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VULNERÁVEL.  PROVAS  DA MATERIALIDADE
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DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Restando comprovadas a materialidade e autoria
do crime pelo qual o acusado fora condenado, a
manutenção do decisum é imposição legal. 

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. 

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Werson  Jose

Medeiros do Ó (fl.253), contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª

Vara Criminal da comarca de Campina Grande/PB (fls.240/249), que julgou

procedente a denúncia, para condená-lo nas sanções do artigo 217-A, caput,

c/c art. 226, inc. II, ambos do Código Penal e da Lei nº 8.072/90, a uma

pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em

regime fechado.

Em  suas  razões  (fls.254/262),  o  apelante  alega  que  o  lastro

probatório é frágil para ensejar uma condenação, pugnando, por absolvição,

nos termos do art. 386, VII do CP. 

Contrarrazoando (fls.265/267), o representante do Ministério Público,

opinou pelo desprovimento do apelo.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  por  seu  Procurador  Francisco

Sagres Macedo Vieira, exarou Parecer (fls. 279/287), pelo desprovimento do

apelo.

É o relatório.

VOTO

O representante do Ministério Público Estadual ofereceu denúncia

(fls. 02/04) em desfavor de Werson Jose Medeiros do Ó, como incurso nas

sanções do  artigo 217-A,  caput,  do CP, c/c art.  1º,  da Lei  8.072/90;  art.

129,§ 9º,  c/c art.  14,  II,  ambos c/c art.  61,  inc.  II,  alíneas “e”  e “f”,  do

Código Penal.

Consta da peça acusatória que no dia 28 de julho de 2013, pelas

14h45min, o denunciado foi preso em flagrante em sua residência, localizada

na Rua Recife, 130, Conjunto Rocha Cavalcante, Campina Grande, por haver
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estuprado seu filho I.P.S., de apenas 10 anos de idade.

Extrai-se  ainda  da  denúncia  que  na  noite  anterior  à  prisão  o

denunciado  praticou  conjunção  carnal  com  a  criança,  quando  esta  se

encontrava em sua residência passando o final de semana. O fato consistiu

em o denunciado despir o menor e introduzir seu pênis na boca e no ânus do

garoto, passando, igualmente, a lamber-lhe as partes íntimas.

Ultimada a instrução criminal o Juízo primevo julgou procedente em

parte a pretensão punitiva  Estatal  para condenar o acusado  Werson Jose

Medeiros do Ó, como incurso nas sanções do artigo 217-A c/c art. 226, inc.

II, ambos do Código Penal e da Lei nº 8.072/90, a uma pena definitiva de 12

(doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Inconformado, o ora apelante recorreu da decisão.

Inicialmente, alega o Apelante que o lastro probatório é frágil para

ensejar uma condenação.

Contudo, sem razão.

Isso  porque,  a  materialidade  restou  comprovada  pelo  Laudo

sexológico (fl. 64), com a seguinte conclusão: 

“(…)  DISCUSSÃO:  o  periciado  apresenta  sinais
de coito anal recente e antigos.
QUESITOS: 
1º Se há vestígio de ato libidinoso? SIM.
2º  Se  há  vestígio  de  violência  e,  no  caso
afirmativo, qual o meio empregado? VIOLÊNCIA
DE VULNERÁVEL.(...)

A autoria,  de  igual  modo,  resta  inconteste,  embora  não  tenha  o

Apelante  confessado  a  prática  delitiva,  quando  dos  seus  interrogatórios
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(fls.10/11  e  mídia  –  fl.207),  não  trouxe  elementos  capazes  de  destituir  a

imputação  contida  na  denúncia,  que  restou  comprovada  diante  do  acervo

probatório contante no caderno processual. Vejamos: 

A vítima  I.P.S.,  em  suas  declarações  quando  na  fase  inquisitiva

(fl.09), asseverou:

“(...)  ontem  por  volta  das  20h00min  o  declarante
estava na casa de seu pai, de nome WERSON JOSÉ
DE MEDEIROS DO Ó, mas precisamente deitado na
cama dele; QUE quando menos esperou seu pai ali
apareceu pelado e pensando que o declarante estava
dormindo, deitou-se ao lado do declarante e começou
a beijar  e lamber  seu corpo,  ou seja,  seu bumbum,
seus pés e sua “rola”;  QUE seu pai colocou a “rola”
dentro do bumbum do declarante, QUE o declarante
ficou  imóvel  sem  saber  o  que  fazer,  fingindo  que
estava dormindo; QUE seu pai não satisfeito colocou a
“rola” dentro da boca do declarante; QUE seu pai após
fazer tais coisas com o declarante passou a lhe melar
com algum líquido que o declarante não sabe o que
era,  que  saia  da  “rola”  dele;  QUE  após  fazer  tais
coisas o seu pai foi dormir ao lado do declarante; QUE
acredita que seu pai já fez isso com o declarante de
10 a 20 vezes; QUE o declarante não mora com seu
pai,  inclusive ele lhe nunca registrou; QUE todas as
vezes que seu pai fez aquilo com o declarante este
fingia  que  estava  dormindo;  QUE  o  declarante  só
passa  os  finais  de  semana com o  seu  pai;  QUE o
declarante nunca tinha contado nada a sua mãe com
medo de seu pai, pois ele é uma pessoa violenta, por
isso o declarante sempre fingia está dormindo, quando
seu pai fazia aquelas coisas com a sua pessoa; QUE
na manhã de hoje, seu pai foi deixar o declarante na
casa  de  sua  mãe,  momento  em  que  o  declarante
resolveu  contar  o  que  havia  acontecido  para  a  sua
genitora; QUE sua mãe ao saber do ocorrido trouxe o
declarante para a central de polícia; QUE o declarante
informa que seu pescoço está doendo em virtude do
seu pai tê-lo apertado com força ontem; QUE disse o
declarante  que  ao  avisar  a  sua  mãe  do  ocorrido,
informou  que  tinha  a  prova  do  crime,  ou  seja,  sua
bermuda  e  cueca  meladas  do  líquido  que  saia  da
“rola” do seu pai; (...)” 

Por sua vez, a vítima quando em Juízo (mídia – fl. 189), declarou
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que o acusado é seu pai biológico. Que é verdade que o acusado praticou

abuso sexual contra ele declarante, quando tinha apenas 10 anos de idade.

Que estava na cama tentando dormir, porque na época não conseguia dormir

direito.  Que ficou de barriga  para  baixo,  momento  em que veio  o  acusado

pensando que ele estava dormindo, tirou a sua calça, se despiu e esfregou o

pênis nele vitima, chegando a ejacular. Que o acusado colocou o pênis na sua

boca, chegando a lamber o seu pé. Que isso aconteceu várias vezes porque

não  sabia  direito  o  que  estava  acontecendo,  pois  simplesmente  dormia  e

quando acordava encontrava o pai ao seu lado. Que isso acontecia na casa do

seu pai. Que o seu pai apertou o seu pescoço, tentando lhe esganar, tendo

resolvido nesse dia entregar o seu pai. Que não denunciou o seu pai desde a

primeira vez, porque era criança e não sabia direito o que estava acontecendo.

Que não sabe dizer se dessas últimas vezes introduziu o pênis, mas dessa

última vez o seu pai conseguiu.

A genitora da vítima Djailma Pereira da Silva, na polícia (08), falou: 

“(…) a declarante é mãe da criança ISRAEL PEREIRA
DA SILVA de 10 anos; (…) QUE hoje, por volta das
10:00  WERSON  foi  deixar  ISRAEL  na  casa  de
declarante, momento em que seu filho lhe contou que
seu  pai  havia  deitado  na  cama  que  ele  estava
dormindo  e  havia  o  abusado  sexualmente;  QUE
segundo  ISRAEL  o  seu  pai  beijou  e  lambeu  suas
partes  íntimas,  colocou  o  pênis  no  bumbum  de
ISRAEL,  após  tirar  a  roupa  da  criança,  bem  como
colocou o pênis dele na boca de ISRAEL; QUE seu
filho também narrou que o fato aconteceu umas vinte
vezes,  mas  ISRAEL  sempre  fingia  está  dormindo
quando aquilo acontecia; QUE ISRAEL disse que tinha
como provar o ocorrido por que sua cueca e seu short
estavam melados com o líquido tirado do pênis do seu
pai; QUE a declarante não sabia que tal fato criminoso
estava  acontecendo  com  seu  filho,  inclusive  ele  só
contou a verdade porque a declarante achou estranho
ele  ter  retornado  para  a  sua  casa  no  dia  de  hoje,
quando deveria voltar apenas amanhã; QUE ISRAEL
queixou-se  de  dor  no  pescoço;  QUE  ao  saber  do
ocorrido  a  declarante  não  pensou  duas  vezes  e  o
trouxe para a central de polícia. (…)”.
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Por  sua vez,  quando em Juízo  (fl.  189),  a  declarante,  disse  que

quando aconteceu o fato não tinha convivência com o acusado Werson, sendo

este o pai biológico da vítima. Que engravidou dele acusado, mas não chegou

a conviver. Que não sabe dizer se Werson praticou relações sexuais várias

vezes com Israel, mas o único dia que a vítima chegou contando foi neste dia

do  fato,  quando  tinha  apenas  10  (dez)  anos  de  idade.  Que  Israel  disse  a

declarante  que  não  queria  ir  mais  para  a  casa  do  pai,  e  perguntando  a

declarante, o porquê, não obteve resposta da vítima, tendo a declarante dito a

vítima, que se ele não queria ir, não fosse. Que a declarante foi trabalhar no

sábado, e soube depois que o acusado foi pegar a vítima. Que Israel ia para a

casa do pai de quinze em quinze dias. Que o acusado pegava Israel no sábado

e só entregava na segunda-feira, porém nesse dia o acusado devolveu Israel

no domingo pela manhã, logo cedo. Que o acusado não disse o motivo porque

tinha  devolvido  Israel  antes.  Que  estava  lavando  os  pratos,  quando  Israel

chegou com a mochila nas costas, chorando dizendo que não ia para a casa do

pai. Que nesse dia o acusado deixou Israel no portão e foi embora sem falar

com  ela  declarante.  Que  sempre  o  acusado  quando  entregava  a  vítima

chamava a declarante. Que quando chegou da casa do pai, Israel contou o

ocorrido, tendo a declarante falado que o que a vítima estava dizendo era muito

grave, mas a vítima disse que tinha certeza do que estava falando, mandando

que ela declarante olhasse a sua roupa. Que a declarante olhou a roupa, mas

pra ela não tinha nada. Que disse para a vítima não tomar banho e levou a

roupa e Israel no mesmo dia para a delegacia. Que israel disse que ele estava

deitado de bruços e o acusado pensou que ele estivesse dormindo e começou

a acariciá-lo, introduziu o pênis na boca dele, ejaculou na sua roupa, tendo-o

despido. Que a declarante não chegou a conversar com Werson sobre o fato,

porque no mesmo dia ele  foi  preso,  porém, hoje ele  está solto.  Que Israel

desde esse dia nunca mais teve contato com o acusado. Que depois que o

acusado foi solto, ele ainda foi para a casa da declarante, e o recebeu bem,

mas não quer o acusado em sua casa por causa de Israel. Que Israel frequenta

psicólogo que por causa do ocorrido, mudou o comportamento dele.  Que a
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vítima é acompanhado pelo CAPS, é nervoso, estressado, não sabendo dizer

se tal comportamento está ligado ao fato ocorrido. Que israel não é de inventar

estórias e mentiras.

A corroborar com a narrativa da vítima, tem-se os depoimentos das

testemunhas indicadas na denúncia:

“(…) QUE se encontrava no plantão centralizado da
polícia civil  de Campina Grande;  QUE por volta das
14:00  foi  solicitado  pela  delegada  plantonista  deste
feito  para  que  comparecesse,  juntamente  com  os
agentes de investigação PAULO ALBINO E EMANUEL
TURIBIO à residência localizada na Rua Recife, 130
no  bairro  Rocha  Cavalcante,  a  fim  de  prender  em
flagrante o indivíduo WERSON JOSÉ MEDEIROS DO
Ó; QUE segundo a delegada que na ocasião estava
acompanhada de criança ISRAEL PEREIRA DA SILVA
e sua genitora DJAILMA PEREIRA DA SILVA, a citada
criança  havia  acabado  de  relatar  que  tinha  sido
abusado sexualmente pelo seu pai WERSON na noite
de  ontem;  QUE  se  deslocaram  ao  local  indicado
chamaram WERSON e o convidaram a comparecer a
central de polícia, mas no trajeto a central de polícia o
questionaram sobre o estupro de vulnerável em face
do seu filho, momento quem que negou a sua autoria
delitiva;(…)   Depoimento  da testemunha  Sebastião
Bezerra  da Silva  –  NA ESFERA POLICIAL (fl.
06).

A  referida  testemunha,  quando  em  Juízo  (mídia  à  fl.  189),

asseverou que se  recorda dos fatos  narrados na denúncia.  Que estava de

plantão na delegacia quando chegou a mãe da vítima com a criança dizendo

que a vítima tinha sido molestada. Que a genitora da vítima trouxe a criança e

a sua roupa para a delegacia.

 
No  mesmo  sentido  foi  o  depoimento  da  testemunha  Emanuel

Turibio Ribeiro, tanto na esfera administrativa, quanto na judicial:

“(…) QUE se encontrava no plantão centralizado
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da  polícia  civil  de  Campina  Grande;  QUE  por
volta  das  14:00  foi  solicitado  pela  delegada
plantonista  deste  feito  para  que  comparecesse,
juntamente  com  os  agentes  de  investigação
PAULO  ALBINO  E  EMANUEL  TURIBIO  à
residência  localizada  na  Rua  Recife,  130  no
bairro  Rocha  Cavalcante,  a  fim de  prender  em
flagrante o indivíduo WERSON JOSÉ MEDEIROS
DO Ó; QUE segundo a delegada que na ocasião
estava  acompanhada  de  criança  ISRAEL
PEREIRA  DA  SILVA  e  sua  genitora  DJAILMA
PEREIRA  DA  SILVA,  a  citada  criança  havia
acabado  de  relatar  que  tinha  sido  abusado
sexualmente pelo seu pai WERSON na noite de
ontem;  QUE  se  deslocaram  ao  local  indicado
chamaram  WERSON  e  o  convidaram  a
comparecer a central de polícia, mas no trajeto a
central de polícia o questionaram sobre o estupro
de  vulnerável  em  face  do  seu  filho,  momento
quem que negou a sua autoria delitiva;(…).
Depoimento  da  testemunha  Emanuel  Turibio
Ribeiro– NA ESFERA POLICIAL (fl. 07).

Por sua vez,  a aludida testemunha em Juízo (mídia à fl.  189),

falou que se recorda dos fatos narrados na denúncia. Que estava de plantão na

central de Polícia, quando chegou a vítima com a mãe, a princípio relatando

que a  vítima  estava com um comportamento  diferente  e que as  vestes  da

criança tinha vestígios de sêmen. Que a mãe chegou a relatar que o filho tinha

sido molestado pelo pai na presença da delegada e deles, testemunhas. Que

viu a criança junto com a mãe na delegacia. Que a perícia constatou que tinha

havia conjunção carnal na criança, bem como esganadura.

 Como visto, pelo acervo probatório colhido no caderno processual,

não se sustenta a tese do apelante no sentido de que não há provas suficientes

para  a  condenação  imposta.  Ao  contrário,  pelo  que  ficou  apurado  restou

suficientemente comprovado que o acusado na verdade praticou o crime pelo

qual fora condenado.

 Por outro lado, vale salientar que nessa espécie de crime a palavra
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da vítima, desde que consentânea com as demais provas dos autos, assume

relevante importância, especialmente, porque, na maior parte dos casos, esses

delitos,  por  sua própria  natureza,  não contam com testemunhas oculares e

sequer deixam vestígios. 

Aliás, a jurisprudência dominante assim aponta, conforme espelham

os julgados adiante transcritos:

“Nos  crimes  contra  os  costumes  a  palavra  da
vítima surge com coeficiente probatório de ampla
valoração,  ainda  mais  se  corroborado  pelos
demais elementos dos autos.” (RT 666/295)

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS E
DEMONSTRADAS  POR  FARTA  PROVA  ORAL
COLIGIDA.  VALIDADE  E  CREDIBILIDADE  DOS
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA,  MÁXIME POR TEREM
SIDO  CORROBORADOS  PELO  CONJUNTO
PROBATÓRIO.  ISENÇÃO  CUSTAS.  INTELIGÊNCIA
DA  SÚMULA  Nº  58  DO  TJMG.  MATÉRIA  A  SER
ANALISADA  PELO  JUÍZO  DA  EXECUÇÃO.
RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  Nos
crimes sexuais, a palavra da vítima, em harmonia
com os demais elementos de certeza dos autos,
reveste-se  de  valor  probante  e  autoriza  a
conclusão quanto à autoria e às circunstâncias do
crime. O juridicamente  miserável  não fica imune da
condenação nas custas do processo criminal (art. 804,
CPP),  mas  o  pagamento  fica  sujeito  à  condição  e
prazo  estabelecidos  no  art.  12  da  Lei  nº  1.060/50.
(TJMG;  APCR  1.0056.13.012859-0/001;  Relª  Desª
Luziene  Barbosa  Lima;  Julg.27/01/2015;  DJEMG
06/02/2015).

Nesse  sentido,  o  entendimento  desta  Câmara  Especializada

Criminal:

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR COM 08
ANOS DE IDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA
PRINCIPAL.  COERÊNCIA  COM  OS  DEMAIS
MEIOS  PROBATÓRIOS.  CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO.  PEDIDO  DE  ABSOLVIÇÃO.
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IMPOSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  INCONTESTES.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Os crimes
sexuais,  por  sua  natureza,  geralmente  são
realizados às escondidas, restando apenas a
palavra da vítima, que assume papel relevante
por ser a principal prova, senão a única, que
dispõe  a  acusação  para  demonstrar  a
culpabilidade do denunciado. Desse modo, não
há que se falar em absolvição, impondo-se manter
a  decisão  atacada.  (TJPB;  ACr  0002155-
66.2011.815.0011;  Câmara  Especializada
Criminal;  Rel.  Des.  Carlos Martins Beltrão Filho;
DJPB 10/06/2014; Pág. 30) - grifei

APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL.  VÍTIMA  MENOR  DE  14
(QUATORZE)  ANOS.  AGENTE  QUE  ERA
PADRASTO  DA  OFENDIDA.  SENTENÇA
CONDENATÓRIA.  APELO.  SÚPLICA  PELA
ABSOLVIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  FALTA  DE
PROVAS.  INOCORRÊNCIA.  CONTUNDENTE
ACERVO  PROBATÓRIO.  DECLARAÇÕES
FIRMES  E  COERENTES  PRESTADAS  PELA
VÍTIMA E  SUA GENITORA,  CORROBORADAS
PELOS  DEMAIS  ELEMENTOS  CONSTANTES
NO  CADERNO  PROCESSUAL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE  SATISFATORIAMENTE
COMPROVADAS.  MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO
CONDENATÓRIO.  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.
Nessas hipóteses, a palavra da vítima deve ser
associada a todo o conjunto probatório, de modo
que reste clara a ocorrência da conduta delitiva.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011581520138150011,  Câmara  Especializada
Criminal,  Relator  DES  JOAO  BENEDITO  DA
SILVA , j. Em 02-08-2016) – grifo nosso.
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De forma que, como afirmado na sentença de primeiro grau, a prova

de autoria restou efetivamente demonstrada pela palavra da vítima coerente

com as  demais  provas  dos  autos,  sendo  insubsistente  o  pleito  absolutório

requerido pelo apelante.

Pelo  exposto,  a  sentença  atacada,  resta suficientemente

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

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO AO APELO.

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

sessão o Excelentíssimo Senhor Joaci Juvino da Costa Silva, 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 maio de 2018.

                      Des. João Benedito da Silva

                                        RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


