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O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um grave problema social 
e de saúde pública, devido à elevada incidência epidemiológica e aos sérios pre-
juízos já constatados no desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das vítimas. 
A dinâmica dessa forma de violência é complexa, pois envolve, ainda, aspectos 
psicológicos e legais específicos. 

Diariamente, novos casos de abuso e violência sexual são descobertos e de-
nunciados. Alguns, de maior impacto social, são veiculados repetidamente nos 
telejornais, nos periódicos impressos e na mídia eletrônica, gerando, assim, discus-
sões nos mais variados contextos.

Atenta à questão, a Revista Jurídica do TJERJ, em sua 7ª edição, apresenta 
um artigo do Juiz de Direito Sandro Pitthan Espíndola, que aborda o assunto, 
especialmente no que tange à oitiva de crianças e adolescentes vítimas de abu-
so e violência sexual. Ao longo do texto são analisados os marcos legislativos; os 
princípios relacionados ao tema; as portas de entrada do sistema de proteção; a 
competência jurisdicional; a forma e o momento da realização da oitiva, e a pos-
sibilidade de produção antecipada de provas.

Ressalto, ainda, a abordagem de três questões relevantes: a demora para a 
oitiva da criança/adolescente em Juízo; a revitimização decorrente de sua reinqui-
rição por diversos órgãos do sistema de produção, bem como do próprio Judiciário, 
e a realização da oitiva em ambiente acolhedor, com o auxílio de profissionais 
especializados. Trata-se, neste último caso, do projeto “Depoimento sem Dano”, 
preconizado pelo CNJ e implantado neste Tribunal em outubro de 2012, a partir 
da criação do Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes (NU-
DECA). 

Como de costume, acompanham o texto diversos julgados (com seus respec-
tivos links de visualização) desta Corte de Justiça e de alguns Tribunais da Fede-
ração, pesquisados pela equipe de jurisprudência.

Cherubin Helcias Schwartz Junior
Presidente da Comissão de Jurisprudência

Novembro/2013

EDITORIAL
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Este estudo tem como finalidade demonstrar como a tormen-
tosa questão da oitiva de crianças e adolescentes vítimas (ou su-
postas vítimas) de violência sexual vem sendo enfrentada pelos 
Tribunais de Justiça dos estados brasileiros, notadamente o Tri-
bunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Para tanto, far-se-á uma breve análise dos principais marcos 
legislativos; dos princípios a serem respeitados; das portas de 
entrada do sistema de proteção; do Juízo competente para a oi-
tiva; da forma e do momento em que a criança e o adolescente 
vêm sendo ouvidos em Juízo. 

I. Introdução
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1. As Leis adjetivas – Código de Processo Civil e 
Código de Processo Penal
Registre-se, desde logo, que, mesmo com as recentes re-

formas ocorridas no Código de Processo Civil e no Código de 
Processo Penal, a forma de ouvir as crianças e os adolescentes 
em Juízo não foi objeto de nenhuma menção específica.

Nota-se, pela simples leitura do artigo 405, §§ 1° e 4°, do 
Código de Processo Civil, que os menores de 16 anos são con-
siderados incapazes para depor, sendo que o Juiz dará à sua fala 
o valor que possa merecer. 

Por sua vez, o Código de Processo Penal, ainda que con-
sidere crianças e adolescentes como aptos a depor, tal como toda 
e qualquer pessoa (artigo 202), ressalvou, assim como a legisla-
ção adjetiva civil, o fato de os infantes não prestarem o compro-
misso legal de dizer a verdade.  

Outrossim, causa perplexidade a situação em que, sendo a 
criança e o adolescente os ofendidos –  o que ocorre, via de regra 
–, o legislador não lhes tenha concedido qualquer tratamento 
distinto ao conferido aos adultos. 

Logo, poder-se-ia afirmar, precipitadamente, que a prote-

II. Marcos legislativos

ção legislativa das crianças, ou melhor, no 
caso dos adolescentes, estaria jungida ao 
fato de não prestarem o seu depoimento 
sob compromisso, quando ouvidos como 
testemunhas, o que representaria não 
responder por ato infracional análogo ao 
crime de falso testemunho (artigo 342 do 
Código Penal). 

Ocorre que tal assertiva constitui 
exa tamente uma das razões pelas quais 
não se observa um grande interesse dos 
profissionais do meio jurídico em estu-
dar a melhor forma (“quando”, “onde” e 
“como”) de ouvi-los, fazendo a necessária 
interface com outros ramos do saber, no-
tadamente a Psicologia e o Serviço Social.  

Por conseguinte, observa-se que o pou-
co preparo, salvo reconhecidas exceções, 
faz com que, ou se evite a oitiva da criança 
ou do adolescente, satisfazendo-se com o 
laudo de psicólogos e assistentes sociais 
(auxiliares do Juízo), ou, quando se deci-
de pela escuta, o depoimento seja colhido 
de forma revitimizadora, causando inten-
so sofrimento ao depoente.

No entanto, merecem registro duas ino-
vações trazidas pela Lei nº 11.690/2008, 
ainda que não direcionadas ao jurisdi-
cionado infantil: a nova redação do arti-
go 156 do CPP – que permite a produção 
antecipada de provas, mesmo antes do 
início da ação penal – e a do artigo 217 
do CPP – que possibilita a utilização do 
sistema de videoconferência para a oitiva 
de testemunhas –, regras que podem ser 
aplicadas para permitir a escuta acolhe-
dora de crianças e adolescentes.

Frise-se, todavia, que, embora a legisla-
ção adjetiva não tenha concedido tratamen-
to específico à criança e ao adolescente, no 
ordenamento jurídico existem diversas nor-
mas esparsas que reforçam a ideia de escu-
ta protegida da criança, em respeito ao seu 
direito de ser ouvida e à preservação de sua 
integridade psicológica. 

2. Regramentos específicos

A Constituição da República, em seu 
artigo 227, § 4º, estabelece que a lei puni-
rá severamente o abuso, a violência e a ex-
ploração sexual da criança e do adolescen-
te, sendo esse um dos deveres da família, 
da sociedade e do Estado, com absoluta 
prioridade (artigo 227, caput). Portanto, 
para o alcance de tal objetivo, é preciso 
um olhar cuidadoso para o depoimento 
da criança ou do adolescente em Juízo, 
sob o crivo do contraditório, quer como 
testemunhas, quer como ofendidos, já 
que esses crimes, em regra, são realizados 
às escondidas, sendo suas falas, notada-
mente quando não existe a materialidade 
do crime, fundamentais para um decreto 
condenatório. 

O artigo 12 da Convenção sobre os Di-
reitos da Criança, da ONU, ratificada pelo 
Brasil, por meio do Decreto n° 99.710/1990, 
estabelece: (1) que os Estados Partes asse-
gurarão à criança que estiver capacitada a 
formular seus próprios juízos o direito de 
expressar suas opiniões livremente sobre to-
dos os assuntos relacionados com a criança, 
levando-se devidamente em consideração 
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essas opiniões, em função da idade e ma-
turidade da criança; (2) Com tal propósito, 
se proporcionará à criança, em particular, a 
oportunidade de ser ouvida em todo o pro-
cesso judicial ou administrativo que afete a 
mesma, quer diretamente, quer por inter-
médio de um representante ou órgão apro-
priado, em conformidade com as regras 
processuais da legislação nacional (grifos 
acrescidos).  

A Resolução n° 20/2005, do Conse-
lho Econômico e Social da ONU, garan-
te a proteção da criança e do adolescente 
contra o sofrimento, durante o processo 
judicial para a sua inquirição, na quali-
dade de vítimas e testemunhas de cri-
mes. 

Com as inovações trazidas pela Lei nº 
12.010, introduziu-se no artigo 100 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, em 
2009, o inciso XII, que torna obrigatória a 

participação da criança e do adolescente 
em todos os atos, com o direito de serem 
ouvidos em separado pela autoridade ju-
diciária, sendo suas opiniões devidamen-
te consideradas.

Por sua vez, o Conselho Nacional de 
Justiça, por meio da Recomendação nº 
33, de 23 de novembro de 2010, aconse-
lhou aos tribunais a implantação do siste-
ma de depoimento videogravado para as 
crianças e os adolescentes, que deverá ser 
realizado em ambiente separado da sala 
de audiências, com a participação de pro-
fissional especializado, capacitado no em-
prego da técnica da entrevista cognitiva.

Portanto, à criança e ao adolescen-
te, é dado o direito de serem ouvidos 
em Juízo, e ao Poder Judiciário, o dever 
de preparar seus profissionais e equipar 
adequadamente suas instalações, para a 
realização de tais depoimentos.

III. Dos princípios

Dentre os diversos princípios relacionados ao tema, desta-
cam-se, quanto à fala da criança/adolescente em Juízo, os dis-
postos no caput do artigo 227, da Constituição Federal, explici-
tados nos incisos I, II, IV, VI, VII, VIII, XI e XII, do artigo 101 
da Lei nº 8.069/1990, a saber:

a) Reconhecimento da Criança/Adolescente como sujei-
tos de direitos, em condição peculiar de desenvolvi-
mento – Assim, sempre que a criança/adolescente vie-
rem a Juízo, deve ser respeitada a sua condição especial, 
ou seja, tratá-los, notadamente quando ouvidos, de for-
ma diferenciada dos adultos;

b) Proteção Integral e Prioritária – Toda e qualquer in-
terpretação a ser dada para a aplicação da lei deverá 
levar em conta o primado de sua proteção prioritária e 
integral (artigo 101, II, do ECA);

c) Interesse Superior da Criança e do Adolescente – A inter-
venção deve atender prioritariamente aos interesses e direi-
tos da criança e do adolescente, sem prejuízo da existência 
de outros interesses legítimos no caso concreto;

d) Intervenção Precoce – A intervenção das autoridades 
competentes deve ser efetuada logo que a situação de pe-
rigo seja conhecida;
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e) Intervenção Mínima – A inter-
venção deve ser exercida exclu-
sivamente pelas autoridades e 
instituições cuja ação seja indis-
pensável à efetiva promoção dos 
direitos e à proteção da criança e 
do adolescente;

f) Proporcionalidade e Atualidade 
– A intervenção deve ser a ne-
cessária e adequada à situação 
de perigo em que a criança ou 
o adolescente se encontram, no 
momento em que a decisão é to-
mada;

g) Obrigatoriedade da Informa-
ção – A criança e o adolescente, 
respeitados seu desenvolvimento 
e estágio de compreensão, devem 
ser informados dos seus direitos e 
dos motivos que determinaram a 
intervenção e a forma como esta 
se processa;

h) Oitiva Obrigatória – Direito de 
serem ouvidos e de participa-
rem dos atos.

IV. As portas de entrada 
do sistema de 
proteção

Compreendidos as regras e os princípios que fundamentam 
a necessidade de um olhar próprio para a oitiva de crianças e 
adolescentes, impõe-se ter em mente que sua aplicação, no âm-
bito estritamente jurisdicional, por si só, não será suficiente para 
resguardar os direitos de tal população.

Isso porque, antes de ingressar no sistema de Justiça, em 
regra, duas portas abrem-se às vítimas:

a) Registro de Ocorrência;

b) “Denúncia” ao Conselho Tutelar.

No que tange à atuação policial, sabe-se que é ínfimo o núme-
ro de delegacias especializadas no atendimento de crianças vítimas. 
No Rio de Janeiro, por exemplo, um dos mais importantes estados 
da Federação, existe somente uma Delegacia Especializada no Aten-
dimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, conhecida 
como DCAV. Ressalte-se que a existência dessa delegacia não cons-
titui garantia de atendimento especial, haja vista a notória carência 
de médicos e psicólogos nos quadros da Polícia Civil, bem como as 
inadequadas instalações para esse primeiro atendimento. 
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Não se pode perder de vista, ainda 
na esfera investigativa, que a existên-
cia de uma delegacia especializada não 
exclui da atribuição das demais delega-
cias a análise de tais casos. Consequen-
temente, não raro, são efetuados regis-
tros por delegacias comuns, em que, 
salvo a boa vontade dos funcionários 
nelas lotados, não há conhecimento es-
pecífico para o enfrentamento de tais 
questões.  

Impõe-se consignar, ainda, que a 
instalação das Delegacias Especiais de 
Atendimento à Mulher (DEAMs), com 
a possibilidade de aplicação de medi-
das protetivas em favor da mulher, oca-
sionou uma situação ainda mais traba-
lhosa: eis que passou a ser concedido 
injustificável tratamento diferenciado 
a crianças e adolescentes, de acordo 
com seu sexo (feminino ou masculi-
no), não sendo esse, com certeza, o ob-
jetivo da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria 
da Penha), que veio apenas para coibir 
a violência de gênero. Logo, muitas 
medidas protetivas e ações penais são 
distribuídas aos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher, 
sem que o Juízo Especializado da In-
fância e da Juventude tenha qualquer 
ciência de situação de risco envolven-
do um de seus jurisdicionados e, assim, 
possa aplicar as medidas protetivas que 
a eles foram direcionadas, bem como 
aos seus pais, pelo legislador estatutá-
rio (artigos 101 e 129 do ECA).

Quanto à atuação dos Conselhos 

Tutelares, principalmente nos municí-
pios do Estado do Rio de Janeiro, não 
resta dúvida de que a ausência de capa-
citação do Conselheiro (cargo eletivo, 
temporário), aliada à precariedade das 
instalações e da equipe técnica, corro-
bora, ainda mais, para que a criança 
seja ouvida sem os cuidados necessá-
rios. 

Como consequência, as vítimas en-
tram no sistema e ficam circulando, de 
um lado para outro, sendo objeto de 
diversas escutas efetuadas por pessoas 
despreparadas, com encaminhamento 
à rede de apoio e a entrevistas de reve-
lação por profissionais sem vinculação 
alguma com os quadros da Polícia Ci-
vil e do Ministério Público. Finalmen-
te, passados muitos anos, a questão é 
então judicializada, sendo a criança 
ou o adolescente novamente ouvido. 
Consigne-se que a única exceção à in-
tervenção precoce do Judiciário acon-
tece quando o indiciado é preso em 
flagrante. 

Ainda no âmbito da atuação extra-
judicial, a falta, muitas vezes, de co-
municação entre os diversos órgãos de 
atuação – uma rede coordenada – acar-
reta diversas situações de requisições e 
encaminhamentos diversos, alguns em 
duplicidade, aumentando a via-crúcis 
da criança e do adolescente, muitos 
dos quais nem ao menos possuem con-
dição financeira para constantes deslo-
camentos, passando seus familiares a 
desacreditar no sistema protetivo. 

Uma boa-nova para o término desse 
martírio foi o recém-editado Decreto 
n° 7.958/2013, em que a Presidente da 
República buscou sistematizar, no âm-
bito da saúde, um protocolo de atua-
ção dos diversos profissionais ligados a 
essa área (Ministério da Saúde e SUS) e 
Ministério da Justiça (profissionais da 
área de segurança pública), com a cria-
ção de serviços de referência às vítimas 
de violência sexual.
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V. Da atuação 
jurisdicional

Após grande demora na fase pré-processual, salvo nas hipóteses 
de prisão em flagrante do agressor, finalmente é chegado o momento 
de as vítimas serem ouvidas em Juízo. Ocorre, porém, que, geral-
mente, antes da área criminal, essas crianças e adolescentes são ou-
vidos pelo Juízo de Família ou pelo Juízo da Infância e da Juventude 
(ações de Guarda, Regulamentação de Visitas, Suspensão e Destitui-
ção do Poder Familiar, e infração administrativa do artigo 249 do 
ECA), o que implicará uma reinquirição na Vara Criminal, para fins 
de observância dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa 
a que faz jus o acusado.

E não é só! Não raro, acontece um atendimento concomitante da 
criança ou do adolescente nos próprios Juízos de Família e da Infância e 
da Juventude, com a intervenção de profissionais distintos, tal como na 
fase inquisitorial, em total desrespeito ao primado da intervenção míni-
ma. Acredita-se, quanto a esse aspecto, que os instrumentos trazidos pela 
Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318/2010) aos Juízes, notadamente 
aos Juízes de Família, possam evitar que tais questões sejam rediscutidas 
nas Varas de Infância e Juventude (artigo 249 do ECA). 

No que concerne à já demorada oitiva pelo Juízo com compe-
tência criminal, os problemas continuam. Isso porque, ainda que o 
Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
tenha consolidado, no Enunciado Sumulado n° 253, que a competên-
cia dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar ocorre apenas nos 
casos em que a conduta típica for praticada em razão de gênero, não 
bastando que seja cometida contra pessoa do sexo feminino, persistem 
os declínios e os conflitos de competência, que muito contribuem 
para a violação do princípio da intervenção precoce.

Diante de todo o exposto, não resta dúvida de que a criança 
e o adolescente têm o direito de ser ouvidos, e que, para colher 
seus depoimentos, deverão ser observados os primados de sua 
proteção integral, da prioridade absoluta no tratamento de seus 
direitos, com intervenção mínima e precoce, sempre se respei-
tando a condição especial de sujeitos em pleno desenvolvimento.

Tais preceitos não poderão ser esquecidos quando da ins-
trução criminal, devendo ser sopesados com o indispensável 
respeito aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da 
Presunção de Inocência, este último a exigir provas suficientes 
para a prolação de uma sentença penal condenatória. 

Destarte, nota-se que a prova técnica tem-se mostrado 
muitas vezes insuficiente para o atendimento de todos os princí-
pios supramencionados.

Primeiro, porque o julgador não teve a oportunidade de ou-
vir a fala da vítima, tendo de se satisfazer, para a formação de seu 
convencimento, com um laudo elaborado com base nas conclusões 

VI. Da escuta de 
crianças/adolescentes 
em salas de 
depoimento especial
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dos peritos, poucos com formação especí-
fica na área de entrevista cognitiva para es-
tudo de revelação. Segundo, porque, para o 
acusado, restaria apenas, como forma de se 
defender, a utilização da figura do assistente 
técnico, em uma prova que naturalmente 
apresenta aspectos subjetivos da formação 
do entrevistador. 

Depreende-se, daí, ser fundamental 
a existência, no âmbito do Judiciário, de 
salas para oitivas especializadas, com a 
utilização do sistema de videoconferên-
cia, permitindo que os entrevistados, fa-
lando livremente, sem interrupções ou 
induções, possam descrever de forma 
segura o acontecido, preferencialmente 
uma única vez.

Por conseguinte, considerando a ex-
periência exitosa em diversos tribunais 
do país, notadamente no pioneiro proje-
to “Depoimento Sem Dano”, do Tribunal 
de Justiça do Rio Grande do Sul, o CNJ, 
conforme outrora asseverado, recomen-
dou que os tribunais dispusessem de sa-
las especiais para atendimento de crian-
ças e adolescentes vítimas de toda forma 
de violência. 

Dessa feita, o Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, por meio 
do Ato Executivo n° 4.297/2012, criou 
um Núcleo Especial de Depoimento de 
Crianças e Adolescentes Vítimas de Vio-
lência (NUDECA), com a instalação de 
duas salas de depoimento especial.

VII. Da produção 
antecipada de provas

A inda que, no presente artigo, não haja espaço para o aprofun-
damento que o tema exige, não se pode deixar de mencionar que 
os dois grandes entraves a serem solucionados consistem na demo-
ra para a oitiva da criança em Juízo, e na revitimização decorrente 
de sua reinquirição por diversos órgãos do sistema de proteção e 
da própria Justiça (Varas de Família, Infância e Juventude), até a 
chegada do momento de ser ouvida pelo Juízo Criminal.

Com o fito de minimizar os nefastos efeitos do tempo e da 
revitimização de crianças e adolescentes, a produção antecipada 
de provas – prevista no artigo 156, I, do CPP, que pode ser rea-
lizada antes mesmo do oferecimento de uma ação penal, como 
faculta o dispositivo – constitui o instrumento hábil para esse 
desiderato. 

Para tal, tanto o acusador quanto o julgador deverão re-
cordar-se de que os requisitos da urgência e da relevância, bem 
como da necessidade, adequação e proporcionalidade da me-
dida, devem ser interpretados à luz dos Princípios de Proteção 
da Criança e do Adolescente acima explicitados, notadamente 
os da Intervenção Mínima e Precoce, e não, nesse momento, 
sob a ótica do indiciado – eis que ele ainda não estará formal-
mente sendo acusado de nada. Sendo assim, não se deve exigir 
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VIII. Conclusão

uma oitiva prévia da criança e do ado-
lescente em sede policial, para que se 
constate a existência de tais requisitos, e 
sim, apenas, se existe alguma lógica en-
tre os fatos trazidos pelo RL da vítima 
na fase inquisitorial e as palavras do in-
diciado. 

Entende-se, assim, que somente após 
uma oitiva segura da criança e do ado-
lescente, próxima à data do fato, eles 
possam ser encaminhados para o im-
prescindível acompanhamento psicoló-
gico, já que não mais lhes será exigido 
repetir o que falaram e tal prova pode-
rá ser utilizada como prova emprestada 
por outro Juízo. 

Repita-se: nesse momento, o olhar do 
julgador, na análise dos requisitos caute-
lares para a concessão da antecipação de 
provas, deverá estar voltado para a crian-
ça e o adolescente, vítimas de violência 
ou, muitas vezes, de alienação parental. 
Em qualquer das hipóteses, é o resguardo 
de sua integridade psicológica que deve-
rá ser buscado, sendo a oitiva antecipada 
o meio hábil para tanto. Saliente-se que, 
dessa forma, não restará mitigado o poder 
familiar do suposto abusador, com uma 
longa suspensão de visitas, caso descarac-
terizada, desde logo, a suposta violência. 
Portanto, para ele, também será benéfico 
o depoimento antecipado de seu filho Há muito a ser feito, pelo Poder Judiciário e pelos demais 

agentes do sistema de proteção, em prol das crianças e adoles-
centes vítimas, ou supostas vítimas, de violência sexual. 

A jurisprudência colacionada a seguir ilustra as dificulda-
des enfrentadas pelos tribunais: definir qual o Juízo competente 
para apreciar tais crimes, ou, ainda, decidir se as provas pro-
duzidas – especialmente quando a criança já foi diversas vezes 
ouvida por técnicos, e não pelo destinatário da prova – são sufi-
cientes para a concretização de um juízo condenatório.

O que jamais se pode esquecer é que a criança e o adoles-
cente deverão, o quanto antes, ser ouvidos pelo Juízo, para que, a 
partir daí, possam não mais ser inquiridos, e sim tratados, pois o 
estresse e o medo que sentem ao vir ao Judiciário acabam tendo 
relação direta com a impunidade de seus agressores. 

Acredita-se que, somente com esse atuar, estará res-
guardada, com a indispensável brevidade, sua integridade 
psicológica – direito que lhes é fundamental –, bem como a 
prova do crime. 

Para reflexão, finaliza-se lembrando o eterno Mahatma 
Gandhi, em uma de suas célebres passagens: Existem dois dias 
do ano em que não podemos fazer nada: o ontem e o amanhã.
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COMPETÊNCIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0032741-11.2011.8.19.0000 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 
RELATOR: DES. SERGIO LUCIO CRUZ 
Julgamento: 07/11/2011 – ÓRGÃO ESPECIAL 
SÚMULA 253, DO TJERJ. 
JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 
COMPETÊNCIA 
CRITÉRIO ESTABELECIDO EM RAZÃO DO GÊNERO 
LEI Nº 11.340, DE 2006 

EMENTA: PROCESSO ADMINISTRATIVO. UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA. INCLUSÃO, NA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DESTA CORTE, DE VERBETE APROVADO NO I EN-
CONTRO DE DESEMBARGADORES INTEGRANTES DE CÂMARAS 
CRIMINAIS. COMPETÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 5º E 7º 
DA CHAMADA "LEI MARIA DA PENHA". FIRMA-SE A COMPETÊN-
CIA DO JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CON-
TRA A MULHER, QUANDO A CONDUTA TÍPICA É PERPETRADA 
EM RAZÃO DO GÊNERO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 5º E 7º DA 
LEI Nº 11.340/06, NÃO BASTANDO QUE SEJA COMETIDA CONTRA 
PESSOA DO SEXO FEMININO. ACOLHIMENTO. 

Íntegra do Acórdão  – Data de Julgamento: 07/11/2011

nnnnnn

0051404-71.2012.8.19.0000 - 1ª Ementa – CONFLITO DE JURISDIÇÃO 
RELATOR: DES. PAULO RANGEL 
Julgamento: 02/10/2012 – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Ementa: Conflito Negativo de Competência. Lei Maria da Penha. Apura-
ção de suposto crime de lesão corporal praticado pelo pai contra filha de 

9 (nove) anos de idade, no âmbito de relação familiar. Lei 11.340/06 que 
não faz qualquer ressalva, quanto à definição de competência, no tocante à 
idade da vítima mulher. Pai que desferiu um soco no olho direito da filha 
após ter lido um bilhete desta para um de seus irmãos. Violência doméstica 
verificada. Caracterizado o requisito legal da violência de gênero. CON-
FLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE 
O I JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER DA COMARCA DA CAPITAL. 

nnnnnn

0063633-63.2012.8.19.0000 – CONFLITO DE JURISDIÇÃO 
RELATORA: DES. MÁRCIA PERRINI BODART
Julgamento: 27/11/2012 – SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL

Ementa: Conflito Negativo de Jurisdição. O Juízo de Direito da 42ª Vara 
Criminal da Comarca da Capital suscitou o presente conflito negativo de 
jurisdição, em face do Juízo de Direito do I Juizado Especial da Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital. O processo 
visa a apurar a prática de crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP n/f 
da Lei nº 11.343/06), praticado pelo pai contra sua filha adolescente. Inte-
ligência do art. 4º c/c art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006. A intenção 
precípua do legislador foi dar proteção à mulher, de qualquer idade, que 
convive num clima de opressão familiar, principalmente uma adolescente, 
por sua vulnerabilidade física. No caso concreto, verifica-se que o delito 
ocorreu entre pai e filha, em contexto familiar e doméstico, que coabitam 
na mesma residência. Diante desse contexto fático, a conduta praticada 
pelo agente está apta a atrair a incidência da Lei Maria da Penha, nos ter-
mos do art. 4º c/c art. 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006. PROCEDÊNCIA 
do Conflito Negativo de Jurisdição. Competência do Juízo de Direito do I 
Juizado Especial da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da 
Comarca da Capital, para processar e julgar a presente ação penal. 

Íntegra do Acórdão – Data de Julgamento: 27/11/2012

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0003C69155B36F3CCB3495CB2E1476FA7658A9C40315154D
http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=00041627290CDAC45290B156AD42D66AB2BB69C46207451E
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0037100-67.2012.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO
RELATOR: DES. ANTÔNIO CARLOS BITENCOURT
Julgamento: 22/11/2012 – QUINTA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Crime de lesão 
corporal supostamente praticado pelo pai contra sua filha de 11 anos de 
idade. Relação de vínculo familiar, no âmbito doméstico, em situação de 
poder, submissão e fragilidade entre o acusado e a vítima. Para que a com-
petência seja firmada no Juízo de Direito da Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, é necessário que a agressão tenha sido praticada no âm-
bito familiar, que a conduta típica seja perpetrada contra o sexo feminino 
e em razão do gênero. Incidência da Lei Maria da Penha. Declínio de com-
petência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca 
de Duque de Caxias. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA 
PARA JULGAMENTO DO JUÍZO SUSCITADO, ou seja, O JUIZADO 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA 
COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.

nnnnnn

0052109-69.2012.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO 
RELATOR: DES. MARCUS BASÍLIO  
Julgamento: 06/11/2012 – PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

Ementa: Conflito de Competência. Juizado da Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher da Comarca de Duque de Caxias, e Juízo da 3ª Vara 
Criminal da Comarca de Duque de Caxias. Violência sexual em tese prati-
cada contra filha. Declínio de competência. Lei nº. 11.340/06. Abrangência 
do conceito de violência doméstica e familiar. Divergência doutrinária. In-
terpretação restritiva. Violência de gênero. Relação de intimidade afetiva. 
A incidência da Lei nº 11.340/2006 reclama situação de violência prati-
cada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de poder e 
submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher em situação de 
vulnerabilidade. Precedentes do E. STJ. Ausência de motivação de gênero. 
Precedentes da Câmara. Conflito conhecido e provido para declarar com-
petente o Juízo suscitado. 

0051781-42.2012.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO
 RELATOR: DES. CLÁUDIO TAVARES DE O. JUNIOR
Julgamento: 31/10/2012 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA 
SEXUAL PRATICADA CONTRA A PRÓPRIA FILHA NO ÂMBITO DA 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EN-
TENDIMENTO DIVERGENTE ENTRE O JUIZADO DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE 
DUQUE DE CAXIAS E DA 3ª VARA CRIMINAL DA MESMA COMAR-
CA. 1. Acusado que costumava constranger sua própria filha de apenas 07 
(sete) anos de idade à prática de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, 
aproveitando-se da ausência da mãe da vítima, que saía para trabalhar. 2. A 
Lei Maria da Penha tem por objetivo prevenir, punir e erradicar a secular 
violência, física e moral, praticada pelo homem contra a mulher. A violên-
cia baseada no gênero ocorre quando um ato é dirigido contra a mulher 
porque é mulher. 3. Na hipótese dos autos, não restou nenhuma dúvida de 
que o agente se aproveitou da relação de intimidade com sua filha para pra-
ticar a conduta imputada. Ademais, o sexo feminino da criança se mostrou 
como uma das condições primordiais que levaram o acusado a cometer 
a atrocidade descrita na denúncia, sobretudo porque seu outro filho, de 
sexo masculino, jamais sofrera violência sexual. CONFLITO JULGADO 
IMPROCEDENTE, PARA SE DECLARAR COMPETENTE O JUIZADO 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE 
DUQUE DE CAXIAS. 

Íntegra do Acórdão - Data de Julgamento: 31/10/2012

nnnnnn

0048299-86.2012.8.19.0000 - CONFLITO DE JURISDIÇÃO
RELATOR: DES. LUIZ FELIPE HADDAD
Julgamento: 13/09/2012 - QUINTA CÂMARA CRIMINAL 

Ementa: Conflito negativo de jurisdição, detonado pelo Juízo da 1ª Vara 
Criminal da Comarca de São João de Meriti, na junção à declinação de com-

http://www1.tjrj.jus.br/gedcacheweb/default.aspx?UZIP=1&GEDID=0004B434302AA7648ACB8F13E42864F51EC2A6C45E010B5B
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petência, em favor do referido, obrado pelo Juizado de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher da dita Comarca. Informações dispensadas ante 
os termos declinatórios. Parecer ministerial no desabono da suscitação. Ra-
zão manifesta. Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), cujo escopo foi prote-
ger o gênero feminino, máxime no campo do lar e da família, contra agres-
sões físicas ou morais, causadas por vetusta cultura patriarcal e machista; 
e com esteio em uma suposta inferioridade da mulher em esferas diversas, 
transcendendo força física; isso, até porque, por experiência judicatória e 
leiga, é sabido que mulheres, apesar de poderem de fato resistir aos homens 
agressores, não o fazem diante de um inconsciente coletivo de submissão, 
resultante de tal negativa cultura. Desnecessidade de maior dissertação no 
concernente. No entanto, igual vulnerabilidade dos gêneros, no que toca 
às crianças e aos quase adolescentes, em atinência aos abusos e agressões, 
em geral, praticadas por adultos, especialmente por homens. Na espécie, 
imputado estupro, ao então companheiro de uma cidadã, na pessoa de uma 
menina, filha da última, que tinha 6 anos de idade. Prevalência do gênero 
que, em tais casos, é superada por condição infantil, ou pouco acima. En-
tendimento oposto, que acarreta, por absurdo, desmembramento de feitos, 
em que, por exemplo, um pai seja acusado de abusar de filho e de filha, na 
faixa etária aproximada de 5 anos; ficando o caso do primeiro, ao encargo 
de Juízo criminal comum; e o da segunda, ao encargo do citado Juizado 
Especial; o que até ocasiona possibilidade de julgados conflitantes, geran-
do insegurança e lesando a imagem do Judiciário ante as pessoas comuns 
do povo. Precioso aresto do Egrégio STJ, bem colacionado pelo “Parquet”, 
da Colenda 5ª Turma, no HC 172784/RJ, relatado pelo Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho; e outro, que o complementa por excelente, da Colen-
da 7ª Câmara Criminal deste Pretório, no Conflito 47/2007; relatado pelo 
Eminente Par Gilmar Teixeira, na orientação que se adota. Conflito que se 
desacolhe, em se declarando competente o Juízo suscitante. Voto vencido.

nnnnnn

0036967-25.2012.8.19.0000 – CONFLITO DE JURISDIÇÃO
RELATOR: DES. PAULO RANGEL

Julgamento: 28/08/2012 – TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ESTUPRO 
PRATICADO PELO PAI CONTRA FILHA MENOR DE 12 ANOS. JUÍZO 
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE 
DUQUE DE CAXIAS QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA O 
JUÍZO CRIMINAL DA MESMA COMARCA, QUE SUSCITOU O CON-
FLITO. PROCEDÊNCIA. Violência doméstica verificada. A alegada violên-
cia sexual ocorreu, indubitavelmente, no âmbito da relação familiar entre o 
acusado e a vítima que é sua filha. Caracterizado o requisito legal da vio-
lência de gênero. CONFLITO QUE CONHEÇO E DOU PROVIMENTO 
PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉS-
TICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE DUQUE DE CAXIAS.

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 28/08/2012

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

Conflito de Competência: 70050481993 
Seção: CÍVEL
Órgão Julgador: Sétima Câmara Cível
Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves
Julgado em 10/10/2012

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE CAR-
TA PRECATÓRIA. JUÍZO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E JUÍZO DE 
FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA DE FILHO. 1. Não está sendo questionada a 
competência para julgar a causa, mas tão somente para praticar ato processual 
que consiste na inquirição de criança, através do “Depoimento sem Dano”. 2. 
Seria totalmente desnecessária maior discussão acerca da competência para a 
prática desse ato isolado, pois a questão é originária do Juízo de Família, já que 
o litígio se dá entre os genitores. 3. A competência da Justiça da Infância e da 
Juventude é ditada pelo art. 148 do ECA, estendendo-se aos pedidos de guarda 
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e tutela apenas quando se tratar de criança ou adolescente que se encontre nas 
hipóteses elencadas no art. 98 do ECA. 4. Como regra, os pedidos de guarda 
devem ser resolvidos no Juizado de Família; apenas excepcionalmente é que são 
resolvidos perante o Juízo especializado da Infância e Juventude. 5. Cuidando-
-se de ação de guarda disputada entre os genitores, e estando pendente a homo-
logação do acordo no qual estabeleceram a guarda compartilhada, tendo em 
mira a notícia veiculada pelo Conselho Tutelar acerca de maus tratos que estaria 
sofrendo o infante, por parte de sua genitora, fato este determinante da inquiri-
ção do filho dos litigantes pelo projeto "Depoimento sem Dano”, o ato deverá ser 
cumprido pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude, pois se destina a veri-
ficar situação de maus tratos praticados pela genitora, com omissão do genitor, 
que admitiu compartilhar a guarda do filho. Conflito acolhido. 

Inteiro teor

nnnnnn

Correição Parcial: 70047308747   
Órgão Julgador: Quinta Câmara Criminal 
Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro
Julgado em 15/02/2012

EMENTA: CORREIÇÃO PARCIAL. OITIVA DA VÍTIMA PELO MÉTO-
DO “DEPOIMENTO SEM DANO”. JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVEN-
TUDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NULIDADE RECONHECIDA. 
Detectada a incompetência absoluta do Juízo originário para processá-lo e 
julgá-lo. Respaldo no entendimento consolidado por esta Câmara, a partir 
do julgamento da AC nº 70031030638, de 18 de novembro de 2009, que, à 
unanimidade, assentou que os Juizados da Infância e Juventude são absolu-
tamente incompetentes, em razão da matéria, para processar e julgar feitos 
criminais, mesmo que a vítima se amolde à condição de criança ou ado-
lescente. Encaminhamento dos autos ao Juizado de Violência Doméstica 
desta Capital. CORREIÇÃO PREJUDICADA. PROCESSO ANULADO, 
DE OFÍCIO. 

Inteiro Teor 

OITIVA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0011174-65.2009.8.19.0202 – APELAÇÃO
RELATOR: DES. MARCUS QUARESMA FERRAZ
Julgamento: 20/03/2013 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL

Ementa: Crime contra a dignidade sexual. Absolvição. Denúncia que im-
puta ao réu o crime do artigo 214, “caput”, na forma do artigo 224, alínea 
“a”, c/c artigo 225, inciso I, todos do Código Penal. Tramitação, em sínte-
se, do processo: 1) decisão que desclassificou a imputação inicial para a 
contravenção penal prevista no artigo 65 do Decreto-Lei n° 3.688/41; 2) 
acórdão que proveu recurso Ministerial, desconstituindo a decisão e deter-
minando que fosse proferida sentença de mérito; 3) sentença absolutória; 
4) apelo do Ministério Público pleiteando a condenação nos termos da de-
núncia. A preliminar levantada pela defesa de impedimento para conhecer 
do recurso, em razão do anterior julgamento, não merece prosperar, pois a 
decisão proferida pelo Colegiado apenas afastou o delito contravencional e 
determinou que o juízo de primeiro grau se manifestasse sobre o mérito da 
causa. Preliminar rejeitada. A vítima, à época dos fatos com 8 anos de ida-
de, declarou em juízo que o réu segurou sua mão e a encostou rapidamente 
em seu pênis, que estava meio gosmento e sujou sua mão. O parecer elabo-
rado pela psicóloga R. de A. S. deixa claro que: "Durante o depoimento de 
I., pude observar uma pré-adolescente que por estar no ambiente da Justiça 
denotava ansiedade e tensão, porém tais sentimentos não foram impedi-
mentos para que relatasse de forma clara e objetiva detalhes da situação 
vivida sem se constranger com as perguntas que lhe foram feitas. Percebo 
que o impacto causado pelo que viveu, foi e está sendo bem administrado, 
graças ao acolhimento familiar e ao suporte psicoterápico recebido duran-
te um certo período com profissional da rede publica de saúde, que foi 
interrompido em decorrência da transferência do profissional". Portanto, 
a negativa, por parte do réu, da prática daquele ato relatado pela vítima, 
encontra-se completamente dissociada do contexto probatório. Entretanto, 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento.php?ano=2012&codigo=1892005
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2012&codigo=160016
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a denúncia descreve outro fato, qual seja, de que o acusado obrigou a me-
nor a "manipular" seu pênis, que significa "manobrar", "manejar", "operar 
com as mãos", "pôr em funcionamento", o que é inteiramente diferente de 
encostar rapidamente a mão da menor em seu pênis. Assim, a condenação 
pretendida pelo Ministério Público se apresenta impossível, pois, repita-
-se, não haveria congruência entre o fato narrado no libelo acusatório e a 
sentença. Apelo improvido.

nnnnnn

0022141-16.2008.8.19.0038 – APELAÇÃO
RELATORA: DES. GIZELDA LEITÃO TEIXEIRA
Julgamento: 05/03/2013 – QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Ementa: Apelação - Art. 214 c/c 224, alínea "a", duas vezes, ambos do Códi-
go Penal, n/f do art. 71 deste diploma legal. Sentença absolutória. Apelado, 
de forma livre e consciente, praticou, por 2 vezes, em distintas ocasiões, 
atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor E. A. do N., 
filha de seu enteado, na ocasião com 4 anos de idade, consistindo tais atos 
no fato de ter mexido na genitália da ofendida durante um banho que nesta 
estava dando, bem como ter enfiado um de seus dedos, por cima da calci-
nha da menor, na genitália desta, enquanto a mesma estava deitada, des-
cansando, na cama de sua avó paterna. Com razão o Ministério Público: a 
materialidade e a autoria estão positivadas no depoimento da vítima, bem 
como no relato fornecido por sua genitora. Cabe registrar que a vítima, 
tanto em sede policial, como em sede judicial, prestou declarações no mes-
mo sentido, relatando de forma segura como se deu o evento criminoso. 
Assim o fez também quando ouvida pela psicóloga. Insta salientar que o 
depoimento da vítima em Juízo ocorreu quase 3 anos após o fato crimino-
so, tendo a mesma prestado declarações coerentes, recordando-se de tudo. 
Também foi ouvida em Juízo a mãe da vítima que, em seu depoimento, 
corroborou a versão apresentada pela menor. Ao elaborar o parecer técni-
co, a psicóloga destacou que, apesar da pouca idade de E., esta relatou dois 
episódios de abuso: um ocorrido durante um banho, o qual foi dado tam-

bém na criança "V", e o outro, na sala. Acrescentou que, no decorrer do tra-
balho, foram relatados episódios de suposto abuso, por parte do Sr. M. S. S. 
(apelado), em relação à criança S., e comentários maliciosos direcionados a 
uma adolescente. Por fim, concluiu pela existência de fortíssimos indícios 
da ocorrência de abuso sexual perpetrado pelo apelado. A referida psicó-
loga, ao prestar depoimento em Juízo, informou que o laudo foi elaborado 
por um grupo de psicólogos. Aduziu também que, em diversos momentos, 
tentou induzir a vítima em erro; porém, seu depoimento acerca dos fatos 
não se mostrou contraditório em nenhuma circunstância. Versão apresen-
tada pelo apelado restou completamente isolada no contexto probatório. O 
depoimento da vítima reveste-se de extrema relevância, ainda mais quando 
se coaduna com os outros elementos angariados aos autos. Não se pode 
deixar de destacar que o crime cometido pelo apelado não deixou vestí-
gios, não sendo determinante para a demonstração do delito a submissão 
da vítima ao exame de corpo de delito. Ressalte-se que o apelado praticou 
dois crimes da mesma espécie, com intervalo de tempo de que não se pode 
precisar entre as condutas contra a mesma vítima, no mesmo local e com 
mesma forma de execução. Por esses motivos, imperioso o reconhecimen-
to da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71 do CP. Sancionada a 
Lei nº 12.015/2009, em 07.08.2009, foram feitas importantes modificações 
no Título VI, da Parte Especial do Código Penal, que trata dos crimes sexu-
ais. O crime de estupro passou a conter a conduta de constranger alguém à 
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, que anteriormen-
te caracterizava o crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do Código 
Penal), agora revogado. A partir da vigência da lei nova, com a revoga-
ção (parcial, pois continua sendo aplicado aos crimes patrimoniais nele 
elencados) do artigo 9º da Lei nº 8.072/90, as hipóteses ali contempladas 
passaram a ser elementares do estupro de vulnerável, e não mais poderão 
caracterizar, ao mesmo tempo, causas de aumento de pena desse mesmo 
delito, sob pena de incorrer no indevido "bis in idem". O artigo 7º da Lei 
nº 12.015/2009 expressamente revogou o artigo 214 do CP; no entanto, 
não ocorreu a “abolitio criminis”, pois a conduta de constranger pessoa à 
prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal não foi abolida do 
Direito Penal, uma vez que continua sendo punida com a denominação de 
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estupro e estupro de vulnerável, conforme a condição da vítima. No caso 
do crime do artigo 214 do Código Penal, o comando proibitivo continua 
vigente. Assim, aqueles que, antes da vigência da nova Lei, praticaram o 
crime tipificado no artigo 214 do Código Penal continuarão respondendo 
pela conduta delituosa, agora com nova denominação (art. 217-A do CP), 
mas com a pena de 6 a 10 anos (artigo revogado). Assim, deve ser manti-
da a aplicação da pena vigente à época dos fatos, sob pena de violação ao 
princípio da não extra-atividade da lei penal mais grave, porquanto o novo 
dispositivo que trata da matéria (art. 217-A do CP) é mais gravoso ao ape-
lado. Provimento ao recurso Ministerial para condenar o apelado, por in-
fração aos artigos 214 c/c 224, alínea "a", duas vezes, n/f do art. 71, “caput”, 
todos do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 12.015/2009. Passo à 
dosimetria da pena: 1ª FASE - As circunstâncias judiciais são favoráveis ao 
apelado, devendo a pena-base de cada um dos delitos ser fixada em seu pa-
tamar mínimo, qual seja, 6 anos de reclusão. 2ª FASE: não há agravantes ou 
atenuantes a serem reconhecidas. 3ª FASE: Não cabe a incidência da causa 
de aumento prevista no art. 9º da Lei nº 8.072/90, considerando o disposto 
na Lei nº 12.015/2009. Por fim, em razão do reconhecimento do crime con-
tinuado, aplico a pena de um único crime, aumentada de 1/6 (um sexto), 
alcançando o patamar definitivo de 7 anos de reclusão. Regime fechado. 
Prequestionamento formulado pela defesa em contrarrazões, apresenta-se 
claramente injustificado, buscando somente acesso aos Tribunais Superio-
res. – PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 05/03/2013

nnnnnn

0000488-69.2007.8.19.0077 - EMBARGOS INFRINGENTES E DE 
NULIDADE - RELATORA: DES. MÔNICA TOLLEDO DE OLIVEIRA 
- Julgamento: 28/08/2012 - TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL 

Ementa: Embargos Infringentes e de Nulidade. Atentado violento ao pu-
dor e coação no curso do processo. Divergência consubstanciada na ab-
solvição do recorrente, em relação ao delito sexual praticado com um dos 

menores, absolvendo-o, ainda, da coação, no curso do processo. O acervo 
probatório não deixa dúvidas quanto à ocorrência do delito sexual contra 
o menor G., estando a condenação lastreada em laudos e depoimentos 
de profissionais especializados que ouviram os pais e os menores vítimas 
da violência sexual, especialmente no laudo psicológico a fls. 23/24. No 
que se refere ao delito de coação no curso do processo, o voto da maioria 
andou com acerto, pois se trata de delito formal, que se consuma com o 
mero emprego de violência ou grave ameaça, a qual restou patente neste 
caso concreto, eis que a família até mesmo mudou de endereço, com re-
ceio de que o acusado pudesse causar mal ainda maior a qualquer um de 
seus membros, conforme relatou a psicóloga do Conselho Tutelar, no seu 
depoimento prestado em Juízo. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS 
INFRINGENTES. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 28/08/2012

nnnnnn

0005366-79.2009.8.19.0202 - APELAÇÃO 
RELATORA: DES. KÁTIA JANGUTTA
Julgamento: 13/11/2012 - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Ementa: Apelação. Artigo 214 c/c 224, “a”, todos do Código Penal. Agente 
que, no interior de sua residência, teria constrangido sua vizinha, então 
com 7 anos de idade, mediante violência presumida pela tenra idade, com 
ela praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em 
esfregar seus dedos na vagina da menor. Absolvição fulcrada no artigo 386, 
VII, do Código de Processo Penal. Recurso do Ministério Público visando 
à condenação, nos exatos termos da denúncia. 1. A segura prova a respeito 
da materialidade e da autoria do crime imputado ao agente (constituída, 
especialmente, pelos depoimentos da vítima, de sua genitora e da psicóloga 
que atendeu a menor, dela ouvindo a narrativa oferecida nos autos) é sufi-
ciente à condenação, não havendo que se discutir a validade do depoimen-
to da ofendida, nos tipos de crime em análise, que geralmente ocorrem sem 
a presença de testemunhas, se o conjunto probatório o confirma. 2. Por 
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outro lado, se a prova defensiva voltada a tentar sustentar o álibi do agente, 
de que estaria em companhia das testemunhas em um campo de futebol 
próximo ao local dos fatos, no momento em que estes ocorreram, não se 
mostra segura a ponto de rebater a acusação, não se lhe pode atribuir força 
a ensejar a manutenção da sentença absolutória. Com efeito, não se nega 
que o agente tenha estado no campo de futebol, boa parte do dia dos fatos; 
porém, pequenas divergências quanto ao horário em que teria lá chegado, 
evidenciam que, no momento do crime, ainda estava na residência em que 
este aconteceu, inviabilizando a aplicação do princípio do “in dubio pro 
reo”. Recurso provido. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 13/11/2012

nnnnnn

0009505-75.2010.8.19.0061 - APELAÇÃO
RELATOR: DES. MARCUS BASÍLIO
Julgamento: 22/05/2012 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO 
PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. ATUAL ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL. LEI NOVA MAIS GRAVOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INEXISTÊNCIA. PROVA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
PENA EXASPERADA DE FORMA FUNDAMENTADA. 

Ementa: Tendo sido asseguradas à defesa técnica do acusado todas as ga-
rantias constitucionais, sendo deferida a diligência por ela requerida, para 
que a vítima e seus familiares realizassem novo estudo social e psicológico, 
o que ocorreu após inicial indeferimento, não há que se falar em cercea-
mento de defesa, certo que o menor ofendido foi ouvido por três equipes 
diferentes. De outro giro, cabe ao juiz na presidência da instrução verificar 
a pertinência do requerimento das partes, não sendo razoável que nova 
perícia se realize somente porque o resultado da anterior foi desfavorável 
a uma das partes. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima é decisiva para 
a condenação, eis que em regra o fato ocorre na clandestinidade, sem tes-
temunha presencial. Ainda que se coloque dúvida acerca da credibilidade 

do depoimento infantil, questão polêmica no campo acadêmico, no caso 
concreto, a mãe, a tia e a avó da criança ofendida confirmaram o ocorrido, 
não ficando tais depoimentos isolados nos autos, eis que duas psicólogas 
que também ouviram o menor confirmaram ter ele narrado a violência 
sexual que sofreu, por parte do acusado, tendo ambas destacado que não 
havia qualquer sinal na conversa com o menor de que este estaria sendo 
manipulado por parentes para prejudicar o acusado. O juiz possui manifes-
ta discricionariedade no calibre da pena-base, devendo fundamentar even-
tual exasperação nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. No caso 
concreto, as circunstâncias da infração e a condição pessoal do ofendido, 
vítima de leucemia, estando mais debilitado quando do fato em razão da 
doença, fato que era do conhecimento do acusado, justificam o aumento 
operado, mostrando-se igualmente correto o acréscimo na terceira fase, 
por força da majorante, por ser o autor tio e padrinho do ofendido. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 22/05/2012

nnnnnn

0003155-39.2007.8.19.0041 – APELAÇÃO
RELATOR: DES. VALMIR RIBEIRO
Julgamento: 23/02/2011 – OITAVA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA: ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. 
VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS DE IDADE. RECURSO DEFENSIVO. AB-
SOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DA PROVA. Representação processual re-
gular, decorrente do comparecimento dos responsáveis pela vítima, perante 
o Ministério Público e autoridade policial, para noticiar os fatos. O recur-
so defensivo não merece acolhimento. A materialidade restou devidamen-
te comprovada pelos depoimentos das testemunhas L.M., K.S.M., Z.C.C., 
respectivamente, genitor, tia e madrasta do menor; pelas declarações da 
testemunha M.A., médico que atendeu à vítima e constatou as lesões; pela 
avaliação psicológica, e demais provas produzidas. A autoria restou inequi-
vocamente comprovada. A vítima retornou da visita materna, queixando-se 
de dores na região anal. A madrasta examinou a criança e constatou que o 



Revista JuRídica • edição nº 7

a PRoteção da cRiança e do adolecente vítimas de abuso sexual Juiz de diReito sandRo Pitthan esPíndola

34 Revista JuRídica • edição nº 7 35

local apresentava vermelhidão e inchaço. A tia da vítima, no mesmo dia, a 
levou ao médico e este declarou que as lesões constatadas eram compatíveis 
como possível abuso sexual. O médico constatou que a vítima apresenta-
va irritação com vermelhidão e uma pequena laceração em volta do ânus, 
decorrentes de fricção, com pressão externa sobre o ânus. Posteriormente, 
a vítima declarou para a madrasta que o ofensor era o padrasto, ora ape-
lante. Na avaliação psicológica acostada a fls. 178/179, a psicóloga V.C.S.G. 
consignou que, na sessão do dia 11/01/2007, a vítima relatou os atos prati-
cados pelo apelante. Cumpre registrar que os familiares paternos da vítima 
mantinham bom relacionamento com o apelante e nele confiavam, pois, por 
vezes, o padrasto apanhava o menor na casa do genitor, sem que a mãe da 
vítima estivesse presente. Os peritos que examinaram a vítima, no dia 1º de 
dezembro de 2006, não constataram vestígios de lesões no ânus ou períneo 
do menor, ou outros sinais de violência. Contudo, tal questão se mostra 
absolutamente irrelevante, diante das declarações da testemunha M.A., mé-
dico que atendeu ao menor no dia 27 de novembro de 2011, e que constatou 
as lesões já mencionadas. Por outro lado, a hipótese é de delito transeunte 
(“delicta facti transeuntis”), sendo irrelevante que os peritos não tenham 
constatado a presença de vestígios materiais, ao submeter a vítima a exame 
de corpo de delito. As declarações da testemunha M.A. em ambas as fases 
da persecução criminal são harmônicas, seguras e coesas. O depoimento 
das testemunhas arroladas pela defesa não tem aptidão para fragilizar a con-
tundente prova produzida pela acusação. Estando demonstradas autoria e 
materialidade, e, ainda, evidenciada a conduta antijurídica, típica e culpável 
do apelado, impõe-se um juízo de reprovação. Recurso improvido. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 23/02/2011

nnnnnn

0110654-45.2008.8.19.0042 – APELAÇÃO
RELATOR: DES. VALMIR RIBEIRO
Julgamento: 13/12/2012 – OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

EMENTA: DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, CO-

METIDO CONTRA ENTEADA MENOR. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. 
CRIME CONTINUADO. ABSOLVIÇÃO. PRECARIEDADE DA PROVA. 
IMPOSSIBILIDADE. Ao contrário do que sustenta a combativa defesa, há 
prova segura, firme e convincente no bojo do processo, no sentido de de-
monstrar que o apelante, com consciência e vontade, mediante violência 
presumida pelo fator etário e, valendo-se de sua autoridade como padrasto, 
efetivamente constrangeu a ofendida, em pelo menos três oportunidades, 
a praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal, o que ca-
racteriza o dolo, de modo a não deixar nenhuma dúvida no espírito do 
julgador. A autoria, ainda que negada, restou comprovada, especialmente 
pela fala da vítima que, à época dos fatos narrados na peça inicial, tinha 
apenas 11 anos de idade, restando corroborada pela de sua mãe, além dos 
depoimentos, em Juízo, da psicóloga G. e da assistente social D., que fize-
ram o atendimento à menor à época dos fatos e afirmaram em Juízo te-
rem como verdadeiros os abusos praticados pelo acusado narrados pela 
vítima. Por outro lado, o testemunho das pessoas arroladas pela Defesa 
– a mãe do apelante e um colega de trabalho –, que falaram na condição 
de informantes, nada esclareceram com relação à prova, não tendo pres-
tado compromisso em razão dos laços afetivos que possuem com o réu, 
pelo que têm todo interesse em inocentá-lo. Ante tão forte conexão entre 
as evidências da prática delitiva, torna-se impossível colocar em xeque as 
declarações da vítima. Como é notoriamente sabido, a fala de uma vítima 
de crime contra os costumes merece especial relevo no conjunto proba-
tório, eis que delitos praticados na clandestinidade e, ainda, quando suas 
declarações encontram apoio em outros elementos de prova existentes nos 
autos, como na hipótese. A continuidade delitiva, prevista no artigo 71, 
do Código Penal, resultou definitivamente demonstrada, já que a prova 
produzida durante a instrução criminal nos dá conta de que o apelante, 
usando das mesmas condições de tempo (sempre aos sábados), lugar (em 
sua residência), circunstâncias (quando a genitora da vítima saía para tra-
balhar), modo de execução (colocava seus irmãos para dormir e pedia que 
tirasse a roupa para acariciar seu corpo, e que se deitasse, momento em 
que passava o pênis em suas pernas), efetivamente praticou vários crimes 
dolosos da mesma natureza e espécie contra a mesma vítima, que era sua 
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enteada, razão porque devem os subsequentes ser considerados como con-
tinuação dos primeiros. Contudo, merece um pequeno reparo a fração de 
aumento, fixada em razão da continuidade delitiva, pois o aumento em 2/6 
(dois sextos) se mostrou exacerbado. Segundo orientação jurisprudencial 
do Superior Tribunal de Justiça, o critério de aumento da pena pela conti-
nuidade delitiva comum, prevista no artigo 71, “caput”, do Código Penal, se 
faz em razão do número de infrações praticadas. Observa-se que, no pre-
sente caso, a vítima disse na A.I.J., realizada mais de 3 anos após os fatos, 
que os abusos foram praticados por 3 (três) ou 4 (quatro) vezes, mas disse 
que achava que foram 4 (quatro) vezes. Portanto, diante da dúvida, deve 
prevalecer a quantidade que favorece o réu – 3 (três) vezes. Assim, por for-
ça da continuidade delitiva, seguindo o critério objetivo, orientado pelos 
Tribunais Superiores, a fração de aumento deve ser reduzida para 1/5 (um 
quinto), pelo que resta a pena final concretizada em 10 (dez) anos, 9 (nove) 
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo-se os demais termos da 
douta sentença atacada. Recurso parcialmente provido, determinando-se a 
expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado.

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Julgamento: 13/12/2012
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0001981-96.2009.8.19.0017 – APELAÇÃO
RELATOR: DES. LUIZ ZVEITER
Julgamento: 10/07/2012 - PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA 
DO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, MEDIANTE 
VIOLÊNCIA FICTA CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) 
ANOS, À PENA DE 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, 
EM REGIME INICIAL FECHADO. TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊN-
CIA PROBATÓRIA QUE MERECE PROSPERAR. CONTRADIÇÃO RE-
LEVANTE ENTRE AS VERSÕES NARRADAS PELA VÍTIMA EM SEDE 
POLICIAL E EM JUÍZO. PROVA TÉCNICA QUE NÃO SE PRESTA A 
FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA 

PRESENCIAL. EMBORA SAIBA-SE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA GA-
NHA ESPECIAL RELEVO NESSES DELITOS, O SEU DEPOIMENTO 
DEVE ESTAR LIVRE DE QUAISQUER DÚVIDAS, E NÃO APRESENTAR 
CONTRADIÇÕES SIGNIFICANTES. NÃO É O QUE SE VERIFICA. A 
OFENDIDA NARROU EM SEDE POLICIAL A OCORRÊNCIA DE PENE-
TRAÇÃO ANAL, CERTO QUE TAL FATO, INEQUIVOCAMENTE GE-
RADOR DE GRANDE TRAUMA, NÃO SE APAGARIA DA MEMÓRIA 
DA CRIANÇA, NEM PASSARIA DESPERCEBIDO QUANDO DA PRO-
DUÇÃO DA PROVA TÉCNICA. A GENITORA DA OFENDIDA NÃO FOI 
TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS SUPOSTOS ABUSOS, E A TIA DA 
VÍTIMA ALTEROU AS VERSÕES NARRADAS EM SEDE POLICIAL E 
EM JUÍZO, AFIRMANDO, CATEGORICAMENTE, NA AUDIÊNCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, QUE NUNCA PRESENCIOU NADA DE 
ESTRANHO ENTRE O APELANTE E SUA ENTEADA. A CRIANÇA NÃO 
FOI OUVIDA POR EQUIPE ESPECIALIZADA. NA VERDADE, NÃO SE 
ENTREVISTOU COM UM PSICÓLOGO SEQUER, A FIM DE QUE O 
ESPECIALISTA PUDESSE IDENTIFICAR OS ELEMENTOS DE VERA-
CIDADE E FANTASIA NA NARRATIVA TRAZIDA À TONA. ASSIM, 
CONSIDERANDO QUE O DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO ENCON-
TRA APOIO NOS DEMAIS ELEMENTOS REUNIDOS, E ELE PRÓPRIO 
ESTÁ IMPREGNADO DE CONTRADIÇÃO RELEVANTE, NÃO HÁ NOS 
AUTOS PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO DO APELANTE, 
SENDO IMPOSITIVA A SUA ABSOLVIÇÃO, COM FULCRO NO ARTI-
GO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 10/07/2012
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0001218-46.2010.8.19.0022 – APELAÇÃO
RELATOR: DES. JOSÉ MUIÑOS PIÑEIRO FILHO
Julgamento: 04/09/2012 – SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ATEN-
TADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL). 
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PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICI-
ÊNCIA DE PROVA, FUNDADA EM DEPOIMENTO INFANTIL. PLEITO 
ALTERNATIVO DE REPARO NA DOSIMETRIA DA PENA, DIANTE DA 
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO RÉU, ALÉM DE RESI-
DÊNCIA FIXA E TRABALHO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO 
JUÍZO DE REPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL, QUE EMBASA DE 
FORMA SUFICIENTE O DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTO 
DA VÍTIMA COESO E COERENTE, INCLUSIVE COM A VERSÃO DO 
ACUSADO EM SEDE POLICIAL, QUE NÃO FOI SEQUER REFERIDA 
SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA QUE 
NÃO MERECE REPARO. APELANTE JÁ BENEFICIADO PELO EQUÍ-
VOCO NA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA, À RA-
ZÃO DE UM QUARTO, QUANDO O DELITO FOI COMETIDO SOB A 
ÉGIDE DA LEI Nº 11.106/2005, QUE AUMENTOU PARA METADE A 
FRAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. VE-
DAÇÃO À “REFORMATIO IN PEJUS”. DESPROVIMENTO DO RECUR-
SO DEFENSIVO. 1. A sentença que julgou procedente a pretensão punitiva 
estatal, para condenar o réu como incurso nas penas do artigo 214 c/c 224 
do Código Penal, mereceria reparo tão somente quanto à dosimetria. Con-
tudo, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, impossível promover-se a 
“reformatio in pejus”. 2. O delito imputado ao apelante não deixou vestígios. 
Assim, não há que se falar em materialidade. Contudo, pela narrativa da 
pequena vítima, é certa a ocorrência do delito. 3. Observa-se que o apelante, 
em sede policial, confessou a prática delituosa. Relatou, também, que jamais 
penetrou a vítima, porque não podia ter ereção, e negou que tivesse feito 
qualquer tipo de ameaça à menina. Ao final de suas declarações, redimiu-se, 
dizendo que tinha ciência de que o que fizera era errado e que tal fato não 
voltaria a se repetir, dizendo-se capaz de continuar cuidando da vítima. 4. 
Em Juízo, contudo, negou veementemente a prática dos fatos que lhe foram 
imputados, atribuindo a acusação à desavença havida com seu enteado após 
uma discussão entre ele e sua companheira, M., que foi agredida pelo filho. 
5. Curiosamente, nem o Ministério Público, nem a Defesa, nem o Juízo bus-
caram esclarecimentos acerca da versão apresentada em sede policial, que, 
embora se trate de prova indiciária, no mínimo mereceria esclarecimentos. 

O apelante, tampouco, fez referência a tais declarações, nem mesmo para 
justificá-las ou afirmar, como soe ocorrer, que assinara o depoimento sem 
prévia leitura ou que fora obrigado a assinar. 6. O depoimento da vítima, se 
analisado com cautela e cotejado com a versão do apelante em sede policial, 
mostra-se bastante coerente, dele destoando apenas em relação às ameaças 
para que a vítima não contasse sobre o ocorrido a ninguém, que o apelante 
negou tivesse feito. A descrição dos atos libidinosos praticados e as circuns-
tâncias em que se davam os fatos na sala, enquanto a Sra. M., companheira 
do apelante e avó da vítima, dormia no quarto, também são coincidentes. 
Por outro lado, não se pode olvidar que, à época dos fatos, a vítima contava 
com apenas 7 anos de idade e não se pode supor, como pretende a Defesa 
Técnica, que fantasiasse tão detalhadamente sobre atos libidinosos que, 
àquela altura da vida da criança, não fazem parte de seu universo. Ressalte-
-se, ainda, que a vítima reiterou a narrativa em sede policial (fls.06) e em 
Juízo (fls.69, depoimento com registro fonográfico), apesar do lapso de cer-
ca de 2 anos, decorrido entre ambas as oportunidades. Não existe, portanto, 
qualquer razão para descredenciar o depoimento infantil. 7. A companheira 
do apelante e avó da vítima, Sra. M.C., afirmou que o apelante ficava sozi-
nho com a criança, assistindo televisão, e que o cômodo em que permane-
ciam o apelante e a vítima era distante de seu quarto, situação que, decerto, 
facilitou a prática do delito, por parte do apelante. 8. O depoimento do pai 
da vítima, por seu turno, descreve o típico comportamento das crianças ví-
timas de abuso sexual. Segundo seu relato, a criança estava meio estranha, 
meio triste, e parecendo estar com vergonha de contar sobre os fatos. Afir-
mou, ainda, que desconfiou do que acontecia pelo comportamento estranho 
que a criança passou a adotar e, também, porque o apelante andava presen-
teando a menina com muitos doces e dinheiro. 9. Os delitos desta natureza 
são cometidos na clandestinidade e, raramente, há alguma testemunha vi-
sual. Portanto, a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais ele-
mentos de prova, como ocorre no presente caso, tem especial relevância e 
não pode ser descartada, sob o genérico fundamento de que não tem valida-
de o depoimento infantil. A adotar-se tal posicionamento, jamais seria pos-
sível a condenação em qualquer crime que vitimasse criança, sem testemu-
nhas presenciais. 10. A prova produzida pela Defesa em nada socorre a 
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pretensão do apelante. Ademais da inexistência de fatos anteriores similares 
aos imputados ao apelante, as testemunhas nada puderam afirmar sobre o 
ocorrido, à exceção da testemunha R.O.S., que mencionou a existência de 
desentendimento entre o pai da vítima e o apelante, em razão de suposta 
agressão que aquele teria perpetrado contra a mãe. 11. Todas as considera-
ções lançadas pela Defesa Técnica acerca do depoimento infantil e de sua 
inutilidade para a condenação, com todas as vênias, não merecem acolhi-
mento, em virtude, até mesmo, da argumentação contraditória que se põe. 
Diz-se que há fragilidade nas provas colhidas no inquérito policial, em ra-
zão de estarem baseadas no depoimento de uma criança problemática, qui-
çá, também traumatizada por sua criação. Ora, não existem nos autos quais-
quer notícias ou laudos psicológicos que embasem as afirmações da Defesa. 
De outro lado, a criação da vítima foi confiada à sua avó, M.C., que, à época 
de seu nascimento, já vivia com o apelante. Assim, se existem problemas e 
traumas relacionados à criação da menina, decerto são os seus guardiões 
responsáveis por tais situações. 12. Falaciosa, também, a afirmação acerca 
da certeza de que, se a vítima tivesse, de fato, sido submetida a tão grave 
violência, com toda certeza lembraria com clareza e detalhes do que lhe 
havia acontecido. As regras de experiência mostram justamente o inverso. O 
trauma ocasionado pelo abuso sexual, no mais das vezes, gera um bloqueio 
na vítima, sendo necessário, por vezes, proceder-se à colheita de suas decla-
rações, através de abordagem feita por profissionais de psicologia e serviço 
social, o chamado “depoimento sem dano”. As contradições ou omissões 
existentes, por seu turno, tornam ainda mais verossímeis os relatos, uma vez 
que, não só devido ao tempo, mas também em razão do trauma, afigura-se 
comum que ocorram lapsos na narrativa dos fatos que, contudo, quanto à 
essência, permanecem inalterados. 13. Finalmente, para enfrentar todas as 
alegações defensivas relativas ao depoimento infantil, afirma-se que a ima-
turidade da vítima influencia em seu depoimento, e que lhe falta experiên-
cia de vida. Entretanto, a própria imaturidade da criança, de apenas 7 anos 
de idade, quando pela primeira vez submetida à ação criminosa do apelante, 
e a sua inexperiência de vida, não se coadunam com a descrição de atos li-
bidinosos que não fazem parte do cotidiano e do universo infantil. Tais as-
sertivas constituem, portanto, verdadeira “contraditio in terminis”. 14. Veja-

-se que, se havia dúvida sobre a veracidade do relato da criança, e se era esta 
a principal tese defensiva, não houve qualquer pleito, no sentido de designa-
ção de equipe multidisciplinar para a realização de estudo social e psicoló-
gico que pudesse dar suporte a tal tese. De acordo com o princípio da carga 
dinâmica da prova, incumbia à Defesa provar suas alegações, no sentido de 
que o depoimento da vítima era fantasioso e, neste sentido, não se produziu 
qualquer prova. 15. Sob tais fundamentos, portanto, mantém-se o juízo de 
reprovação, tal como lançado na sentença, que, em boa hora, corrigiu a ca-
pitulação dos fatos, uma vez que cometidos antes da vigência da Lei nº 
12.015/2009, razão da aplicação da lei anterior, porque mais benéfica. 16. 
No que tange à dosimetria da pena, como consignado no início da funda-
mentação, estaria a merecer reparo, mas, para incrementá-la, o que não é 
possível diante da vedação à “reformatio in pejus” e à ausência de recurso 
ministerial. 17. A pena-base restou fixada no mínimo legal e assim se man-
teve na segunda fase do regramento da pena. A primariedade, a existência 
de residência fixa e de emprego público, indicadas como atenuantes pela 
douta defesa técnica, constituem circunstâncias judiciais favoráveis ao ape-
lante, e, como não se exasperou a pena-base, nada há que ser modificado na 
dosimetria da pena em razão de tais atributos. 18. Na terceira fase, em razão 
da presença da causa de aumento de pena do artigo 226, II, do Código Pe-
nal, promoveu-se o incremento da pena em 1/4 (um quarto), ao invés de 
aplicar-se a fração de 1/2 (metade), em razão da modificação promovida 
pela Lei nº 11.106/2005, e já vigente à época dos fatos. Em razão de tal equí-
voco, o apelante acabou por ser beneficiado. Recurso defensivo desprovido.

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 04/09/2012
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0010294-07.2008.8.19.0203 - APELAÇÃO
RELATOR: DES. MARCUS QUARESMA FERRAZ
Julgamento: 28/07/2010 - OITAVA CÂMARA CRIMINAL 

Ementa: Crime contra a dignidade sexual. Artigo 214, na forma do arti-
go 224, alínea “a”, e do artigo 71, todos do Código Penal. Pena: 7 anos de 
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reclusão. Regime fechado. Apelo defensivo: a) absolvição por ausência de 
prova da autoria e materialidade, pois não constam no laudo vestígios de 
lesão corporal extragenital; b) afastamento da continuidade delitiva; c) 
atenuação do regime prisional para o semiaberto; d) concessão da gratui-
dade de Justiça. Embora tenha o réu negado em seu interrogatório a prá-
tica dos fatos narrados na denúncia, atribuindo-os a um mal-entendido, 
tal versão encontra-se completamente dissociada do contexto probatório, 
que demonstrou, sem nenhuma dúvida, que praticou os crimes de atenta-
do violento ao pudor em continuidade delitiva, frisando-se que o fato que 
deu origem à ação penal foi presenciado pela genitora da vítima, que, em 
juízo, confirmou as declarações prestadas em sede policial, no sentido de 
ter flagrado o exato instante em que o réu, amigo de família e cliente de 
sua sogra que residia no andar de baixo, tirou a mão de dentro do “short” 
da ofendida quando viu a declarante. O crime de atentado violento ao pu-
dor nem sempre deixa vestígios passíveis de serem comprovados, mediante 
exame de corpo de delito. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. A Lei 
nº 12.015/2009 revogou o artigo 224 do Código Penal, transformando-o 
no artigo 217-A, mas, ao estabelecer penas mais severas do que as previstas 
no revogado artigo 214 do Código Penal pela Lei nº 12.015/09, não pode 
ser aplicada retroativamente. Impossível a pretensão de afastamento da 
continuidade delitiva, tendo em vista as declarações da vítima, relatando 
que os fatos aconteceram por diversas vezes, ressaltando-se que seus de-
poimentos sempre foram coerentes e sem contradições. A jurisprudência 
predominante em nossos tribunais é no sentido de que, nos crimes contra a 
dignidade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, 
na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em luga-
res ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer 
vestígios. Segundo firme jurisprudência da Suprema Corte, os crimes de 
atentado violento ao pudor e estupro, mesmo em suas figuras simples, são 
hediondos, e, assim, de acordo com o disposto no § 1º do artigo 2º, da Lei 
nº 8.072/90, deverá o apelante iniciar o cumprimento da pena em regi-
me fechado. A condenação no pagamento das despesas judiciais é imposta 
pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, cabendo ao Juízo da execu-
ção decidir eventual pedido de isenção, por impossibilidade financeira em 

quitá-las, entendimento este que está sumulado neste Tribunal de Justiça, 
através da Súmula 74. Apelo improvido. 

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 28/07/2010

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL

Apelação Crime: 70014979363  
Órgão Julgador: Oitava Câmara Criminal
Relator: Fabianne Breton Baisch
Julgado em 11/10/2006

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
CONTINUIDADE DELITIVA. VÍTIMAS DIFERENTES. 1. DECADÊN-
CIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS P. E R. INO-
CORRÊNCIA. A teor do art. 38 do CPP, o prazo de 6 meses para o exercício 
do direito de representação pelo ofendido ou seu representante legal inicia-se 
do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Havendo dúvida quanto 
à data em que a representante legal das menores tomou conhecimento dos 
abusos praticados contra suas filhas, e de quem era seu autor, deve ser ela 
interpretada em favor das lesadas, e não do réu. Natureza do instituto da re-
presentação, que visa a proteger a vítima e sua família. Precedente do STF. 
Prescindibilidade de que o pai das infantes também tivesse manifestado seu 
interesse no desencadeamento da ação penal, porquanto não faz a lei qual-
quer ressalva quanto à necessidade de manifestação de vontade de ambos os 
pais ou responsáveis. Hipótese em que, ademais, o prazo para que as próprias 
vítimas exerçam seu direito de representação ainda não expirou, já que, tra-
tando-se de menores de 18 anos, o lapso temporal começará a correr somen-
te a partir da data em que completarem essa idade. Decadência não verifica-
da. 2. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS COMO CONDIÇÃO DE PROCEDI-
BILIDADE DA AÇÃO PENAL. SITUAÇÃO DE POBREZA DEMONSTRA-
DA. DESNECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO FORMAL. INTENÇÃO 
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MANIFESTA DE SUAS REPRESENTANTES. A pobreza, como condição 
hábil a legitimar a atuação ministerial, nos casos de ação penal pública con-
dicionada à representação, não é aquela extrema ou absoluta, mas a que im-
pede que a parte consiga levar a cabo processo idôneo, com o fito de final 
condenação do réu. Despesas inerentes ao feito que, a toda evidência, não 
podem ser mantidas pelos representantes legais das vítimas, sem reais preju-
ízos às suas economias básicas. Qualificação das mães das menores, domés-
tica e babá, que, por si só, mostra-se idônea à comprovação das reais condi-
ções econômicas das famílias. Defesa que se limita a alegar a ausência da 
condição de pobreza, sem, no entanto, apresentar qualquer prova a respeito. 
Requisito atendido. Desnecessidade de formalidades para a representação, 
como pressuposto de validade da manifestação de vontade. Entendimento 
pacificado na jurisprudência. Intenção das representantes das menores em 
dar prosseguimento ao feito e ver o réu processado, evidenciada pela partici-
pação destas, desde a elaboração do Inquérito Policial. Além disso, eventual 
vício na representação restou sanado ante a juntada de declarações nesse sen-
tido. Aplicação do art. 569 do CPP. Possibilidade de juntada de documentos 
em qualquer fase do processo (art. 231 do CPP). Legitimidade do Ministério 
Público afirmada. 3. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIMEN-
TO. PRECLUSÃO. Eventuais omissões ou vícios da peça incoativa devem ser 
arguidos antes da prolação da sentença, sob pena de preclusão. Art. 569 do 
CPP. Precedentes jurisprudenciais. Hipótese em que a inépcia da denúncia 
foi levantada apenas em razões recursais. Extemporaneidade da alegação. 
Prefacial rejeitada. 4. INQUIRIÇÃO DAS VÍTIMAS POR CARTA PRECA-
TÓRIA, ATRAVÉS DO PROJETO “DEPOIMENTO SEM DANO”. AUSÊN-
CIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
CONFIGURADO. Deferimento da ouvida das vítimas através do projeto 
“Depoimento sem Dano”, na Comarca de Porto Alegre, em audiência, na 
presença do réu e de seu defensor, que não opuseram qualquer insurgência a 
propósito. Inexistência de previsão legal que condicione a realização do ato à 
presença do réu. Ausência de prejuízo, por outro lado, na medida em que os 
defensores do acusado, além de intimados para a audiência, nela se fizeram 
presentes, participando ativamente da inquirição. Metodologia utilizada no 
Juizado da Infância e da Juventude da Capital, para a realização de audiências 

com crianças e adolescentes, vítimas de violência sexual, em sala especial-
mente destinada a tal fim, mediante o auxílio de profissionais altamente qua-
lificados e habilitados, que evita natural inibição e constrangimento, possibi-
litando relatos mais detalhados a respeito dos abusos investigados, além de 
reduzir a exposição das vítimas, já traumatizadas com todas as repercussões 
de cunho afetivo, emocional e psicológico inerentes a tais espécies de delitos, 
a mais uma situação vexatória, garantindo, assim, a proteção dos direitos e o 
resguardo da dignidade, respeito e intimidade das crianças e adolescentes, 
vítimas de abuso. Ausência de prejuízo à acusação, à defesa ou à formação do 
livre convencimento do juiz, até porque foi possibilitado aos mesmos assisti-
rem à entrevista, através de equipamentos de áudio e vídeo, bem como par-
ticipar efetivamente da inquirição, inclusive com formulação de perguntas, a 
fim de elucidar eventuais pontos controvertidos. Parcialidade da psicóloga 
que intermediou a ouvida das infantes não verificada. Cerceamento de defe-
sa não reconhecido. Preliminar rejeitada. 5. MÉRITO CONDENATÓRIO. 
MANUTENÇÃO. Existência dos fatos e autoria sobejamente comprovadas 
pela prova colhida, em especial pela palavra das vítimas, com menos de 14 
anos de idade na época dos fatos, que apontaram o réu como seu agressor, 
em várias oportunidades, utilizando-se de linguagem apropriada para a ida-
de. Relatos coerentes e seguros, tanto na polícia, quanto em Juízo, e que res-
tou corroborado por outros elementos de prova. Condenação que se impõe, 
até pela relevância que assumem as declarações das vítimas, em delitos desta 
natureza, geralmente praticados na clandestinidade, desde que coerentes e 
convincentes os relatos, como na espécie. Tese de defesa pessoal não compro-
vada, “quantum satis”. Suficiência probatória. Édito condenatório amparado 
em prova bastante. 6. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO 
PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VÍTIMA R. MA-
NUTENÇÃO. Com relação à terceira série delitiva, a prova revelou apenas a 
contravenção de perturbação da tranquilidade (art. 65 do Decreto-Lei nº 
3.688/41), pois a vítima R., durante a fase judicial, em nenhum momento 
referiu que o acusado mantivera sequer contato físico com ela, de modo a 
configurar ato libidinoso diverso da conjunção carnal. A vítima disse que, em 
uma oportunidade, o réu ficou pelado na presença dela, e isso é apto a carac-
terizar somente a contravenção do art. 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41. 7. 
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DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE ATO OBSCENO E COR-
RUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. Ação delituosa praticada 
pelo réu que se enquadra perfeitamente na descrição típica do art. 214 do CP, 
núcleo do tipo, que foi perpetrado mediante violência presumida, em razão 
da idade das vítimas. Réu que, aproveitando-se da confiança nele depositada, 
constrangeu as ofendidas a praticarem ato libidinoso diverso da conjunção 
carnal, consistente em acariciar o corpo das infantes e esfregar-se nelas, as-
sim como beijá-las e fazê-las passar a mão em seu corpo, além de despir-se 
na frente das mesmas. Atos libidinosos capazes de gerar traumas de natureza 
moral e emocional gravíssimos nas ofendidas, causando sérias repercussões 
na sua formação, quiçá irreversíveis, e não mero desgaste psicológico. Ino-
corrência de ofensa ao princípio da proporcionalidade. Condutas que, ade-
mais, foram praticadas contra vítimas menores de 14 anos, no interior do 
estabelecimento comercial do acusado, mas em local não visível ao público. 
Incompatibilidade com a descrição fática dos arts. 218 e 233 do CP. Solução 
desclassificatória inviável. 8. CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE 
DO RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA CARACTERI-
ZADA. Inaplicabilidade da regra do concurso formal. Contexto que, apesar 
de revelar a ocorrência de mais de um delito de atentado violento ao pudor, 
não evidencia a unidade de ação. Viável, contudo, o reconhecimento da con-
tinuidade, na forma do art. 71, parágrafo único do CP, entre os delitos, por-
quanto, embora praticados contra vítimas diferentes, trata-se de crimes do-
losos da mesma espécie, cometidos mediante violência ficta, nas mesmas 
condições de tempo, lugar e maneira de execução. Apelo defensivo parcial-
mente provido, no ponto. 9. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCI-
SO II, ALÍNEA “H”, DO CP. AFASTAMENTO. Ofensa ao princípio do “non 
bis in idem”. Idade das vítimas utilizadas como elementar do tipo, a caracte-
rizar a violência, neste caso, presumida. Impossibilidade de adotar a mesma 
circunstância para agravamento da pena. Sentença reformada, no aspecto. 
10. APENAMENTO. CRIMES DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
REDIMENSIONAMENTO. Pena-base adequada. Excluída a agravante do 
art. 61, inc. II, “h”, do Código Penal, a provisória ficou no mesmo patamar. 
Como foram quatro os crimes de atentado violento ao pudor (dois em rela-
ção a cada vítima), praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e ma-

neira de execução semelhantes, com base no art. 71, parágrafo único, do Có-
digo Penal, o aumento fica estabelecido em 1/2, restando a pena total 
definitiva, com relação aos atentados violentos ao pudor, em 9 anos e 9 meses 
de reclusão, por maioria. 11. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA 
TRANQUILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. Se 
o lapso temporal da prescrição, com base na pena em concreto, foi imple-
mentado, é de ser reconhecida referida causa de extinção da punibilidade, 
por maioria. PRELIMINARES REJEITADAS, por maioria. APELAÇÃO MI-
NISTERIAL PROVIDA, por maioria. APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIAL-
MENTE PROVIDA, por maioria.
Inteiro Teor

nnnnnn

Apelação Crime: 70053159000
Órgão Julgador: Sétima Câmara Criminal
Relator: José Conrado Kurtz de Souza
Julgado em 04/04/2013

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL 
(CONJUNÇÃO CARNAL E PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS). AR-
TIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE 
COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. TIPO 
MISTO CUMULATIVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA REDIMEN-
SIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇAO DA PENA, AQUÉM DO 
MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. Caso em que a condenação está 
corretamente embasada em probatória de rara clareza, em especial os autos 
de exame de conjunção carnal e de ato libidinoso (diverso da conjunção car-
nal), ambos com resultados positivos, que estão em franca sintonia com a 
palavra da vítima, prestada diretamente em Juízo e, posteriormente, através 
de avaliação psicológica em procedimento de “Depoimento sem Dano”. A 
somar-se, ainda, estão os depoimentos dos genitores da infanta, então com 6 
anos de idade, que relatou à mãe a ocorrência de abusos perpetrados por seu 
tio, o ora apelante. Sentença que operou correta avaliação das manifestações 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2006&codigo=1262441
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da vítima e das circunstâncias periféricas que envolvem os fatos. Tratando-
-se o artigo 217-A, do Código Penal, de tipo misto cumulativo, e presentes 
os requisitos do artigo 71 do mesmo diploma legal, mostra-se imperativa a 
aplicação da continuidade delitiva, na fração de 1/6. É inviável a fixação da 
pena, aquém do mínimo abstratamente previsto na norma penal, por força 
de circunstâncias atenuantes, e assim porque tal procedimento viola o sis-
tema trifásico adotado pelo legislador penal. Incidência da Súmula 231 do 
STJ. Pedido de A.J.G. prejudicado, pois que a sentença atribuiu as custas ao 
Estado. APELO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
Inteiro Teor

nnnnnn

Apelação Crime: 70049908221 
Órgão Julgador: Quinta Câmara Criminal
Relator: Diógenes Vicente Hassan Ribeiro
Julgado em 15/08/2012

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. 
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. A prova produzida 
é insuficiente para corroborar o Juízo condenatório. A única pessoa ouvida em 
Juízo foi a genitora da ofendida, que não presenciou o fato descrito na denúncia. 
Não há nos autos a versão do réu, nem da vítima, pois ambos não foram ouvi-
dos em Juízo, e apenas o réu prestou declarações policiais. O documento ane-
xado – dito laudo psicológico – laudo não é, pois deveria ter sido melhor fun-
damentado. Assim, o entendimento que estabelece que, nos casos de violência 
contra crianças, em vez de depoimento judicial, depoimento especial (ou dito 
"sem dano”), deve haver laudo pericial psiquiátrico/psicológico, embora ade-
quado, cede espaço à necessária e justificável fundamentação – transparência, 
contraditório, ampla defesa, publicidade – que enunciam o princípio da ampla 
defesa. A prova técnica é inconclusiva para confirmar que o material genético 
encontrado na roupa da vítima pertence ao réu. Meros indícios não sustentam a 
condenação. APELO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO PROCLAMADA. 
Inteiro Teor

Habeas Corpus: 70049764152  
Órgão Julgador: Sexta Câmara Criminal
Relator: Ícaro Carvalho de Bem Osório
Julgado em 02/08/2012

EMENTA: “HABEAS CORPUS”. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXU-
AL. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO ART. 18 DO CPP, E À SÚMULA 524 
DO STF, REJEITADAS. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL EVIDEN-
CIADA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL DESACOLHI-
DO. Caso em que o inquérito policial foi primeiramente arquivado, a pedido 
do Ministério Público, em razão da ausência de narrativa, pelo menor, de 
qualquer situação abusiva. Posteriormente, procedeu-se ao desarquivamen-
to, diante de situação trazida ao conhecimento da Promotoria de Justiça da 
Infância e Juventude pelo Conselho Tutelar. Proposta medida cautelar de an-
tecipação de prova, o menor foi ouvido, mediante “Depoimento sem Dano”, 
e narrou os abusos aos quais era submetido, apontando a autoria deles para 
sua madrasta, ora paciente. Reconhecimento de fato substancialmente novo, 
inexistente quando do pedido de arquivamento. Justa causa para a ação penal 
evidenciada. Denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do C.P.P., e pos-
sibilita à paciente o exercício do seu direito à ampla defesa. Constrangimento 
ilegal que não se reconhece. ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 
Inteiro Teor

nnnnnn

Apelação Crime: 70051100709 
Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal
Relator: Jayme Weingartner Neto
Julgado em 06/12/2012

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES 
CORPORAIS. ART. 129, § 9º, DO CP. VÍTIMA CRIANÇA. PECULIARI-
DADES DO TESTEMUNHO INFANTIL. Materialidade das agressões pro-
vada pelo exame de corpo de delito e por fotografias. Autoria incontroversa, 
embora a negativa do réu, padrasto, que apresentou álibi não ratificado. Sufi-

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2013&codigo=482381
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2012&codigo=1486928
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2012&codigo=1384705
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ciente o relato da vítima, criança de três anos, aos familiares, na proximidade 
do fato (consignada a narrativa na fase policial e confortada por testemunhos 
em Juízo), e, oito meses depois, em audiência, ao narrar, espontaneamente, 
agressão anterior perpetrada pelo réu. Pena privativa de liberdade fixada em 
11 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto. SURSIS concedido pelo 
prazo de 2 anos, mediante as condições de prestação de serviço à comunida-
de no primeiro ano do período de prova, com comparecimento bimestral em 
Juízo e proibição de ausentar-se da comarca. APELO PROVIDO.
Inteiro Teor
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Apelação Crime: 70033113531  
Órgão Julgador: Sexta Câmara Criminal 
Relator: Nereu José Giacomolli
Julgado em 10/12/2009

EMENTA: CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PROVA. MANU-
TENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. 1. Apesar de o parecer técnico ter apontado a 
ocorrência de abuso, e de o laudo psicológico ter apontado o réu como sen-
do o autor do fato, o conjunto probatório não oferece a certeza necessária à 
condenação. No plano jurídico, em razão da presunção de inocência, não se 
parte da premissa de que o suspeito cometeu o fato, e nem de que a vítima so-
freu a violência sexual. 2. A psicóloga que atendeu o ofendido, ao ser ouvida 
em Juízo, sustentou não ter ele verbalizado onde teriam ocorrido os supostos 
abusos, pois quem apontou o local (quarto da creche Sweet Baby) foi a mãe 
do menor. 3. O relato de abuso surgiu, segundo a prova oral, de uma conver-
sa entre mãe e filho, no café da manhã, de forma bastante inusitada, pois a 
genitora de H. propôs-se a tirar a roupa e fazer as posições, de cunho sexual, 
mencionadas pelo filho de três anos. Ninguém presenciou a situação (a não 
ser o pai, que já havia visto mãe e filho, sem roupas, em outra oportunidade). 
Desta conversa, surgiu a acusação de abuso sexual. Portanto, quem concluiu 
a autoria do delito foi a mãe da vítima, obtendo tal conclusão após o menino 
ter baixado a cabeça ao ouvir o nome do acusado. Contudo, antes disso, o 

ofendido teria apontado colegas de sala de aula e algumas professoras, como 
sendo os supostos abusadores. 4. Em Juízo, a criança, na primeira oportuni-
dade em que foi ouvida, através do dito "Depoimento sem Dano”, não disse 
nada com nada, apenas mencionando que o "Tio Dé” teria feito cocô em 
cima dele no quarto, bem como fazendo menção às fezes que saíam pela 
boca, e a um amigo chamado de "Xixi Velho”. Não há como dar credibilidade 
ao mencionado depoimento. Na segunda oportunidade em que foi ouvido, 
da mesma forma, nada referiu contra o réu. Ao contrário, disse gostar dele. 
5. Outrossim, não foi explorada outra hipótese além da acusatória, o que 
não é novidade, diante do buscar de mero resultado estatístico. Por exemplo, 
não se investigou se outra pessoa teria abusado do menino, ou se ele poderia 
ter assistido, acidentalmente, aos pais mantendo relação sexual, ou a alguma 
cena de sexo na televisão (advindo daí o alegado comportamento sexuali-
zado). Ademais, conforme o relato da psicóloga, a vítima encontrava-se na 
fase fálica, de descoberta sexual. As alegadas posições sexuais e gestos com 
conotação sexual foram presenciados apenas pela genitora de H., não sendo 
reiterados em Juízo. Absolvição mantida. APELO DESPROVIDO. 

Inteiro Teor

nnnnnn

Apelação Crime: 70002764009 
Órgão Julgador: Sétima Câmara Criminal 
Relator: José Antônio Paganella Boschi 
Julgado em 18/10/2001

EMENTA: ESTUPRO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCUBI-
NATO. ESTE NÃO SE EQUIPARA AO CASAMENTO, PARA O EFEITO 
DE DETERMINAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOMEADA-
MENTE QUANDO A VÍTIMA MANIFESTA A INTENÇÃO DE RES-
PONSABILIZAR O ESTUPRADOR. NULIDADE. MISERABILIDADE. 
ESTADO DE FATO QUE INDEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO COM 
PROVAS FORMAIS. QUESTÃO QUE TEM A VER COM CONDIÇÃO 
DE PROCEDIBILIDADE, E NÃO COM ILEGITIMIDADE ATIVA DO 
MP (CONDIÇÃO DA AÇÃO). NULIDADE. DIREITO DE PRESENCA. 
NÃO HÁ NULIDADE QUANDO O JUIZ COLHE OS DEPOIMENTOS 

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2012&codigo=2297645
http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2009&codigo=2140809
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DAS VÍTIMAS OU DAS TESTEMUNHAS SEM A PRESENÇA DO ACU-
SADO NA SALA DE AUDIÊNCIAS, PORQUE, RELATIVAMENTE À 
AMPLA DEFESA, AFORA NÃO HAVER DIREITO ABSOLUTO, A LEI 
PREVÊ, RESGUARDANDO O INTERESSE DA JUSTIÇA, QUE ELE 
SEJA RETIRADO, DE MODO A TER-SE AS CONDIÇÕES PARA QUE 
OS DEPOIMENTOS SEJAM PRESTADOS ISENTOS DE COAÇÃO OU 
DE MEDO. NULIDADE. DILIGÊNCIAS. NAO HÁ NULIDADE, POR 
OFENSA À GARANTIA DA AMPLA DEFESA, QUANDO O INDEFE-
RIMENTO É DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS QUE VISAM PROVAS ES-
TRANHAS AO DESLINDE DA CAUSA, E CAPAZES DE INCRIMINAR 
O RÉU POR OUTRO FATO. FOTOGRAFAR MENORES EM CENA DE 
SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICO (ART. 241 DO ECA). CRI-
ME NÃO CONFIGURADO. HÁ FALTA DE PROVA QUE PERMITA AO 
JUIZ CONCLUIR, COM SEGURANÇA, QUE A VÍTIMA FORA FOTO-
GRAFADA EM CENA DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICO. 
FAVORECIMENTO À PROSTITUIÇÃO. NÃO SE PERFECTIBILIZA O 
CRIME QUANDO AS MENORES VÍTIMAS MANTÊM RELAÇÕES SE-
XUAIS APENAS COM O ACUSADO E, DEPOIS DE ALGUM TEMPO, 
RESOLVEM ABANDONÁ-LO PARA CONSTITUIR FAMÍLIA. ESTU-
PRO CONTINUADO. PROVA TRANQUILA DE SUA EXISTÊNCIA E 
AUTORIA EM FACE DE DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA OFEN-
DIDA, CONFORTADOS PELOS DE OUTRAS VÍTIMAS, POR LAUDOS 
PSICOLÓGICOS E POR DEGRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNI-
CA AUTORIZADA JUDICIALMENTE, DENOTANDO TRANSTORNO 
(PEDOFILIA) DO ACUSADO. PENA. REINDIVIDUALIZADA A BASE, 
PELA REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, MANTI-
DO O AUMENTO DECORRENTE DO CASAMENTO E REDUZIDA 
PARA 1/2 A EXASPERAÇÃO DECORRENTE DA CONTINUAÇÃO. HÁ 
FALTA DE DADOS PRECISOS QUANTO AO NÚMERO DE CRIMES 
E, VISANDO, PRECIPUAMENTE, À PRESERVAÇÃO NAS TRÊS FASES 
DO MÉTODO TRIFÁSICO, DO GRAU DE REPROVAÇÃO AFERIDO 
QUANDO DO APENAMENTO BÁSICO, BEM DISTANTE DO MÁXI-
MO, QUE É O QUE CORRESPONDE AO TERMO MÉDIO. SOLUÇÃO 
QUE ATENDE AO SENTIDO DO ART. 68 DO CP, DE INDIVIDUALI-

ZAÇÃO DE PENA NECESSÁRIA E SUFICIENTE À PREVENÇÃO E À 
REPRESSÃO. REJEITADA A ARGUIÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBI-
LIDADE; AFASTADAS AS PRELIMINARES; DESPROVIDO O APELO 
MINISTERIAL, DERAM PARCIAL PROVIMENTO SÓ PARA REINDI-
VIDUALIZAR A PENA IMPOSTA AO RÉU POR ESTUPRO NA MODA-
LIDADE CONTINUADA (25 FLS.).
Inteiro Teor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9000003-66.2011.8.26.0048 - Correição Parcial
Relator: Alberto Mariz de Oliveira 
Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal 
Data do julgamento: 13/11/2012 
Outros números: 90000036620118260048 

Ementa: Correição parcial. Estupro de vulnerável. Insurgência ministe-
rial contra depoimento da vítima pelo método "escuta especial" ou "oitiva 
sem dano". Vítima ouvida em Juízo. Feito sentenciado. Recurso prejudi-
cado. 

Íntegra do Acórdão

nnnnnn

0063793-30.2011.8.26.0000
Relator (a): Salles Abreu 
Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal 
Data do julgamento: 05/07/2011 
Outros números: 00637933020118260000 

Ementa: “Habeas Corpus”. Paciente denunciado como incurso no artigo 
217-A, c/c artigo 226, inciso II, e artigo 71 (por duas vezes), todos do Có-
digo Penal. Provas: a) Pedido para que seja realizada a oitiva da menor (ví-

http://www1.tjrs.jus.br/site_php/consulta/download/exibe_documento_att.php?ano=2001&codigo=124631
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tima), através de estudo psicossocial, e não através de interrogatório judi-
cial em audiência. A vítima foi ouvida na audiência de instrução; debates e 
julgamento realizados no curso da impetração (06.04.11). Perda do objeto. 
Ordem prejudicada para esse fim. b) Produção de prova testemunhal. Oiti-
va das profissionais (psicóloga e assistente social) que elaboraram o estudo 
psicossocial da suposta vítima. Indeferimento. Cerceamento de defesa. Re-
conhecimento do constrangimento ilegal. Ocorrência. Violação dos prin-
cípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa assegurados pelo 
artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal/88. A defesa do paciente en-
tende ser imprescindível que as profissionais (psicóloga e assistente social) 
que atuaram na elaboração da referida perícia sejam ouvidas em audiência, 
sob o argumento de que podem esclarecer fatos expostos no laudo  que 
beneficiam e  elucidam questões de indeclinável e relevante interesse para a 
defesa do paciente, que servirão como elementos formadores da convicção 
do julgador. Admissibilidade. Pedido visa garantir ao paciente o direito de 
demonstrar a veracidade dos fatos a ele imputados. A ampla possibilidade 
de se defender representa ao réu a chance de preservar o seu estado de ino-
cência. A pretensão deduzida pelos impetrantes é de ser deferida, para que 
as referidas testemunhas sejam ouvidas em Juízo, na qualidade de peritas, 
a teor do disposto no artigo 159, primeira parte, do Código de Processo 
Penal. Concessão da ordem de rigor. Ordem prejudicada e, em outra parte, 
concedida. 

Íntegra do Acórdão
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0005447-79.2005.8.26.0038 - Apelação
Relator: Aguinaldo de Freitas Filho 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária 
Data do julgamento: 24/05/2013 
Outros números: 54477920058260038 

Ementa: Atentado violento ao pudor tentado. Menor de 14 anos. Conde-
nação. Preliminar por cerceamento de defesa. Impossibilidade. Absolvição 

por insuficiência probatória. Autoria e materialidade devidamente com-
provadas. Pena diminuída. Parcial provimento ao recurso. 

Íntegra do Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo: 2012.091204-9
Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann
Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal
Julgado em: 16/04/2013
Juiz Prolator: Carolina Ranzolin Nerbass Fretta
Classe: Apelação Criminal (Réu Preso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE 
SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). ATOS 
LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL PRATICADOS 
POR VIZINHO CONTRA CRIANÇA DE TRÊS ANOS. SENTENÇA 
CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA 
DE PROVAS. VÍTIMA OUVIDA APENAS NA FASE POLICIAL. OFEN-
DIDA NÃO ARROLADA NA PEÇA ACUSATÓRIA, TAMPOUCO NA 
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. TENRA IDADE DA OFENDIDA. “DEPOI-
MENTO SEM DANO”. REVITIMIZAÇÃO DESNECESSÁRIA. FALA DA 
VÍTIMA QUE ECOA NO PROCESSO, NAS PALAVRAS DA GENITORA 
E DA PSICÓLOGA, TANTO NA FASE EMBRIONÁRIA, COMO EM JUÍ-
ZO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO NESSE SENTIDO. ADEQUA-
ÇÃO DA CONDUTA DO ACUSADO AO TIPO PENAL DESCRITO. 
ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENA-
TÓRIO QUE SE IMPÕE DE OFÍCIO, PARA AFASTAR O RECONHECI-
MENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE MAUS ANTECEDEN-
TES. DATA DOS FATOS ANTERIOR À DO CRIME RECONHECIDO. 
DELITO POSTERIOR INCAPAZ DE ENSEJAR O AUMENTO. MINO-
RAÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE. REPRIMENDA ADEQUADA.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 

http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=5531582
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FATO DE OUTRO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXE-
CUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. RECURSO PAR-
CIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Inteiro Teor
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Processo: 2011.077397-0
Relator: Leopoldo Augusto Brüggemann
Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal
Julgado em: 29/11/2011
Classe: Apelação Criminal (Réu Preso)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE 
SEXUAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ART. 214, “CAPUT”, 
C/C ART. 224, “A” E “B”, E ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL) E ESTU-
PRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, C/C ART. 226, II, POR CINCO 
VEZES). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL 
PRATICADOS POR PROFESSORA AUXILIAR DE JARDIM DE INFÂN-
CIA CONTRA CRIANÇAS DE TRÊS ANOS.

PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
AUSÊNCIA DE PERÍCIA. CAIXA DE AREIA. PROVA DISPENSADA, 
QUE NÃO TERIA O CONDÃO DE MODIFICAR O DESFECHO DO 
PROCESSO. LESÕES INTERNAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUS-
TO. ALEGADA SUPRESSÃO DA OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR 
AS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES DADAS POR INTERMÉDIO DE PSICÓ-
LOGA REQUISITADA PELO JUÍZO. PROJETO “DEPOIMENTO SEM 
DANO”. TERMO DE AUDIÊNCIA QUE NÃO REGISTRA A OCOR-
RÊNCIA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA, ONDE CONSTA SEGUNDA 
PERGUNTA, A PEDIDO DA DEFESA. ADEMAIS, IRRESIGNAÇÃO 
ATINGIDA PELA PRECLUSÃO, PORQUE NÃO SUSCITADA EM ALE-
GAÇÕES FINAIS. PREFACIAIS RECHAÇADAS. MÉRITO. PLEITO AB-
SOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA DO DELITO 
DELINEADA NOS AUTOS. PALAVRAS DAS PEQUENAS VÍTIMAS 

FIRMES E COERENTES. FALAS DAS MÃES UNÍSSONAS. DECLARA-
ÇÕES MÉDICAS A ATESTAR ESCORIAÇÕES, EDEMAS E ERITEMAS 
NA GENITÁLIA DAS CRIANÇAS. LESÕES INTERNAS. CONJUNTO 
PROBATÓRIO SÓLIDO, NESSE SENTIDO. ABSOLVIÇÃO INCABÍ-
VEL. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. 
PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, E RECO-
NHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE O PRIMEI-
RO DELITO, OCORRIDO EM 2008, E OS DEMAIS. AUSÊNCIA DOS 
PRESSUPOSTOS DA FICÇÃO JURÍDICA DO CRIME CONTINUA-
DO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. 
APRECIAÇÃO QUE TOCA AO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. NÃO CO-
NHECIMENTO DO APELO NESTE PONTO. RECURSO PARCIAL-
MENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
Inteiro Teor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0496/2013
Nº do processo: 2013307717
Órgão Julgador: CÂMARA CRIMINAL
Relatora: DES. GENI SILVEIRA SCHUSTER
Julgado em 03/06/2013

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO 
EM SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 
EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTO-
RIA. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E SEGURA, CORROBORADA 
PELA PROVA TESTEMUNHAL, REVELA, DE MODO ROBUSTO, A 
RESPONSABILIDADE DO RÉU. LAUDO PERICIAL APONTA A PER-
DA DA VIRGINDADE DA VÍTIMA. DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL. 
SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. 1 - A materialidade e a autoria 

http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000NPFH0000&nuSeqProcessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=5563960&pdf=true
http://app6.tjsc.jus.br/cposg/servlet/ServletArquivo?cdProcesso=01000K4RN0000&nuSeqProcessoMv=null&tipoDocumento=D&cdAcordaoDoc=null&nuDocumento=4025167&pdf=true
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delitiva são estremes de dúvidas. 2 - A palavra da vítima nos crimes sexuais 
merece relevância ímpar para a aferição de um juízo de condenação, espe-
cialmente quando vem corroborada por exames periciais e testemunhos, 
como ocorreu na hipótese dos autos. 3 - O fato de a vítima ser uma criança 
de apenas 11 anos, não impede o reconhecimento do valor de seu depoi-
mento. Se suas palavras se mostram consistentes, despidas de senões, ser-
vem elas como prova bastante para a condenação do agente. 4 - Dosimetria 
irretorquível. Não merece retoques a dosimetria penal, posto que observou 
os requisitos legais. O juiz sentenciante aplicou a pena no mínimo legal, 
observando os ditames dos arts. 59 e 68 do CP. RECURSO CONHECIDO 
E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Íntegra do Acórdão

nnnnnn

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0090/2013
Nº do processo: 2013301281
Órgão Julgador: CÂMARA CRIMINAL
Relatora: DES. GENI SILVEIRA SCHUSTER
Julgado em 26/03/2013

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VUL-
NERÁVEL (ART. 217-A, DO CP). PLEITO ABSOLUTÓRIO BASEADO 
EM SUPOSTA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 
EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTO-
RIA. PALAVRA DA VÍTIMA COESA E SEGURA, CORROBORADA 
PELA PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CON-
FIGURADAS. LAUDO PERICIAL, TESTEMUNHOS E A PALAVRA DA 
VÍTIMA APONTAM, DE MODO ROBUSTO, A RESPONSABILIDADE 
DO RÉU PELA CONDUTA CRIMINOSA. DOSIMETRIA IRRETOR-
QUÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDA-
DE. 1 – A materialidade e a autoria delitiva são estremes de dúvidas. 2 – A 
palavra da vítima nos crimes sexuais merece relevância ímpar para a aferi-
ção de um juízo de condenação, especialmente quando vem corroborada 

por exames periciais e testemunhos, como ocorreu na hipótese dos autos. 
3 – O fato de a vítima ser uma criança de apenas 10 anos não impede o 
reconhecimento do valor de seu depoimento. Se suas palavras se mostram 
consistentes, despidas de senões, servem elas como prova bastante para a 
condenação do agente. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECI-
SÃO UNÂNIME.

Íntegra do Acórdão
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Nº do processo: 2012317497
Relator: DES. GENI SILVEIRA SCHUSTER
Órgão Julgador: CÂMARA CRIMINAL
Recurso: APELAÇÃO CRIMINAL
Julgamento: 30-10-2012

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PU-
DOR (ART. 214, C/C ART. 224, "A", AMBOS DO CP). VÍTIMA COM 
12 (DOZE) ANOS DE IDADE. CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE ABSOL-
VIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PU-
DOR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE 
E SEGURA. RELEVÂNCIA PARA A CONDENAÇÃO. ABUSO QUE NÃO 
DEIXA VESTÍGIOS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, AINDA 
QUE CRIANÇAS, SÃO UNÍSSONOS E SEGUROS. CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO RÉU. REDUÇÃO DA PENA- BASE PARA 
O MÍNIMO LEGAL. 1 - A materialidade e a autoria delitiva são estremes 
de dúvidas. 2 - A palavra da vítima nos crimes sexuais merece relevância 
ímpar para a aferição de um juízo de condenação, especialmente quando 
vem corroborada por exames periciais e testemunhos, como ocorreu na hi-
pótese dos autos. 3 - O depoimento infantil, especialmente quando se mos-
tra coerente, como no caso dos autos, não pode ser desprezado, sob pena 
de se negar à criança a proteção que a Constituição e a lei lhe garantem por 
sua condição de pessoa em desenvolvimento. 4 - A conduta do acusado 

http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=2013307717&tmp.numacordao=20137725
http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=2013301281&tmp.numacordao=20133791
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não se amolda ao disposto no art. 61 da LCP (importunação ofensiva ao 
pudor). Isso porque houve felação, e essa ocorreu no interior do imóvel do 
acusado, longe do público, na privacidade de sua residência, amoldando-
-se, de fato, ao disposto no art. 214 da Lei Penal. 5 - A ocorrência de cir-
cunstâncias judiciais favoráveis permite a fixação da pena-base no mínimo 
legal, em decorrência do princípio da individualização da pena, imiscuído 
no art. 5º, inc. XLVI, da Constituição Federal, e nas regras de fixação da 
pena encontradas nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro. APELO 
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 

Íntegra do Acórdão
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Nº do processo: 2010303214
Relator: DES. LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO MENDONÇA
Órgão Julgador: CÂMARA CRIMINAL
Recurso: HABEAS CORPUS
Julgamento: 06-07-2010

EMENTA: “HABEAS CORPUS”. CRIME DE ESTUPRO EM CONTINUI-
DADE DELITIVA. ENTEADA COM 10 (DEZ) ANOS DE IDADE. EX-
CESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. 
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE SE DESENVOLVE DE 
FORMA REGULAR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARAN-
TIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORI-
ZADORES DA MEDIDA. PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES 
E RESIDÊNCIA FIXA NÃO AFASTAM A NECESSIDADE DA PRISÃO. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE-
NEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

Íntegra do Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

Apelação Criminal 50364200980600981
Relator: PAULO CAMELO TIMBÓ 
Órgão Julgador: 1ª Câmara Criminal 
Data de registro: 08/11/2012 

EMENTA: PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CON-
DENATÓRIA. APELAÇÃO. PENA EXACERBADA. INOCORRÊNCIA. 
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PENA 
REFORMADA TÃO SOMENTE PARA CONSIDERAR A ATENUANTE 
POSITIVADA NO ART. 65, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. Mate-
rialidade comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Eviden-
te a prática do delito de Estupro, condenação que se ateve aos elementos 
de prova colhidos na instrução processual. Indicação do autor dada pela 
vítima, diante dos policiais e perante autoridade policial, bem como pe-
los depoimentos das testemunhas. Imperiosa é a manutenção da sentença 
condenatória. 3. A palavra da vítima, nos crimes contra os costumes, pos-
sui importante valor probatório, especialmente quando corroborada por 
depoimentos e outros elementos de prova, na medida em que esses crimes 
normalmente são praticados sem a presença de testemunhas, tornando a 
prova extremamente dificultosa. 4. O acusado assumiu a prática do crime 
diante da autoridade policial. Entretanto, em Juízo, negou a prática do de-
lito. Contudo, foi incapaz de trazer aos autos prova apta a elidir a acusação, 
não restando dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito em análi-
se. 5. Réu menor de 21 anos, o Juízo “a quo”, quando da dosimetria da pena, 
na primeira fase, analisou devidamente e, de forma fundamentada, a fixa-
ção da pena-base em elementos concretos e idôneos. Contudo, na segunda 
fase do método trifásico, deixou de considerar a causa atenuante positivada 
no art. 65, I. Sentença reformada. 6. Pena reduzida para 9 (nove) anos e 7 
(sete) meses. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. 

Íntegra do Acórdão

http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=2012317497&tmp.numacordao=201216290
http://www.tjse.jus.br/tjnet/jurisprudencia/relatorio.wsp?tmp.numprocesso=2010303214&tmp.numacordao=20106165
http://esaj.tjce.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=964553
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Apelação Criminal 486185200380600000
Relator: JOÃO BYRON DE FIGUEIREDO FROTA 
Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal 
Data de registro: 21/05/2008

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ATENTADO VIO-
LENTO AO PUDOR. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO 
DE VIOLÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPROVIMENTO. 
I - Apelado condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime in-
tegralmente fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor 
contra menor, que, à época do fato, tinha 6 anos de idade. II - Condenação 
baseada na prova dos autos, mormente na palavra da vítima, na prova tes-
temunhal, no laudo pericial e no exame psicológico (STJ: "Nos crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor, a palavra da vítima tem grande va-
lidade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses 
delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas e sequer 
deixam vestígios". HC 68719/SP. 5ª Turma. Rel. Min. Gilson Dipp. Julg. em 
24 jul. 2007. DJU I, 04 jun. 2007, p. 397). III - Regime inicialmente fechado, 
em razão do julgamento do HC 82.929/SP pelo Pleno do STF, que julgou 
inconstitucional os rigores do § 1º do art. 2º, da Lei nº 8.072/90. IV - Ape-
lação improvida.

Íntegra do Acórdão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

487385-24.2009.8.09.0051 - APELAÇÃO CRIMINAL - 1ª CÂMARA 
CRIMINAL
Relator: Des. Eudélcio Machado Fagundes
Julgamento em 24/07/2012

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. INVIABILI-
DADE. DEPOIMENTO DA OFENDIDA EM CONSONÂNCIA COM OS 
DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. O relato da ofendida, firme e 

seguro, no sentido de apontar o acusado como autor da violência sexual 
contra si perpetrada, ocorrida quando contava com 5 anos de idade, devi-
damente ratificado pelas duas psicólogas que colheram suas declarações, 
em consonância, ainda, com o testemunho de sua genitora, para quem a 
menor revelou ter sido o réu o responsável pela prática do ato libidinoso, 
autorizam a preservação do decreto condenatório pelo crime de estupro de 
vulnerável, guardando, inclusive, preponderância em relação à negativa de 
autoria do processado, não havendo que se falar, por consectário, em fragi-
lidade do quadro probatório. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 

http://esaj.tjce.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=10019
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