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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO INFRACIONAL Nº 0000772-58.2015.815.0061 –  2ª Vara da Comarca de
Araruna/PB
RELATOR: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho
APELANTE: Murilo Emanoel da Silva Soares
ADVOGADO: Bel. José Ernesto dos Santos Sobrinho (OAB/PB 2.970)
APELADO: Ministério Público

APELAÇÃO.  ESTATUTO  MENORISTA.  ATO
INFRACIONAL  ANÁLOGO  AO  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  ART.  217-A DO CP.  PROCEDÊNCIA
DA REPRESENTAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA
DE  LIBERDADE  ASSISTIDA.  IRRESIGNAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO.  ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS.
INSUBSISTÊNCIA.  ACERVO  ROBUSTO.  PROVAS
CONVINCENTES ANGARIADAS NA POLÍCIA E NA
INSTRUÇÃO  JUDICIAL.  PROVA  TESTEMUNHAL
ELUCIDATIVA.  ATO  INFRACIONAL  GRAVE.
NECESSIDADE  DE  MEDIDA  SOCIOEDUCATIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 122, VI E ART. 118, AMBOS
DO ECA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Tendo o magistrado interpretado os meios probantes
de  acordo  com  suas  convicções,  em  que  apontou  os
motivos  fáticos  e  jurídicos  necessários  ao  fim
pedagógico,  com  aplicação  ao  infrator  de  medida
socioeducativa  de  liberdade  assistida,  diante  dos
reveladores  depoimentos  das  testemunhas,  além  das
declarações  seguras  das  vítimas,  há  que  se  considerar
correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a  hipótese
contempla ato infracional análogo ao fato típico do art.
217-A do Código Penal,  não  havendo que  se  falar  de
absolvição.

2.  Impõe-se a procedência da representação,  quando o
conjunto  probatório,  encartado  nos  autos,  é  robusto  e
contundente  em  apontar  o  adolescente  como  um  dos
autores do ato infracional
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3.  A liberdade  assistida  será  adotada sempre  que se
afigurar  a  medida  mais  adequada  para  o  fim  de
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  apelação
infracional, acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade, em negar provimento do apelo, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Perante a 2ª Vara da Comarca de Araruna/PB, Murilo Emanoel da
Silva  Soares,  qualificado na  inicial,  foi  representado por  ato  infracional  análogo à
conduta típica do art. 217-A do Código Penal (quatro vezes), em razão dos fatos assim
narrados na representação ministerial (fls. 02-03):

De  acordo  com  o  procedimento  especial,  peça  base  para  a
fundamentação e o oferecimento desta Representação, as informações dão conta que,
entre o final de 2014 até maio de 2015, em dias e horários variados, no prédio da
Escolinha  Jardim  de  Infância,  em  Araruna,  o  acusado,  Murilo  Emanoel  da  Silva
Soares, para satisfazer a sua lascívia, investiu sexualmente contra quatro crianças, de
iniciais  E.S.B;  M.I.D.P;  M.A.S.F  e  A.B.S.0,  todas  com  quatro  anos  de  idade,
aproveitando-se do momento em que elas estavam no horário de estudo, na escolinha
onde  o  representado  trabalhava  ajudando  os  seus  pais,  proprietários  do
estabelecimento.

Segundo  a  peça  acusatória,  o  representado  beijou  a  boca,
acariciou a genitália e colocou seu pênis na boca das crianças E.S.B. e M.I.D.P, ambas
do sexo feminino.

Em  relação  ao  menor  M.A.S.F.,  do  sexo  masculino,  o
representado praticou com ele sexo oral de maneira mútua.

Por fim, quanto à menina A.B.S.F, o representado acariciou sua
genitália com os dedos. 

Recebida a Representação no dia 22.08.2016 (fl. 81), procedeu-se
à notificação do adolescente infrator e do seu representante (fl. 83).
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Na audiência de apresentação, foi ouvido o representado (fls. 84). 

Defesa prévia às fls. 81/99, no sentido da negativa de autoria. 

Instruído o feito com o depoimento das vítimas (fls.  161) e de
suas genitoras (fls.  146),  além das testemunhas de defesa (fls.  175),  tudo por meio
audiovisual. 

Houve juntada de estudo social (fls. 188/190). 

Oferecidas as alegações finais orais pelo  Parquet (fls. 195-198) e
pela  Defesa  (fls.  201-206),  o  MM Juiz  prolatou  a  sentença  (fls.  208-212),  julgando
procedente  a  representação quanto  à  prática  de  ato infracional  análogo ao  crime de
estupro de vulnerável art. 217-A do CP, quando aplicou ao adolescente, nos termos dos
arts. 112, VI, e 118, ambos da Lei n° 8.069/1990, a medida socioeducativa de liberdade
assistida, pelo prazo de 01 (um) ano.

Irresignada, apelou a i. Defesa (fl. 214), dentro do prazo de 10 (dez)
dias conferido pelo art. 198, II, do ECA, alegando, em suas razões (fls. 215-2223), que não
há,  nos  autos,  provas  suficientes  a  demonstrar  a  autoria  do  ato  infracional  pelo
representado, pugnando pela improcedência da acusação e consequente reforma integral da
sentença.

Contrarrazões ministeriais às fls. 224-228, pelo não provimento
do recurso, para manter, integralmente, a sentença.

Instada a se manifestar, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Joaci
Juvino da Costa Silva, opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 235-237).

Por  dispensar,  nos  processos  afetos  ao  Juizado  da  Infância  e
Juventude, a intervenção de Revisor em sede recursal (art. 198, III, do ECA), pedi dia
para julgamento (fl. 238).

É o relatório.

VOTO

1. Do Juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação
infracional, cujo rito segue o sistema recursal do Código de Processo Civil (ECA 198,
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caput,  in fine1), e sua interposição se deu dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, nos
moldes do inciso II2 do art. 198 do ECA, em face de sentença judicial pedagógica.
Além disso, não se exige o preparo, ante a dicção do inciso I3 do mesmo dispositivo
menorista.

Portanto, conheço do presente apelo infracional.

2. Do mérito recursal:

Conforme relatado, a i. Defesa busca a reforma da sentença para
que o representado seja absolvido, sob o argumento de que não existem, nos autos,
provas suficientes a demonstrar a autoria do ato infracional em face dele. 

Eis,  em  síntese,  os  termos  da  pretensão  recursal,  os  quais,
entrementes, não merecem prosperar. E, para tanto, dou as minhas razões:

2.1. Da pretensão absolutória – ausência de provas:

De início, cumpre dizer que a sentença de fls. 208-212, apesar de
concisa, atendeu  ao  teor  do  art.  381,  III,  do  CPP4,  visto  conter  as  indicações  dos
motivos  fáticos  e  jurídicos  que  ocasionaram  a  procedência  da  representação,
perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado  (subsunção  legal),  de  forma  que  não  foi
prolatada ao vazio do acaso.

Quanto à capitulação imputada ao representado, mister se deter na
dicção do ato infracional similar ao tipo do art. 217-A, do Código Penal:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (catorze)  anos:  (Incluído
pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído
pela Lei nº 12.015, de 2009). ”

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores

1 ECA - Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à
execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações:

2 ECA - Art. 198.  [...]; II - em todos os recursos, salvo nos embargos de declaração, o prazo para o
Ministério Público e para a defesa será sempre de 10 (dez) dias.

3 ECA - Art. 198. [...]. I - os recursos serão interpostos independentemente de preparo;
4 CPP – Art. 381. A sentença conterá:

[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade infracionais em face do
adolescente, ora apelante, eis que o MM. Juiz prolatou a sentença em conformidade
com os aspectos fáticos e probatórios discorridos nos autos, de maneira convincente à
luz  da  legislação  e  da  jurisprudência  vigentes,  pois  bem  se  debruçou  em  todo  o
percurso processual, valendo-se, para os fins pedagógicos, de várias fontes probantes,
dentre elas, o reconhecimento dele pelas vítimas acima mencionadas, deixando claro,
pois, que o recorrente praticou ato infracional análogo ao crime do art. 217-A, do CP.

Além do mais, o magistrado seguiu à risca a linha garantista e fez
uso  do  livre  convencimento  motivado  disposto  no  art.  155  do  CPP (princípio  da
persuasão racional do juiz), talhando sua decisão com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, formando, assim, o seu
juízo de valor na própria audiência de instrução, com base no calor das provas que lá
lhe  foram apresentadas,  razão  por  que  a  sentença  foi  prolatada  de  forma  direta  e
contundente, motivo pelo qual se afasta a tese defensiva pela absolvição.

Para  tanto,  vê-se  que  a  materialidade  infracional  encontra-se,
satisfatoriamente,  comprovada  pelos  elementos  colhidos  no  procedimento  especial,
Relatórios  do  Conselho  Tutelar  (fls.  26-27),  Laudos  Psicológicos  (fls.  38-50),
documento de escola  pública  demonstrando a  idade  do representado,  certidões  das
vítimas (fls. 09,12,52 e 53), bem como pelo Relatório Social de fls. 188-190.

Não  se  mostra  possível  extrair-se  alguma  conclusão,  quanto  a
perícia realizada nas vítimas, foi realizado mais de dois anos depois da ocorrência, cuja
natureza não permitia deixar vestígios (carícias e sexo oral). 

Da mesma forma a autoria se revela, retilineamente, em face do
apelante,  visto  que  os  copiosos  elementos  colhidos  no  procedimento  especial e  na
instrução criminal dão como certo que o representado/apelante praticou os libidinosos
diversos da conjunção carnal (art. 217-A, CP). 

Acerca  dessas  afirmações,  basta  se  ater  à  vasta  prova  oral
angariada ao longo dos autos, notadamente, pelas declarações das testemunhas/vítimas,
as quais,  são uníssonas  em apontar  que o indigitado efetivamente  praticou os  atos
libidinosos diversos da conjunção carnal (CD às fls. 147, 161/v e 175-176).

Assim, ao ser ouvida, a genitora de A. informou em juízo e ao
serviço de apoio (fls. 188/189) que na época dos fatos sua filha disse que “Murilo fez
coisa feia”, estando a criança hoje adaptada na escola.

Quanto a menor M. I. D, ao ser ouvida, sua genitora informou
que a criança começou a ter resistência em ir  para a escola que de certa feita,  ela
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apontou para a boca e para as partes íntimas, quando estava no banheiro, dizendo que
“Murilo namorava com ela”. E ainda, relatou ao serviço de apoio assistencial (fls. 189)
que  a  vítima  confirmou a  história  do  abuso,  com riqueza  de  detalhes  e  de  forma
espontânea, mudando o semblante quando indagada quanto ao seu retorno à escola. 

Relativamente à menor E. S. B, disse a sua genitora que, em 2015
a menina se queixou de estar assada, reclamando de dores durante o asseio, afirmando
que  “tinha  algo  pra  dizer,  mas  que  a  mãe  não reclamasse  com ela”,  dizendo,  em
seguida, que “Murilo mexia no pipiu dela e beijava sua boca”. 

Diante das profissionais, a própria criança disse que não gostava
da escola de Leidjane, por causa de Murilo, pois ele “havia colocado a mão no pipiu
dela e ela não gostou, porque ficou doendo”.

 Finalmente, quanto ao garoto M. A. S. F, disse a genitora que, no
momento da entrevista ele estava com vergonha e agitado, mas disse no ouvido da mãe
que "Murilo pegava na pitoquinha dele". 

Assim,  vê-se  que  os  relatos  a  respeito  da  ocorrência  dos  atos
infracionais  são  sólidos,  apontando que  os  Atos  libidinosos  diversos  da  conjunção
carnal, de fato, ocorreram entre o representado e as vítimas vulneráveis, malgrado o
mesmo negue as acusações (Mídia – DVD de fl. 85), não havendo, então, que se falar
de absolvição, devendo ser mantida a sentença.

Outrossim,  cumpre registrar que não se pode confundir  sequer
comparar  o  sistema repressivo  do Código Penal  com o sistema socioeducativo  do
Estatuto Menorista, até porque neste o caráter é pedagógico e não se pode falar de
crime,  tampouco da figura do criminoso,  cujo estudo é conferido àquela legislação
penalista.  São  realidades  jurídicas  diversas,  porque  cada  qual  tem  uma  peculiar
natureza disciplinar.

A conduta  em estudo  se  encaixa  em uma  legislação  específica,
incidindo, pois, no art. 118, VI, do ECA, cuja redação diz que a  medida de liberdade
assistida será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de
acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente. Tal hipótese encontra-se evidenciada nos
autos.

Conforme ficou fundamentado acima e na sentença vergastada, a
conduta do apelante foi revelada quando praticou atos libidinosos com menores de 14
(catorze)  anos,  no  que  resultou  em  ato  infracional  análogo  ao  art.  217-A do  CP,
notabilizando a gravidade dos fatos.
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Desse modo, por mais que o apelante tente eximir-se, alegando
que não há provas suficientes, visto que o fato por ele praticado não foi um simples ato
infracional, mas, sim, um comportamento da maior repugnância social, em que tive a
ousadia de invadir uma residência e encostar uma faca no pescoço da vítima, dizendo-
lhe que iria matá-la, quando poderia resultar em algo mais trágico. Assim, o Estado-
Juiz deve agir de imediato para sarar essa cicatriz, com medidas impactantes, para que
ele  enxergue  a  negatividade  do  que  fez  e,  com  isso,  adquir  juízo  para  não  mais
delinquir.

Ademais,  verifica-se,  no  caso  em  tela,  que  o  menor  fora
beneficiado com a medida socioeducativa de liberdade assistida, eis que, como se trata
de  ato  infracional  cometido  com  presunção  de  violência  ou  grave  ameaça  contra
crianças menores de 05 (cinco) anos de idade, incapazes de consentir na prática do ato
sexual,  a  aplicação de  medida  socioeducativa  de  internação seria  a  adequada  para
reparação determinada   pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

A propósito, esse é o entendimento do nosso e. TJ/PB:

“APELAÇÃO.  ATO  INFRACIONAL
EQUIPARADO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL
(ART. 217-A, CAPUT DO CP). VÍTIMA COM 07
(SETE) ANOS DE IDADE. ATOS LIBIDINOSOS
DIVERSOS  DA  CONJUNÇÃO  CARNAL.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  CERTAS.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA AFASTADA POR
PROVA ROBUSTA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA
DE  INTERNAÇÃO.  DESPROVIMENTO.
Demonstradas  a  autoria  e  materialidade  de  atos
libidinosos  praticados  por  adolescente  contra
criança,  responde  o  agente  pelo  ato  infracional
equiparado  a  estupro  de  vulnerável  (art.  217-A,
"caput"  do  CP).  Adequação  da  medida
socioeducativa de internação, na forma do art. 122, I
do  ECA.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00005311820138150041,  Câmara
Especializada  Criminal,  Relator  DES  MÁRCIO
MURILO  DA CUNHA RAMOS  ,  j.  em  21-07-
2016)”. 

“APELAÇÃO  INFRACIONAL.  Crime  contra  a
dignidade  sexual.  Ato  análogo  ao  estupro  de
vulnerável. Procedência da representação. Aplicação
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de  medida  socioeducativa  de  internação.
Possibilidade. Absolvição. Descabimento. Autoria e
materialidade comprovadas. Pretendida substituição
da internação por outra prevista no art. 112 do ECA.
Pleito  Improcedente.   Desprovimento  do  apelo.  -
Incabível  a  absolvição  do  menor  infrator  se  o
conjunto probatório colacionado nos autos evidencia
de forma inconteste a materialidade e autoria do ato
infracional  análogo  ao  crime  de  estupro  de
vulnerável, a aquele atribuído.      - Como cediço, em
infrações  de  natureza  sexual,  rotineiramente
praticadas  às  escondidas,  a  palavra  da  vítima,  se
coerente  e  em  harmonia  com  as  demais  provas
constantes dos autos, é de fundamental importância
na elucidação da autoria, conforme tem-se no caso
em tela. In casu, presentes um  dos requisitos do art.
122  do  ECA,  pois  se  trata  de  ato  infracional
cometido  com  presunção  de  violência  ou  grave
ameaça contra criança de 05 (cinco) anos de idade,
incapaz  de  consentir  na  prática  do  ato  sexual,
portanto,  a  aplicação de medida socioeducativa  de
internação é  adequada  para  reparação determinada
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018795920118150391,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  ARNOBIO  ALVES
TEODOSIO , j. em 16-12-2014)”. 

No entanto, assim fundamentou o magistrado a quo sua decisão:

“(…)  No  caso  em  destaque,  observa-se  que  o
representado exerce a profissão de radialista e é bem
inserido na sociedade, estando em fase de conclusão
do  ensino  médio  e  com  inscrição  no  Exame
Nacional do Ensino Médio — ENEM (fls. 174/175).
Porém, demonstro frieza no seu depoimento, eis que
se  mostrou  um tanto  quanto  indiferente  aos  fatos,
inclusive  diante  do  serviço  de  apoio,  no  Ultimo
relatório, ao afirmar que quer que tudo isso termine
da  melhor  maneira  possível,  de  modo  que  possa
retomar sua vida normalmente, com as crianças (fls.
190). 
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Outrossim, foi possível verificar que os genitores do
menor têm grande preocupação com o bem-estar do
filho,  estando  ao  seu  lado  nas  audiências,
fornecendo-lhe  o  apoio  necessário.  Em
contrapartida, não demonstram preocupação com as
vítimas,  e  nem que  tomaram alguma  atitude  mais
incisiva do ponto de vista pedagógico com o filho,
talvez, por força do lado emocional, longe da razão,
que os levaram a analisar e enfrentar a problemática
com  certa  ingenuidade.  Diante  dessa  lacuna,  é
necessário que haja um acompanhamento por parte
de um profissional para orientar o menor em relação
ao ocorrido, o que deve ser dar por meio do regime
de liberdade assistida.”

Por tal motivo, denota-se que a medida socioeducativa foi justa
para atingir o seu caráter pedagógico, atendendo, assim, ao preconizado no art. 112, IV,
do ECA, in verbis:

“Art. Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente  poderá  aplicar  ao adolescente
as seguintes medidas:
(...)
IV - liberdade assistida;”

In casu, a gravidade concreta do delito, praticado contra crianças
em tenra idade, milita em desfavor do adolescente, de modo que, fazendo o juízo de
proporcionalidade entre a conduta praticada e a medida socioeducativa a ser aplicada,
entendo  que  a  liberdade  assistida  atende  ao  melhor  interesse  do  adolescente  em
desenvolvimento.

Assim, o ato praticado pelo recorrente foi, devidamente, analisado
de acordo com as provas dos autos, não existindo nenhum erro ou injustiça no tocante à
medida imposta, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Ex positis, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de
Justiça, nego provimento ao recurso, para manter a sentença tal como lançada.

É o meu voto.

Presidiu o julgamento o Exmo. Sr. Des. Carlos Martins Beltrão
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Filho, Presente da Câmara Criminal e relator, dele participando os Exmos. Srs. Des.
Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos  (1º  vogal)  e  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa  (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio (2º vogal).

Presente à sessão de julgamento o Exmo. Sr. Amadeu Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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

João Pessoa, 09 de maio de 2018.

      Des. Carlos Martins Beltrão Filho
                      - Relator -
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