceiro.

Dispõe os artigos relacionados:

Estupro de vulnerável:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

Satisfação  de  lascívia  mediante  presença  de
criança ou adolescente:

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de
14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção
carnal  ou  outro  ato  libidinoso,  a  fim  de  satisfazer
lascívia própria ou de outrem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Ameaça:

Art.  147  -  Ameaçar  alguém,  por  palavra,  escrito  ou
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe
mal injusto e grave:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Diferentemente do alegado pelo recorrente, o conjunto probatório

produzido é firme e seguro, não só em relação à existência dos crimes, mas

também no sentido de comprovar a autoria delitiva, pelas provas produzidas. 

 Ressalta-se, contudo, que a análise do presente recurso se dará

de uma forma global,  apesar da sentença e das razões recursais conterem

episódios  individualizados.  Isso  porque  o  exame  da  presente  insurgência

abrangerá  todos  os  temas  abordados,  além  do  fato  de  considerar  os

argumentos do apelo completamente repetitivos, todos na tentativa de absolver

o  réu  da autoria  delitiva  ante  a fragilidade das provas.  Vejamos porque as

alegações trazidas pela Defesa devem ser rechaçadas.

O  laudo sexológico confeccionado pelo Núcleo Operacional de

Medicina e Odontologia Legal de Campina Grande, pertencente ao Instituto de

Desembargador João Benedito da Silva
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Polícia  Científica  da  Paraíba  (fl.  11),  comprova  que  a  menor  K.  R  da  C

apresentava  sinais  no  ânus  que  certamente  corresponderia  ao  coito  anal.

Vejamos os excertos, com destaques no que interessam:

DESCRIÇÃO
(…)
4.  Região  anal  e  perianal:  orifício  anal  de  formato
circular,  apresentando  em  suas  margens  cicatriz
infundibuliforme,  esbranquiçada,  aspecto
cicatricial antigo (mais de 7 dias), localizada às 12
horas (em analogia a ponteiros de um relógio).

Discussão:  A  pericianda  não  apresenta  sinais  de
conjunção carnal (sexo vaginal) antiga ou recente. Os
sinais  descritos  no  ânus  podem corresponder  a
ato  libidinoso  diverso,  do  tipo  coito  anal. A
esquimose  descrita  no  braço  direito  pode  ter  sido
produzida  por  qualquer  instrumento  contundente,
inclusive por meio de sucção.
(...)

Apesar  desse laudo  sexológico  não  apontar  que  as  lesões  no

ânus  da  vítima  foram  causadas  efetivamente  pelo  réu,  comprova  a

materialidade  do  crime,  isto  é,  a  existência  das  lesões,  ficando  a  autoria

provada por outros meios de prova, especialmente a oral.

Importante  considerar  também  que  consta,  nos  autos,  um

Relatório  Psicossocial  Circunstanciado,  elaborado  ainda  na  fase  policial,

pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social do Município de

Taperoá (fls. 44/46) que reproduz, com detalhes, segundo relatos da própria

menor, toda a violência sexual sofrida por ela e que conclui que K. R da C

encontra-se  sob  efeito  de  medicação  cloridrato  de  nortriptilina  de  10  mg

prescrita  por  neurologista  em  decorrência  dos  desmaios  persistentes  que

acometiam a criança após ter revelado a violência sexual que sofria aos pais.

(fl. 46)

Da  mesma  forma,  a  equipe  da  Coordenadoria  da  Infância  e

Juventude  deste  Tribunal  de  Justiça  realizou  um  Estudo  Psicossocial

Desembargador João Benedito da Silva
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(encartado às fls. 178/180, verso) em que se descreve (reproduzo os principais

trechos das considerações finais):

O presente estudo constitui-se em um procedimento
de  levantamento  de  dados,  colhidos  através  de
entrevistas  individuais  e  coletivas,  observações  de
visitas domiciliares, feitas por vários dias nas visitas “in
loco”, bem como nos fatos evidenciados, elencados na
demanda apresentada em tela e evidências técnicas e
não  de  observações  testemunhais  do  fato  ocorrido.
Nessas circunstâncias, podemos dizer que os dados
levantados,  principalmente  o  discurso  da  vítima,
mostraram-se de boa credibilidade, sugerindo que os
fatos possam ter ocorrido assim como foram descritos.

Considerando a complexidade do caso em questão, no
que se refere ao abuso sexual, a qual foi submetida a
criança  Ketlly,  comprovado  pelo  laudo  sexológico,  e
quando  a  criança  também  foi  exposta  a  material
obsceno  e  pornográfico,  obrigada  a  visualizar  uma
adolescente deficiente mental sendo violentada por um
terceiro,  enquanto  era  abusada  e  ainda  lhe  foi
oferecido um pó branco sic.
Constatamos  que  algumas  consequências
comportamentais  já  são  presentes  no  dia  a  dia  da
pequena Kettly:
(…)
Analisando o parágrafo acima, temos a idade do início
do abuso: “A criança mencionou em sua fala que “ele
já  olhava para ela  enquanto  brincava nos intervalos
das aulas”.
Duração do abuso: aconteceram muitas vezes, foram
tantas vezes, que perdi as contas” afirmou Ketlly.
Grau de Violência: Imensurável em todos os sentidos,
sexo  anal  em  criança  de  nove  anos,  dentre  outras
práticas de aliciamento, é violência praticada contra a
criança e tudo para conseguir o seu intento.
Diferença de idade:  absurda,  À época idade do réu
1967 – 48 anos/idade da vítima 2006 – criança 9 anos
uma diferença de (48-9 =) 39 anos.

Por fim, há, no caderno processual, um Laudo Pericial (fl.54/111)

dos equipamentos informáticos e de telefonia  apreendidos, subscrito por

Perito Oficial Criminal, o qual aponta várias conversas do réu com terceiros,

através de SMS, aplicativo de mensagens Whatsapp e Facebook Messenger,

cujos dados mais relevantes demonstram o envolvimento sexual do acusado

Desembargador João Benedito da Silva
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com pessoas menor  de  idade,  em troca de dinheiro,  além do consumo de

drogas ilícitas.

Já no que se refere às provas orais, ao contrário do que afirmado

pelo ora apelante, as declarações da menor K. R. da C.  não deixam dúvidas

acerca da autoria delitiva. Ela descreveu, com detalhes, como aconteceram os

fatos, em forma de eventos:

Que, na primeira vez, na escola, o acusado a mandou
sentar  no colo  dele  e  ficou a  alisando,  pegando no
“negócio” dela e passando a mão no dele. Que outra
vez, estava com dor de dente e o Diretor da escola
mandou  que  o  acusado  fosse  levá-la  em  casa,
contudo ele a levou para a residência dele. Que deitou
a menor na cama, bateu nela, puxou o seu cabelo, que
deu um beijo  na boca dela e “colocou por trás”.  Na
terceira vez, ele lambeu o seu “negócio” e a colocou
para “chupar”  o dele.  Na quarta vez,  ele  mandou a
criança assistir a um casal fazendo sexo, sendo que o
homem batia na menina, que era deficiente. Na quinta
vez,  o  réu  obrigou  a  menina  a  fazer  várias  coisas,
“esquartejou”  de  novo,  “esgarguelou”  e  depois  …
Continuou narrando a declarante que, na sexta vez, o
acusado a levou para a casa do pai dele, que ficava
atrás da igreja,  e fez com ela “um monte” de coisa,
alisou, pegou na sua bunda. Na sétima vez, conta que
o  réu  estava  fazendo  um  miojo,  e  ela  jogou  água
quente  no  seu  braço.  Que,  com  raiva,  o  acusado
colocou uma faca em seu pescoço e a ameaçou de
morte. Na oitava vez, o réu colocou o revólver em sua
boca e puxou o gatilho, mas a arma não disparou. Na
nona vez, pegou um pau bem grande e mandou ela
ficar chupando o pau e mostrando a bunda, um “mói”
de  tempo.  Reforçou  que  as  práticas  já  narradas
aconteceram muitas vezes. Que o acusado mandava
ela subir na sua moto e, se não fizesse, iria matá-la.
Que  o  réu  colocava  seu  órgão  genital  no  bumbum
dela, todinho, até sair sangue, por muitas vezes. Que
não contou a ninguém, até a professora ligar para a
sua mãe,  porque ela estava com R$ 160,00,  dados
pelo réu. Que depois que o acusado fez isso com a
menor,  ela  relata  que  está  “atrapalhada  da  cabeça,
meio angustiada”. Que não falava com ninguém, mas
que escrevia em um diário (escrito em um tablet), que
tinha sido abusada. Que quando o réu foi preso, ela
“pulou” de alegria em casa e que tem medo de que ele
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saia da prisão, porque ele a ameaçou de morte, caso
saísse  da  cadeia.  Que  a  menor  explicou,  com
detalhes, onde fica a casa do acusado. Que o mesmo
inventava que a criança estava doente e tirava ela da
escola. (...)

Em entrevista realizada no dia 5/12/2016 (CD-ROM fl. 240) a uma

Psicóloga, esclareceu novamente a vítima: 

Que foi estuprada por Zé de Natália, Zé Lucena, nos
intervalos  da  escola.  Que,  na  hora  do  intervalo,  o
acusado a levava para a casa dele e depois, quando
acabava,  ele trazia de volta. Que, quando começou,
ele deu R$160,00 à vítima, colocou-a em seu colo e a
obrigou a tocar nos seus órgãos genitais e vice-versa.
Que  o  acusado  ficava  olhando-a  no  intervalo  da
escola. Que ele lhe dava maconha e um pó branco.
Que os abusos aconteceram cerca de 23 vezes. Que
na casa dele, ele pegou o “negócio” dele e colocou na
bunda dela.  Que os abusos começaram quando ela
tinha 8 anos.  Que ele colocou um revólver  na boca
dela, mas não disparou. Que dava na vítima e batia a
cabeça  dela  na  cama.  Que,  certa  vez,  enquanto  o
acusado fazia miojo,  ela jogou água quente em seu
braço,  o  que  o  fez  ficar  com  muito  raiva  e  a  lhe
espancar. Que os abusos só aconteciam nos dias que
havia aula, nas horas do intervalo. Que a professora
ligou para a sua mãe, quando descobriu que ela tinha
pago a um colega R$ 160,00, em troca de figurinhas.
Que a vítima acha que o acusado tinha uma cópia da
chave do portão da escola, porque ele mesmo abria.
Que o porteiro não ficava na hora do intervalo. Que o
porteiro só fica no portão no momento da saída. Que
acha  que  uma  professora  chamada  Lena  sabe  de
tudo,  porque  era  amiga  do  acusado  e  quis  sair  da
escola.  Que  ela,  declarante,  foi  obrigada  a  inventar
que estava com dor de dente para poderem sair  da
escola, após o professor ter se disposto a levá-la em
casa, sendo que ninguém os viu saindo. Que o réu,
após  bater  na  criança,  passava  gelo  nela.  Que  Zé
Lucena  era  quem  lhe  incomodava.  Que  ele  a
espancava, que ele pegava em seu “piupiu”, colocava
seu negócio  na sua  bunda e  que ele  lhe  apalpava,
enquanto ela ficava apavorada.
(...)

Em consonância  com a  palavra  da  ofendida  e  com o  que  foi
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descrito na denúncia, são as declarações da mãe  da menor, que relatou, entre

outras coisas:

Que soube dos fatos através de uma professora que
ligou para relatar que a criança estava com R$ 160,00
na  escola.  Ao  perguntar  onde  pegou  o  dinheiro,  a
vítima  informou  que  seu  pai  biológico  tinha  lhe
entregado. Após a negativa do pai e ao ser perguntada
novamente, relatou a declarante que a sua filha disse
que tinha recebido do professor, em troca dele poder
“fazer as coisas” com ela. Que a vítima ia para a casa
do réu e relatou que o acusado pegava na bunda dela,
mandava ela tocar em seu órgão genital  e fez sexo
anal  com  ela,  o  que  foi  comprovado  pelo  laudo
sexológico.  Que,  após os acontecimentos,  a  criança
desmaia  e  fica  falando  no  nome  do  acusado.  Que
agora está tomando remédio controlado. Que foi com
a filha, e ela mostrou a casa do acusado, para onde
foi  levada  por  ele  várias  vezes.  Continuou
descrevendo a declarante que o acusado ameaçava a
menor  de  morte  e  que  tinha  outra  menina  que  era
abusada por outra pessoa, chamada de Sassá. Que,
em outro momento, a criança estava com 200,00 reais
e fez uma festa para a professora, mas não comentou
com a sua mãe. Que a menina não consegue definir
quantas vezes foi abusada e que, depois desse fato,
passou a ouvir que o réu já era acostumado a praticar
tais  condutas.  Que  ela,  a  declarante,  ficou  doente,
após saber o que havia acontecido. Afirmou ainda que,
até descobrir, sua filha não demonstrava o que estava
acontecendo e que, quando ela começou a apresentar
os  transtornos,  a  levou  a  padre,  pastor,  espírita  e
rezador.  Nesta  última  ocasião,  a  menor  apontou  o
acusado como sendo o abusador, vindo a desmaiar,
em seguida.
(Maria José de Lima Oliveira)

José Raimundo Pereira,  pai  da vítima, confirmou o relato da

mãe da criança, acrescentando, inclusive, que ficou sabendo que o acusado

procurou fazer um aborto em outra menor.

Que  a  professora  da  vítima  ligou  noticiando  que  a
menor  encontrava-se  com  uma  quantia  de  dinheiro
volumosa  e  estranhou.  Que,  ao  chegar  à  escola,  a
criança  estava  desmaiada.  Ao  procurarem  saber  a
origem do dinheiro, a menina falou inicialmente que foi
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o pai  biológico quem havia dado,  mas,  em seguida,
contou os fatos a sua mãe. Descreveu que o acusado
tinha feito sexo anal, oral e “mexido nas partes dela”.
Que o acusado, após os abusos, dava dinheiro a ela e
a ameaçava de morte, inclusive com faca e arma de
fogo,  segundo  a  própria  vítima  informou.  Que  esta
relatou que os abusos aconteceram por muitas vezes
e que presenciou quando outra criança foi estuprada
por Sassá.  Afirmou ainda o declarante que a menor
disse  que  o  acusado  a  obrigava  a  cheirar  um  pó
branco. Que a vítima já contou a história várias vezes,
da  mesma  forma.  Que  depois  desses  fatos,
apareceram vários comentários na cidade dando conta
de  que  o  acusado  praticava  tais  condutas  com
habitualidade,  inclusive  em  outra  cidade.  Que  a
criança  desmaiava  várias  vezes.  Que  soube  pelo
segurança  de  um  hospital  que  o  réu,  inclusive,  já
procurou meios para fazer um aborto em uma outra
menor. (CD, fl. 166)

De mais a mais,  seguem transcrições dos elementos da prova

oral de maior relevo para o deslinde do caso concreto, colhidos ao longo da

instrução processual (mídia audiovisual fl. 166).

Alessandra de Lima Oliveira, irmã da vítima, informou perante a

autoridade judicial:

Que sua irmã estava com um dinheiro, a quantia de
cento  e  poucos  reais,  e  acharam  estranho.
Perguntando a sua irmã, juntamente com sua mãe, o
que  tinha  ocorrido,  a  vítima,  explicou  que  havia
recebido a quantia de um professor da escola. Relatou
ainda  a  elas  que,  quando  ficou  sozinha  com  o
professor, este a colocou no seu colo e pediu para ela
alisar as partes íntimas dele. Que a menina falou, com
detalhes, que o acusado tinha levado a mesma para a
sua casa e que já tinha colocado a arma na boca dela,
ameaçando-a de morte bem como a sua família. Que,
na  casa  dele,  a  menina  relatou  que  foi  obrigada  a
“chupar” seu órgão sexual, inclusive a cheirar drogas,
bem como fazer relação com ele, por trás. Que a irmã
da  declarante  entrou  em  depressão,  desmaiava  e
olhava para as pessoas chamando-as de Zé Lucena.
Que a menina sempre conta da mesma forma os fatos
ocorridos.  Informa  a  declarante  ainda  que  surgiram
muitos comentários de que o acusado “dava em cima”
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das crianças que estudavam na escola. Que sua irmã
desmaiava  muito  e,  por  isso,  faz  tratamento  em
Campina  e  está  tomando  medicação,  pois  ainda
continua  muito  nervosa.  Que  a  professora  tinha
relatado que ela já havia aparecido com outros valores
em dinheiro, outras vezes.

Janielka  Jordana  da  Silva, em  suas  declarações,  também

afirmou ter ouvido da própria vítima os abusos por esta sofrido, confirmando o

fato de que o apelante se interessava por menores, convidando, inclusive, as

meninas  a  comparecerem  a  sua  residência  para  assistirem  a  vídeos

pornográficos.

Que estava na casa da família da vítima, quando esta
contou  sobre  os  abusos  que  sofreu.  Que  quando  a
menina  estava  dando  a  descrição  do  acusado,  a
declarante  falou  que  sabia  quem  era, pois  ele  era
quem “tirava enxerimento” com ela e com as suas
amigas,  na  escola.  Que  a  vítima  relatou  que  o
acusado pediu para tocar nas partes íntimas dela, bem
como nas dele. Que ouviu a própria ofendida falando
que  o  acusado  abusou  dela.  Informou  ainda  que
quando  estudava  com  o  acusado,  este  tirava
brincadeiras com as meninas e as convidava para
irem à casa dele assistir  a vídeos pornográficos.
Que  o  réu  ligava  para  a  declarante,  inclusive,
quando ela estudava na escola.  Que ouviu  que a
vítima  saiu  da  escola  com  ele,  certa  vez,  quando
estava com dor de dente. (Negritei)

Como visto, no caso dos autos, embora não existam testemunhas

presenciais,  como  geralmente  costuma  acontecer  em  crimes  sexuais,  há

depoimentos testemunhais que corroboram a versão apresentada pela infante,

como  o  da  professora  da  época  Maria  Gerlúcia  Santos  Brandão,  que

coerentemente afirmou: 

Que  um  dos  alunos  pediu  para  ela,  a  professora,
guardar uma quantia de R$ 160,00 reais pagos a um
menino  por  Ketlly  pela  compra  de  umas  figurinhas.
Que  a  menor  já  começou  a  ficar  nervosa,  com
medo, e desmaiou nos braços da testemunha. Foi
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quando ligaram para a mãe da menor. Que a criança
disse que foi o pai quem deu o dinheiro a ela. Que a
testemunha ouviu que a criança tinha sido aliciada por
um professor da escola. (mídia fl. 166) (destaques de
agora)

Da mesma forma, a testemunha Salatiel Gomes Alves (fl. 101 –

mídia), Diretor Adjunto da escola, esclareceu também como se deu o desmaio

da menina:

No intervalo  das  aulas,  a  professora  chegou com a
criança  nos  braços,  desmaiada,  então  eles
comunicaram à família e encaminharam a menina ao
hospital. Que após o ocorrido, a própria mãe relatou
que a menina estava sendo assediada. Que sabe que
a menor estava com R$ 160,00 reais na sala.

Tais  declarações  foram  confirmadas  também  por Maria  de

Lourdes Santos Brandão,  que destacou o choro e a agitação da menina,

quando  descobriram  o  dinheiro.  Descreveu  ainda  que  a  criança  era  muito

inteligente e acrescentou que a casa do professor, réu, é próxima à escola.

Informou também que, quando a criança foi fazer a prova na sua casa, notou

que ela estava muito calada.

Já  a  testemunha  Vitória  Gonçalves  Duarte realçou  o

comportamento do Professor e contou como os fatos aconteceram, segundo a

própria vítima a descreveu:

Que,  segundo Ketlly,  esta  estava brincando com as
amigas  na  escola,  quando,  em  um  determinado
momento,  todas  as  colegas  saíram,  o  acusado
ofereceu  dinheiro  à  vítima,  colocando-a  no  colo,
acariciando as suas partes íntimas e pedindo para que
ela alisasse as dele também. Que a menor informou
que teve relações com o acusado.  Que Ketlly disse
que estava com dor de dente, e o réu se ofereceu para
levá-la até o hospital, contudo foi com a mesma a sua
residência  e  “fez  as  coisas  com  ela”.  Que  o  réu
“mexeu” com ela por trás. Disse ainda a testemunha
que já ouviu falar que o réu é enxerido e que “dava
em cima” das meninas da escola. Que, segundo a
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vítima  lhe  contou,  o  acusado  colocou  a  arma  na
cabeça dela e a ameaçou de morte, caso contasse a
alguém. (Mídia fl. 166) (destaquei)

Pois bem. Como exposto, pelo acervo probatório colhido e pelos

exaustivos e minuciosos depoimentos prestados, não se sustenta a tese do

apelante  de que não há provas suficientes  para  a  condenação imposta  ao

acusado,  já  que  não  seria  o  autor  dos  fatos.  Ao  contrário,  pelo  que  ficou

apurado,  restou suficientemente  comprovado pelas declarações da vítima e

pelas provas testemunhais que o acusado praticou os crimes pelos quais fora

condenado.  A  autoria  do  delito  resta  inconteste.  Não  obstante  negue  o

recorrente a prática delitiva, a versão por ele apresentada cai por terra diante

das provas colhidas no caderno processual. 

De  mais  a  mais,  sabe-se  que,  nos  crimes  contra  a  liberdade

sexual, praticados normalmente de maneira clandestina, sem testemunha, as

declarações da vítima apresenta  extrema relevância e alto  valor  probatório,

mormente quando encontra-se em harmonia com os demais elementos

constituídos no processo.

Percebe-se,  então,  que  a  palavra  da  ofendida  merece  todo  o

crédito,  sobretudo  nos  crimes  sexuais,  que,  em  regra,  são  cometidos  às

escuras, em local ermo, sem testemunhas e sob ameaça. Vejamos:

CRIMINAL. HC. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
PLEITO  DE  ABSOLVIÇÃO.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.
PROVAS  INSUFICIENTES  À  CONDENAÇÃO.
ANÁLISE  INVIÁVEL  NA  VIA  ELEITA.
REVOLVIMENTO  DO  CONJUNTO  FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DO WRIT. ORDEM
NÃO  CONHECIDA.  1.  A  palavra  da  vítima,  nos
crimes  sexuais,  especialmente  quando
corroborada por  outros elementos  de  convicção,
tem grande validade como prova, porque, na maior
parte  dos  casos,  esses  delitos,  por  sua  própria
natureza, não contam com testemunhas e sequer
deixam  vestígios. 2.  Hipótese  na  qual  o  Julgador
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monocrático  consolidou  o  seu  convencimento  não
apenas  no  depoimento  pessoal  da  vítima,  tendo
igualmente embasado a sentença nas demais provas
produzidas nos autos que demonstram a materialidade
e apontam a autoria  do delito.  3.  Maiores incursões
acerca do pleito  de absolvição do réu demandariam
análise do conjunto fático-probatório, inviável em sede
de habeas corpus. 4. O habeas corpus constitui-se em
meio impróprio para a análise do pleito de anulação da
sentença  condenatória,  com  fundamento  na
insuficiência  de  provas  aptas  para  embasar  a
condenação do paciente quanto ao delito de atentado
violento  ao  pudor,  se  não  demonstrada,  de  pronto,
qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes.
5.  Ordem não conhecida.  (STJ.  HC 76.599/RS, Rel.
Ministra  JANE  SILVA  (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG), QUINTA TURMA, julgado
em 04/10/2007, DJ 22/10/2007, p. 327) (grifo nosso)

A palavra da vítima, em sede de crime de estupro,
ou  atentado  violento  ao  pudor,  em  regra,  é
elemento  de  convicção  de  alta  importância,
levando-se em conta que estes crimes, geralmente,
não  tem  testemunhas,  ou  deixam  vestígios.  (...)
(STJ. HC  46597/MG  -  Habeas  Corpus  nº.
2005/0128838-0 - Rel. Min. Felix Fisher, 5ª Turma do
STJ, DJ 13.02.2006, p. 838)
“Não  se  pode  afastar  a  credibilidade  da  palavra  da
vítima quando apresenta discurso coerente e repetido
sobre  os  fatos”  (TJDF.  Processo  n.º
20080910061739APR. Relatora: Sandra de Santis. 1ª
Turma Criminal. Data do julgamento: 25.06.2010. Data
da publicação: 29.07.2010). (Destaquei)

“Os delitos contra os costumes, por sua natureza,
são praticados sem a presença de  testemunhas,
razão  pela  qual  a  palavra  da  vítima  assume
excepcional  relevância,  particularmente,  quando
coerente e harmoniosa com os demais elementos
dos  autos.” (TJMG.  Processo  n.º  0163243-
50.2010.8.13.0223.  Relator:  Des.  Duarte  de  Paula.
Data do julgamento: 29.09.2011. Data da publicação:
07.10.2011) (Sem grifos no original)

Apesar disso, a palavra da vítima deve ser associada a todo o

conjunto probatório, de modo que fique clara a ocorrência da conduta delitiva,

como ocorreu no caso dos autos.
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Na hipótese, verifica-se que há uma verdadeira coesão entre as

informações prestadas pela vítima (que, apesar da ingenuidade de quem só

possui 9 anos, conseguiu relatar com coerência e descrever todos os abusos

sofridos) e as demais provas dos autos, percebendo-se facilmente a similitude

das versões apresentadas. 

Nesse  sentido,  merece  destaque  o  que  foi  escrito  no  Estudo

Psicossocial,  elaborado  pela  Coordenadoria  da  Infância  e  Juventude  Deste

Tribunal de Justiça (fl. 179):

Na entrevista com Ketlly, esta se apresentou calma e
sem resistência, reafirmando o que já havia contado
na  escuta  especial,  realizada  pela  técnica  desta
coordenadoria  em  outro  momento.  Com  ênfase  na
assertiva “fui estuprada” sic e nas palavras que o sr.
José  Lucena  utilizava  enquanto  a  abusava
sexualmente,  segundo  a  criança,  como  “rapariga,
misera,  porra”  sic  com  ameaças  de  silêncio,  pois,
caso viesse a falar para alguém, a mataria e colocaria
seu  corpo  no  rio.  Essas  palavras,  no  momento  da
entrevista, não conseguiu pronunciar e perguntou se
poderia  escrevê-las  no  papel.  Mesmo  com  o
afastamento afetivo, ao narrar os fatos  demonstrou
coerência  na  repetição  de  lugares,  horários  e
situações  abusivas,  pelas  quais  era  submetida
como exposição a filmes pornográficos, os horários de
saída  nos  intervalos  das  aulas,  a  forma  de
aproximação do sr. José Lucena com ela, fazendo uso
de dinheiro e as justificativas falsas pensadas por ele
para saída da escola, o uso de um “pó branco” sic,
sendo  fiel  a  mesma narrativa,  ao  apontar  como
agente dos abusos sexuais o sr. José Lucena e a
presença de um segundo agente mencionando-o de
Sassá. (sem destaques no original)

Por outro lado, o  acusado, nos três  interrogatórios (nas fases

policial e judicial, fl. 166 e 239), nega, peremptoriamente, todas as acusações,

alegando que não conhece a menina e que sequer teve contato com ela. Aduz

ainda que talvez tenha sido acusado dos delitos para encobrir outra pessoa,

não sabendo, ao certo, porque seu nome foi envolvido nesses crimes. 
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Nenhuma  das  versões,  entretanto,  se  fizeram  acompanhar  de

elementos de convicção nos autos. Portanto, a negativa do acusado, que não

reconhece a prática delituosa a ele atribuída, não se revela capaz de elidir a

força probante das demais provas produzidas, razão pela qual não poderá ser

alterada a sentença vergastada.

De  outro  norte,  as  testemunhas  trazidas  pela  defesa  nada

acrescentaram sobre o fato que pudesse fundamentar a versão apresentada

pelo  réu.  Apesar  de  algumas  delas  terem  afirmado  desconhecer  qualquer

conduta desabonadora do réu bem como terem ressaltado a presença dele na

sala dos professores na hora do intervalo das aulas, tais assertivas não devem

ser levadas em consideração, até porque, mesmo sendo colegas de profissão,

é  impossível  manter  vigilância  constante  e  ininterrupta  sobre  uma  pessoa

durante todo o período da aula, antes ou após, ou mesmo nos intervalos, todos

os dias, por quase dois anos.

Aliás, o fato da vítima sair da escola com um professor, até com o

consentimento do Diretor (como no dia em que foi obrigada a falar que estava

com dor de dente) já elimina naturalmente qualquer óbice dos porteiros. No

mesmo sentido, os moradores dos arredores da residência do réu também não

passariam todo o tempo vigiando a entrada da sua casa, mesmo porque, cada

um, tem seus afazeres, principalmente no período em que a vítima estudava

(durante o horário escolar da tarde).

A inconsistência,  em  termos  de  comprovação,  das  alegações

esposadas pelo acusado, de um lado, aliada aos já mencionados elementos de

prova existentes em favor da tese acusatória, de outro, revela-nos a pertinência

do juízo condenatório proferido na primeira instância.

O fato de não ter sido  encontrada nenhuma prova na residência

do acusado que pudesse comprovar a prática delitiva não merece guarida, uma
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vez  que  perícias  realizadas  nos aparelhos  informáticos  de sua  propriedade

captaram  conversas  em  redes  sociais  com  meninas  menores  de  idade

demonstrando o oferecimento de dinheiro e entorpecentes em troca de favores

sexuais. Assim, apesar de tal elemento de prova não se referir diretamente ao

abuso da vítima de que trata este processo, enaltece a convicção acerca da

tendência dos delitos praticados pelo apelante.

Nesse  diapasão,  pela  análise  dos  depoimentos  narrados,

constata-se  que  o  acusado  costuma  violar  princípios  éticos  do  magistério,

dirigindo sugestões e brincadeiras em tom sexual às alunas, bem como aliciou

menores  de  idade  pelas  redes  sociais,  oferecendo-lhes  dinheiro  e  drogas

ilícitas.

 A vítima, ao contrário,  passou a fazer uso de uma medicação

controlada  prescrita  por  uma  neurologista  em  decorrência  dos  desmaios

persistentes que acometiam a criança após ter revelado a violência sexual que

viveu. Tal fato só demonstra o trauma psicológico que a vítima carregará por

toda a vida. O fato da ofendida não ter demonstrado, durante o período em que

ocorreram os abusos, comportamento diferente que indicasse que algo errado

estava acontecendo não significa que não houve os crimes. Isso porque nem

sempre o sofrimento e as aflições são externados pela ofendida durante tal

período,  principalmente  porque  estava  sendo  ameaçada  de  morte,  caso

alguém descobrisse  os  fatos.  É  natural,  inclusive,  em casos  como esse,  a

criança tentar esquecer os abusos e seguir sua vida normalmente.

Diante  disso,  entendo  que  a  firmeza  das  declarações  da

ofendida  e  de  sua  genitora,  somada  à  congruência  apresentada  nos

depoimentos  das  testemunhas  colhidos  em  audiência,  bem  como  todo  o

acervo  processual  já  mencionado,  mostram-se  suficientes  para  embasar  a

condenação do acusado, até porque não há motivos evidentes para a menor,

sua família e amigas inventarem ou construírem tamanho enredo.
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Por fim, o fato da menor Vitória, mencionada como vítima de

suposto estupro pela pessoa conhecida por Sassá, não ter sido arrolada pela

acusação para prestar depoimento, também não é influente para a pretendida

absolvição.  Todo  o  acervo  probatório,  principalmente  os  depoimentos

testemunhais, conflui para a confirmação da prática do crime descrito no art.

218-A (satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente).

Por tudo isso, deve ser mantida a condenação do acusado

nas penas do art. 217-A por seis vezes, art. 218-A e art. 147, todos do CP.

DA FIXAÇÃO DA PENA:

Como  se  viu,  o  Juiz  sentenciante  dividiu  os  atos  abusivos

pormenorizadamente  em  episódios,  inicialmente  enumerando  as  condutas

descritas  no  art.  217-A,  em  seis  eventos.  Com  relação  aos  arts.  218-A

(satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente) e 147

(ameaça) foi atribuído ao acusado, uma vez, cada um.

Sobre o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal, é

escusado dizer que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena

dentro dos limites legais, desde que o faça fundamentadamente. É que, não

constituindo direito  subjetivo  do acusado a estipulação dessa pena em seu

grau mínimo, pode o Juiz,  considerando as diretrizes do art.  59 do Código

Penal, majorá-la para alcançar os objetivos da sanção. E assim portou-se o

douto magistrado sentenciante, que se referiu, de forma explícita, aos motivos

legais da sua elevação.

Dessa forma, embora considerando a fixação da pena-base um

pouco acima do mínimo legal, apresenta-se, in casu, em quantidade suficiente

para reprovação e prevenção do delito, mostrando-se, portanto, improcedente

o requerimento de fixação da reprimenda inicial em seu patamar menor.
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Vê-se  que  o  fato  do  réu  apresentar  condições  pessoais

favoráveis,  segundo  alegado,  como  a  primariedade,  morar  na  mesma

residência por muito tempo, possuir ocupação lícita, pois é professor há mais

de 18 anos, além de apresentar boa conduta social e familiar não é capaz de

elidir a fixação da reprimenda acima do mínimo, até porque, como dito, foram

consideradas,  na  dosimetria  da  pena,  circunstâncias  judiciais  analisadas

desfavoravelmente ao réu.

Dos delitos do art. 217-A do Código Penal:

No que se refere à reprimenda, verifica-se que, ao exarar a bem

elaborada  sentença,  o  Juiz  sopesou  todas  as  moduladoras  do  art.  59  do

Estatuto Repressivo e, não sendo as circunstâncias judiciais na sua totalidade

favoráveis,  tendo  sido  04  (quatro)  analisadas  negativamente,  aplicou  a

reprimenda  acima  do  mínimo  legal  (08  anos  de  reclusão),  ou  seja,  em

11(onze)   anos e 6 (seis) meses de reclusão (tendo-a assim fixado quanto

ao primeiro, segundo, terceiro e sexto crimes de estupro).

Já na segunda fase, o magistrado sentenciante não vislumbrou

agravantes ou atenuantes,  tendo,  na última etapa,  considerado a causa de

aumento insculpida no art. 226, inciso II (ser o acusado professor na mesma

escola  em  que  a  criança  estudava,  entendendo  como  sendo  preceptor  da

mesma), o que aumentou a pena da metade, totalizando 17 (dezessete) anos

e  03  (três)  meses  de  reclusão,  não  havendo  causa  de  diminuição  a

considerar.

Já  quanto  aos quarto  e  quinto  crime de estupro  de vulnerável

cometidos pelo acusado contra a vítima, o juízo mirim aplicou a pena definitiva

de 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão.
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Quanto à fração referente à continuidade delitiva para os crimes

descritos  no  art.  217-A,  o  magistrado  singular  fixou,  de  forma  bem

fundamentada (fl.  310),  em 1/2 (metade),  o que resultou no patamar de  25

(vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Do crime do art. 218-A do Código Penal:

Com relação ao mencionado delito,  praticado apenas uma vez,

considerando-se a pena em abstrato de 2 (dois) a 4(quatro) anos, a pena-base

foi determinada em 03 (três) anos de reclusão, sendo consideradas também 4

(quatro) circunstâncias judiciais negativas. 

Após entender não haver circunstâncias agravantes e atenuantes,

o Juiz singular vislumbrou, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento

descrita no art. 226, II do CP, razão pela qual majorou a pena da metade, ou

seja, 01 (um) ano e 6(seis) meses, o que totalizou uma pena de  04(quatro)

anos e 6(seis) meses de reclusão.

Somando esse montante ao bloco de crime continuado (art. 217-A

c/c  art.  71)  pela  regra  do  concurso  material,  chega-se  ao quantum de 30

(TRINTA)  ANOS,  04  (QUATRO)  MESES  E  15  (QUINZE)  DIAS  DE

RECLUSÃO.

 

Do crime do art. 147 do Código Penal: 

O  magistrado  prolator  da  decisão,  ao  considerar  a  pena  em

abstrato  de  01(um)  a  06  (seis)  meses  de  detenção  e  avaliando

desfavoravelmente 3 circunstâncias judiciais, fixou, quanto ao retromencionado

delito, a pena-base de 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção. 

A míngua de atenuantes, perfilhou o nobre magistrado, contudo,
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as agravantes do art. 61, II, alíneas “b”, “g” e “h”, razão pela qual aplicou uma

pena intermediária de 04 (quatro) meses e 06(seis) dias de detenção, a qual

tornou  definitiva  ante  a  inexistência  de  causas especiais  de  aumento  e  de

diminuição de pena.

Da pena final:

Dessa forma, o apelante José de Assis Lucena foi condenado, em

definitivo,  pela prática dos crimes descritos no  artigo 217-A, caput do CP –

ESTUPRO DE VULNERÁVEL -  por seis vezes,  em continuidade delitiva

(art. 71 do CP); art. 218-A do CP – SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE

PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE – por uma vez e artigo 147

do CP – AMEAÇA -, também por uma vez, sendo os dois últimos crimes

em concurso material (art. 69 do CP) com o bloco do crime continuado a

uma pena total de 30 (TRINTA) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE)

DIAS DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais  04

(QUATRO) MESES E 06 (SEIS) DIAS DE DETENÇÃO, em regime inicialmente

aberto, iniciando-se o cumprimento pela pena de reclusão.

Pelo exposto, não há o que ser modificado na reprimenda então

estabelecida,  nem  tampouco  no  regime  cominado  para  o  seu  início  de

cumprimento, eis que foram devidamente observados os critérios legais.

 Aliás,  merece  destaque,  como  bem  lembrando  pelo  ilustre

Procurador em seu Parecer, o brilhantismo da sentença elaborada pelo Juiz

Rodrigo Augusto Gomes Brito Vital da Costa, que, com afinco e maestria, sem,

contudo, ser prolixo,  soube explanar correta e fundamentadamente os fatos

ocorridos bem como a dosimetria da pena.

Lado outro, vale ressaltar que a sanção aplicada está adequada à

repressão do crime cometido, já que o quantum consubstanciado encontra-se
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em perfeita consonância com os contornos objetivos e subjetivos  da prática

ilícita, concretizadas no patamar necessário e suficiente para a prevenção e

reprovação do grave delito praticado, levando-se em consideração também a

condição do agente, que exercia a função de professor, pessoa que deveria

acompanhar e orientar a educação de crianças ou adolescentes.

Pelo  exposto,  a  sentença  atacada  está  suficientemente

fundamentada,  e  a  pena,  posta  de  maneira  correta,  não  havendo  o  que

reformar.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a

decisão atacada em todos os seus termos. Oficie-se.

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 Benedito da Silva, relator, e Márcio Murilo da Cunha Ramo. Presente à

sessão o Excelentíssimo Senhor José Roseno Neto, 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 10 (dez)

dias do mês   de abril de 2018.

  Des. João Benedito da Silva

RELATOR
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