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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA OS 
COSTUMES. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 
DESCLASSIFICAÇÃO. ASSÉDIO SEXUAL. 
CONDENAÇÃO DESCONSTITUÍDA. REMESSA À 
ORIGEM PARA FINS DO ARTIGO 89 DA LEI 
9.099/95. 
Tendo sido desclassificada a conduta do para delito 
elencado como infração de menor potencial ofensivo, 
de acordo com a Lei nº 9.099/95, deve o feito retornar 
à origem para oferta de suspensão condicional do 
processo, consoante determinado pelo artigo 89 da 
mencionada norma legal. Sentença desconstituída a 
fim de que seja oportunizado ao Ministério Público que 
se manifeste sobre o benefício referido.  
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 
 

 
APELAÇÃO CRIME 
 

SEXTA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70043978204 
 

COMARCA DE SÃO SEPÉ 

V.R.R. 
.. 

APELANTE 

M.P. 
.. 

APELADO 

R.P. 
.. 

APELADA/ASSISTENTE DE 
ACUSAÇÃO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial 

provimento ao apelo para desclassificar a conduta imputada ao réu Vilson 

Ribeiro da Rosa para o de assédio sexual previsto no artigo 216-A do 

Código Penal. Desconstituíram a sentença condenatória, mantendo a 

instrução já realizada, e determinaram a remessa do processo para o 

Juizado Especial Criminal de origem para que o Ministério Público ofereça 
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ao réu proposta de suspensão condicional do processo, a teor do artigo 89 

da Lei 9.099/95.” 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO (PRESIDENTE) E 

DES. JOÃO BATISTA MARQUES TOVO. 

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2011. 

 
 

DES. CLÁUDIO BALDINO MACIEL,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. CLÁUDIO BALDINO MACIEL (RELATOR) 

Adoto o relatório da sentença, que bem retrata a tramitação do 

processo, complementando-o ao final: 

“O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu agente, com base no 
Inquérito Policial n.º 144/2010/150540-A, oriundo da Delegacia de 
Polícia de São Sepé/RS ofereceu denúncia contra VILSON 
RIBEIRO DA ROSA, brasileiro, aposentado, com 68 anos de 
idade na data do fato, nascido em 01/10/1941, em São Sepé/RS, 
filho de Aristeu Rosa e de Brandina Ribeiro Rosa, residente e 
domiciliado na Rua Percival Brenner, nº. 1585, em São Sepé/RS; 
dando-o como incurso nas sanções do  art. 213, “caput”, 
combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal, pela 
prática do seguinte FATO DELITUOSO: 

No dia 18 de fevereiro de 2010, por volta das 09h45min, na 
Rua Percival Brenner, em São Sepé-RS, mais precisamente no 
interior da loja “Detalhes”, o denunciado VILSON RIBEIRO DA 
ROSA constrangeu a vítima Ronara Potter, sua funcionária, 
mediante violência, a permitir que com ela praticasse ato 
libidinoso. 

Na ocasião, o denunciado, proprietário da supracitada loja, 
onde a vítima trabalhava como vendedora, entrou no banheiro 
onde a sua empregada estava lavando as mãos, momento em 
que a abraçou à força, encostando em seus seios. Nesse 
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momento a vítima esquivou-se, porém o denunciado voltou a 
abraçá-la, dizendo: `guriazinha querida, como eu gosto de ti, tu é 
especial`. Ato contínuo, o denunciado passou a beijar o rosto da 
vítima, bem como esfregar os dedos em sua vagina, até que a 
mesma conseguiu se desvencilhar e fugir. 

A denúncia foi recebida em 11 de junho de 2010 (fl. 19). 
O réu foi citado, apresentando resposta escrita à acusação 

por intermédio de procurador constituído (fls. 24/29). 
No curso da instrução, foram inquiridas a vítima (fls. 47/49), 

duas testemunhas da acusação e quatro da Defesa (fls. 50/58). 
Ao final, o réu foi interrogado (fls. 59/60). Por ocasião da 
audiência, foi deferida a habilitação de assistente de acusação (fl. 
46). 

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou 
pela procedência da denúncia, com a consequente condenação 
do réu em seus exatos termos (fls. 63/77).  A assistência da 
acusação requereu a condenação do acusado (fls. 79/80). A 
Defesa postulou a absolvição, alegando a atipicidade da conduta 
do réu ou a insuficiência probatória (fls. 84/88). 

Vieram os autos conclusos para sentença.” 
 

Sobreveio, então, sentença penal (fls. 89/97v.) que julgou  

procedente a ação penal enquadrando a conduta do acusado nas sanções 

do artigo 213 “caput” combinado com artigo 226, inciso II do Código Penal, à 

pena de nove anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. 

A sentença foi publicada em 18/04/2011. 

O acusado tinha 68 anos à época do fato. 

O réu foi intimado da sentença em 26/04/2011 (fl. 100) 

Inconformado o acusado apelou (fl. 101).  

Em razões de recurso (fls. 104/114), sua defesa asseverou 

inexistente qualquer violência ou grave ameaça, exigência do tipo penal para 

a configuração do delito do artigo 213 do Código Penal. Concluiu pela 

atipicidade da conduta e postulou pela absolvição do réu. Na mesma senda, 

referiu inexistir nos autos prova segura à condenação. Se acaso mantida a 

condenação, requereu o afastamento da majorante do artigo 226, inciso II do 
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Código Penal (ser o agente empregador da vítima), bem como a 

desclassificação do delito para o do artigo 216-A do Código Penal (assédio 

sexual).  

Foram oferecidas contrarrazões (fls. 117/132).  

Nesta instância o Procurador de Justiça manifestou-se pelo 

improvimento do apelo defensivo (fls. 134/139). 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. CLÁUDIO BALDINO MACIEL (RELATOR) 

Eminentes Desembargadores: 

Trata-se de apelação criminal interposta por Vilson Ribeiro da 

Rosa, contra sentença que o condenou à pena de nove anos de reclusão, 

em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no artigo 213, 

“caput”, combinado com artigo 226, inciso II do Código Penal. 

A irresignação defensiva, para fins de absolvição, fulcra-se, 

inicialmente, na (1) atipicidade da conduta perpetrada pelo apelante ou na 

(2) insuficiência probatória. Mantida a condenação, postulou pelo (3) 

afastamento da majorante do artigo 226, inciso II do Código Penal, ou a (4) 

desclassificação do delito para aquele descrito no artigo 216-A do Código 

Penal (assédio sexual). 

Primeiramente, refiro estar a materialidade do delito estampada 

no Boletim de Ocorrência Policial e nos depoimentos encartados nos autos. 

 

(2) Insuficiência probatória. 

A autoria do fato, por sua vez, também resta induvidosa, 

certeza que de firma a partir da análise dos depoimentos colhidos durante a 

instrução penal. 
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Em juízo, a ofendida, Ronara Potter, prestou o seguinte 

depoimento (fls. 47/49/v.) 

 “Juiz: Como foi essa situação envolvendo o Vilson Ribeiro 
da Rosa, dezoito de fevereiro de dois mil e dez, o fato ocorreu na 
loja Detalhes, o que aconteceu? 

Vítima: Eu trabalhava lá meio turno, trabalhava lá de manhã, 
já fazia, eu não era fixo lá, então eu tinha um período e voltava, 
trabalhava em outro lugar e eu chegava lá e ele sempre 
conversava bem comigo, me dava um beijo de bom dia, essas 
coisas e eu não dava bola e aí um dia eu comecei a estranhar que 
ele começou a abrir a loja sozinho, abrir a loja antes, aí ele 
chegava  e me abraçava e meio que grudava em mim e eu por ele 
ser uma pessoa idosa não pensava, achava que era sem querer. 

Juiz: Grudava era passava? 
Vítima: É, mas diferente, ele me puxava aqui. 
Juiz: Pela cintura? 
Vítima: Sim e aí eu achava que por ele ser idoso eu não 

imaginava, aí um dia eu tava trabalhando de manhã e só tava eu, 
a esposa dele que trabalhava junto, a dona Delma também e eu 
tenho um problema de renite e fui limpar o meu nariz no banheiro, 
só que a loja era aqui e a casa era no fundo e eu fui ao banheiro e 
deixei a porta aberta e entrei para limpar o nariz, não tinha 
nenhum problema e ele chegou e me abraçou e disse que 
gostava muito de mim, ele sempre falava pra todo mundo que eu 
era como se fosse uma filha para ele, que ele gosta mais de mim 
do que qualquer outra pessoa e eu achava porque eu me dava 
bem com ele, assim como eu me dou com todo mundo e aí ele 
pegou e me abraçou lá no banheiro e passou a mão em mim 
assim no lado e eu peguei e tirei, estranhei, achei que ele não 
tinha se dado por conta e ele passou as mãos. 

Juiz: Nos seios isso? 
Vítima: Sim, e ele passou as mãos lá. 
Juiz: Nos seios? 
Vítima: Não. 
Juiz: Na vagina? 
Vítima: Sim e aí eu peguei e me assustei assim, olhei com 

uma cara. 
Juiz: Sobre a roupa? 
Vítima: Eu estava de roupa. 
Juiz: Então passou sobre a roupa? 
Vítima: É, pegou os dedos e colocou, passou assim e eu me 

assustei. 
Juiz: Não chegou a enfiar por dentro da tua calça? 
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Vítima: Não, foi tudo bem rápido e aí ele tentou me puxar, 
me abraçar de novo e eu saí chorando, aí ele ficou lá dentro, eu 
não consegui, só empurrei, olhei com uma cara de nojo e saí, aí 
eu peguei o meu celular, só que não tinha cartão e os meus 
óculos e fui, pra ver se encontrava alguém para ligar para alguém 
me buscar, alguma coisa assim porque eu não sabia o que eu ia 
fazer, aí eu tava chegando perto da farmácia e uma conhecida 
minha tava saindo e eu peguei e liguei para ela, peguei o telefone 
e liguei para o meu noivo dizendo para ele ir lá e falei o que tinha 
acontecido, aí eu peguei e voltei, voltei lá para a loja, voltei, tava 
as minhas coisas dentro da loja ali, o meu celular tava na minha 
mão tudo, larguei ali e fui lá falar com ele, ele tava lá dentro ainda. 

Juiz: Foi acompanhada? 
Vítima: Não, fui sozinha, peguei e cheguei lá e ele bem 

assim, eu fui para falar chorando e ele “Não quero mais saber, 
não fala mais nada”, foi bem estúpido comigo porque ele viu o que 
ele fez “Tu não toca nesse assunto”, aí bem na hora chegou o 
Laéverton, que é meu noivo e xingou ele, bem assim “O que 
houve?” e ele, a não, antes do Laéverton chegar, viu ele 
chegando, o Laéverton, o seu Vilson pegou e falou “Como é que 
ta meu guri, tudo bom?” e o Laéverton xingou ele “Guri que nada, 
tu te passa” e ele pegou e disse “Não, não” aí a dona Delma 
começou a passar mal, desmaiar e aí eles brigaram e eu comecei 
a chorar, não sabia o que fazia, aí ele pegou e falou “Não, não vai 
acontecer mais”. 

Juiz: Tinha mais alguma funcionária na loja? 
Vítima: Não, era assim, eu trabalhava meio turno, meio turno 

é a Salete e eu trabalhava de manha. 
Juiz: Essa Salete, sabe se alguma vez a Salete falou do 

Vilson ter se passado com ela também, se sabe algo ou se tem 
conhecimento de alguém depois de ter presenciado o 
comportamento do Vilson? 

Vítima: Isso sim, se tu falar dele, na época eu não sabia. 
Juiz: Mas depois alguém comentou? 
Vítima: Sim, que ele se passava. 
Juiz: Tem alguém que tenha dito que ele tinha se passado? 
Vítima: Tem, tem essa minha conhecida, eu tinha tentado 

arrumar serviço pra ela. 
Juiz: Qual o nome? 
Vítima: A Graciela, ela trabalhou um meio dia lá, trabalhou 

só de manhã. 
Juiz: E então o que aconteceu? 
Vítima: Um pouco antes disso acontecer, uma semana antes 

por aí e ela disse que não ia continuar mais lá porque viu que ele 
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era tarado, que ele ficava olhando, essas coisas sabe e eu dizia 
que não, imagina uma pessoa velha, com uns oitenta anos vai 
fazer isso. 

Juiz: Ela chegou a falar que ele fez isso para ele? 
Vítima: Para ela não, ela notou o jeito dele olhar e aí ela 

chegou e comentou com uma amiga dela, uma vizinha dela lá e a 
vizinha dela disse que também já tinha ouvido falar que ele tinha 
se passado com outra funcionária e essa saiu e eu não consegui 
descobrir quem era. 

Juiz: Essa outra como era o nome dela, que trabalhava na 
loja no meio turno? 

Vítima: A Salete. 
Juiz: Alguma vez fez alguma queixa, sabe? 
Vítima: Dele? 
Juiz: Sim. 
Vítima: Não, era só assim, tem a Salete e do lado tem a 

Baixinha, a única coisa que eu notei, que eu notava era que elas 
ficavam muito afastadas, que ele tem aquela coisa, se tu vai lá 
umas duas, três vezes, ele tem aquela coisa de tu chegar e ele 
dar um abraço e um beijo sabe, em mim todos os dias ele dava 
um abraço e um beijo e a dona Delma também. 

Juiz: Tu tava sozinha naquela vez? 
Vítima: Tava a Delma na frente só, eu fui no banheiro, só 

estava a dona Delma. 
Juiz: Estavam separados então, estavam em uma sala 

separada? 
Vítima: Eu tava, a loja e o banheiro lá dentro da casa, tu saí 

da loja, passa o corredor e vai para a casa. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: Esse banheiro que tu refere é na saída da loja ou é 

na casa? 
Vítima: Não, é na casa, é assim, tem a loja, na lojinha não 

tem banheiro, não tem banheiro na loja, tu saí, tu entra na casa, 
passa pela cozinha e vai no corredor e tem o banheiro. 

Defesa: Quando ele lhe agarrou, ele agarrou somente sobre 
a roupa? 

Vítima: Sim. 
Defesa: Nada mais. 
Assistente de Acusação: Se ela saberia dizer o nome de 

outra funcionária que tenha acontecido mais ou menos o que 
aconteceu com ela, que ele teria se passado com uma outra 
funcionária, saberia indicar o nome? 

Juiz: Graciela. 
Assistente de Acusação: Fora a Graciela? 
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Vítima: Por nome não, não tenho. 
Assistente de Acusação: Mas sabe? 
Vítima: Sei, se tu perguntar, se tu for ali por volta e tu 

perguntar para qualquer pessoa ou se tu olhar para a cara dele tu 
vê, ele era, mas eu achava que não sabe, novinha, primeiro 
emprego, achei que não ia ser nada, que era uma pessoa idosa, 
mas as pessoas sabem dos comentários dele, se tu perguntar vão  
lhe falar, ciclana trabalhou lá, mas eu não sei por nome para citar. 

Assistente de Acusação: Não sabe o nome? 
Vítima: Não. 
Assistente de Acusação: Quando o noivo dela chegou, ela 

presenciou a conversa do noivo com ele, a discussão? 
 Vítima: Sim, tinha até uma senhora na loja, tinha gente 

passando que parou para olhar. 
Assistente de Acusação: E ele teria negado o fato? 
Vítima: Não, não, ele pegou e na hora que o Laéverton 

xingou ele, ele “Não, não faço mais”, foi o que ele falou. 
Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Pela defesa mais algum questionamento. 
Defesa: O noivo quando chegou ele chegou a dirigir alguma 

palavra para o seu Vilson? 
Vítima: Não, ele chegou e o seu Vilson “Como é que ta meu 

guri?” e aí ele chegou e gritou “Meu guri nada, tu se passou” e ele 
começou a falar “Não, não é bem assim”, a esposa dele começou 
a passar mal e ele xingou ela, o Laéverton xingou ele, chamou ele 
de bagaceiro, tarado, que a gente confiava nele e ele “Não, não 
vai acontecer mais, morreu o assunto”. 

Defesa: Qual era a distancia entre a dona Delma na loja e o 
banheiro? 

Vítima: Era um corredor, acaba a loja, tem, vamos dizer, 
dessa parede até aqui começa a casa, aí na casa tu entra, da 
casa tem a cozinha, tem um corredor, tem outra sala do lado e o 
banheiro. 

Defesa: Tu não pediu socorro no momento em que ele te 
agarrou? 

Vítima: Não, não consegui fazer nada, só comecei a chorar. 
Defesa: E quando tu passou pela dona Delma, o que tu falou 

para ela? 
Vítima: Falei que ia sair e não falei mais nada, foi assim. 
Defesa: Nada mais. 
Juiz: Nada mais. 
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A vítima afirmou que trabalhava na loja da esposa do acusado 

e que este permanecia sempre no local. No dia do fato, em dado momento, 

a ofendida foi ao banheiro para assoar o nariz. Asseverou ter o apelante 

ingressado no recinto e, falando que lhe tinha muito apreço, “como uma 

filha”, abraçou-a por trás, tocando-lhe os seios, sendo prontamente repelido. 

Em primeiro momento, pensou que o contato tivesse sido involuntário, em 

face da confiança que depositava no réu, mas com a reiteração da investida, 

quando lhe tocou a vagina, também por sobre as vestes, apercebendo-se do 

real intento, assustou-se e abandonou o local, chorando. Ao sair, encontrou 

uma amiga, a testemunha Graciela, que lhe emprestou o telefone celular. 

Ligou para o noivo, o informante Laéverton, que foi até a loja. Lá, após 

interpelar o acusado, este disse que não mais repetiria o ato. 

A testemunha Graciela (fls. 50/51v.) narrou de forma 

semelhante o acontecido:  

“Juiz: Essa acusação feita contra Sr. Vilson Ribeiro Rosa, 
praticado atos libidinosos, Ronara, sabe algo sobre isso? 

Testemunha: Eu já sabia de algumas coisas, mas nesse dia 
que eu encontrei ela na rua, farmácia, eu encontrei ela e perguntei 
o que tinha acontecido e aí ela disse que ele tinha se passado 
com ele e aí eu não levei de surpresa porque eu já sabia de 
alguma coisa. 

Juiz: O que tu sabia? 
Testemunha: Eu sabia que ele era de se passar com as 

funcionárias. 
Juiz: Como é que tu sabe disse? 
Testemunha: Por boatos na rua, por pessoas que falaram. 
Juiz: Sabe alguém assim, poderia identificar alguém que 

tenha tido provas contra isso, alguma funcionária dele? 
Testemunha: Não, funcionaria não. 
Juiz: Ou fizeram comentários? 
Testemunha: Era comentários mesmo. 
Juiz: E o que a Ronara disse que ele tinha feito para ela? 
Testemunha: Aí a hora em que eu encontrei ela na rua ela 

disse que ele tinha se passado com ela e ela precisava de um 
telefone para ligar para o noivo, que o noivo dela estava 
trabalhando, ela tava muito nervosa, desesperada porque aquilo 
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nunca tinha acontecido com ela e ela disse que ele tinha se 
passado com ela. 

Juiz: Ela chegou a entrar em detalhes do que ele fez? 
Testemunha: Ela disse que ele tinha tentado agarrar ela lá 

dentro, lá dentro da loja. 
Juiz: Mais alguma coisa ela te disse que ele fez? 
Testemunha: Não. 
Juiz: Já tinha tentado trabalhar ali na loja? 
Testemunha: Já, até ela ia sair e aí como eu precisava de 

trabalho eu trabalhei uma manhã lá, só que eu não gostei do 
ambiente de trabalho, do jeito que ele olhava para as pessoas e 
do jeito que ele tratava as funcionárias, assim muito 
engraçadinho, querer se engraçar com as pessoas que entravam 
lá também e eu não gosto disso e aí eu já não fui mais também, 
eu precisava trabalhar, mas eu não voltei ao trabalho. 

Juiz: Mas ele chegou a se passar contigo? 
Testemunha: Não, comigo não. 
Juiz: Fazer alguma cantada ou coisa do tipo? 
Testemunha: Não, só não gostei do jeito que ele olhava para 

as pessoas e ficava olhando para as funcionárias também. 
Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: Por quanto tempo ela trabalhou lá 

na loja? 
Juiz: Meio dia não foi? 
Testemunha: Sim, pela manhã. 
Assistente de Acusação: Esses comentários que ouviste 

falar a respeito dele foram posteriores alguém ter saído de lá, foi 
depois que tu ficou sabendo? 

Testemunha: Foi. 
Assistente de Acusação: Saberia de dizer o nome de alguma 

funcionária que tenha trabalhado lá, mesmo que tu não conheça, 
mas que sabe de alguma funcionária que tenha passado pelos 
mesmos problemas que essa menina Ronara esta passando? 

Testemunha: Não, nome não. 
Assistente de Acusação: Mas sabe que teve? 
Testemunha: Sei que teve alguém, mas o nome eu não sei, 

os comentários do que comentavam. 
Assistente de Acusação: Quando a depoente trabalhou lá, o 

banheiro que usavam para a loja, tinha banheiro na loja ou era 
usado outro banheiro? 

Testemunha: Não, o banheiro era dentro da casa deles. 
Assistente de Acusação: Sim, mas junto com a loja? 
Testemunha: Não, fica na casa, nos fundos. 
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Assistente de Acusação: E quando foi trabalhar lá tu já foi 
indicada para vocês que quando precisassem usar um banheiro 
era usado o lá de dentro? 

Testemunha: Lá do fundo, sim. 
Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: Quando tu tomou a atitude de não trabalhar lá, tu 

tomou pelo ocorrido ou porque tu já tinha decidido que não ia 
trabalhar mais lá porque ele olhava de certo jeito? 

Testemunha: Até pelos dois casos porque eu já tinha ouvido 
falar que ele era tarado, que ele era um senhor tarado e isso aí 
não me agradou também. 

Defesa: Então tu desistiu de trabalhar porque ocorreu isso 
com a Ronara? 

Testemunha: Não, por saber que ele era um senhor tarado, 
pelo jeito dele também. 

Defesa: Nada mais. 
Juiz: Nada mais.” 
 

No dia do fato, a testemunha referiu ter encontrado a vítima 

muito nervosa na rua, tendo esta relatado acerca da investida do réu. 

Emprestou o celular para ofendida ligar para o noivo. Disse, ainda, que não 

aceitou trabalhar na loja da esposa do acusado por não ter gostado da forma 

como ele tratava as pessoas, com excesso de liberdade. 

A narrativa do noivo da vítima, o informante Laéverton 

Vasconcelos de Souza (fls. 51/53 v.) vai ao encontro das anteriormente 

ofertadas: 

 “Juiz: O que aconteceu com relação a esta situação 
envolvendo a Ronara e o Sr. Vilson, o que aconteceu? 

Testemunha: Eu tava trabalhando, na época eu não 
trabalhava onde eu trabalho agora, eu tava trabalhando, eu tava 
colocando um alarme na casa, ali no fruteirão do Chico, na 
esquina da rodoviária e tocou meu telefone e não era o numero 
da Ronara, era outro numero e eu atendi e era ela chorando 
assim bastante e não era a hora de eu ir embora ainda, era de 
manhã, era umas dez, onze, dez e pouco, não lembro a hora 
direito e aí eu fui ver o que houve, ela tinha ligado do celular de 
uma amiga dela, aí eu fui lá e ela não me falou e não me falou e 
daqui a pouco ela me falou o que tinha acontecido. 
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Juiz: Ela estava nervosa? 
Testemunha: Tava chorando bastante, bem nervosa. 
Juiz: E o que ela disse? 
Testemunha: Ela disse que o cidadão esse aí pegou e se 

passou com ela, que ela tava no banheiro e ele chegou e aí ele 
tinha se passado com ela. 

Juiz: É o Vilson? 
Testemunha: Isso, essa aí. 
Juiz: O Vilson era dono da loja em que ela trabalhava? 
Testemunha: É, eu não sei se ela é dono ou se é dele e da 

esposa dele, eu não sei como é que é. 
Juiz: E a Ronara chegou a mencionar de que forma ele se 

passou com ela? 
Testemunha: Falou. 
Juiz: De que forma? 
Testemunha: Ela disse que ele chegou por trás dela, ela 

tava no banheiro arrumando os cabelos ou limpando o nariz, 
alguma coisa assim e tava com a porta aberta e ele chegou e 
agarrou ela por trás. 

Juiz: Chegou a citar, falou se ele passou a mão no seio dela 
ou na vagina dela? 

Testemunha: Passou, passou, disse que passou. 
Juiz: Já conhecia o Vilson? 
Testemunha: Só de vista assim, de ir buscar ela no serviço e 

coisa. 
Juiz: Fazia quanto tempo que ela trabalhava ali? 
Testemunha: Não me lembro direito, não fazia muito tempo. 
Juiz: E alguma vez o senhor soube do Vilson ter se passado 

com funcionaria na loja, mesmo depois? 
Testemunha: Depois eu ouvi falar, mas antes não, até não 

esperava. 
Juiz: Sabe de alguém especificamente, o caso de alguém? 
Testemunha: Não. 
Juiz: Só comentário? 
Testemunha: Isso, comentários. 
Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: Quando ele esteve no local, ele 

falou com o réu, ele falou com o seu Vilson? 
Testemunha: Falei, assim, ela me falou e aí eu fui lá, 

cheguei lá e aí ele não tava lá, ele tava pro fundo, eu não sei 
como que é lá, eu não conheço, só a loja, e aí ele veio de lá e 
tava ele e a esposa dele e umas senhoras na loja comprando eu 
acho e aí ele não tava e aí ela chamou ele e ele veio e eu falei 
com ele, peguei e falei e aí ele chegou e falou assim pra mim “E 
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aí meu guri?” e eu “Meu guri não cara, porque eu sei o que tu fez” 
e ele “Não, mas o que eu fiz?” e eu “Eu sei que tu te passou com 
ela, ela me falou tudo” e ele me falou assim “Mas eu não vou 
fazer mais” e eu “Não tem de não fazer mais, eu to indo na 
Delegacia agora”, peguei e fui a Delegacia, até a Ronara na 
época ela tava chorando nervosa, ela não queria ir na Delegacia e 
aí eu  “Não, mas nós vamos sim”. 

Assistente de Acusação: Quem estava na hora em que ele 
esteve lá, se pode mencionar as pessoas que estavam na loja? 

Testemunha: Tava o Vilson no caso, a esposa dele e uma 
senhora que eu não sei quem era, tava comprando uma senhora 
lá. 

 Assistente de Acusação: Existe uma outra funcionária que 
se chama Salete, que foi mencionada aqui, ela estava no local 
nessa hora, nesse dia? 

Testemunha: Não, só essas pessoas que eu falei e gente na 
rua passando, das lojas da frente que saíram para olhar quando 
eu chamei ele pra fora no caso. 

Assistente de Acusação: E ele saiu para fora da loja? 
Testemunha: Saiu para fora da loja e aí quando eu tava 

falando com ele, eu tava alterado e aí tinha gente na volta, os 
vizinhos e coisa e até a senhora a esposa dele passou mal na 
época, que foi o que me acalmou um pouco assim, foi isso, que 
eu vi que ela tava passando mal e aí eu peguei e, de idade e 
coisa, virei as costas e fui embora. 

Assistente de Acusação: As pessoas que passavam no local 
e os vizinhos viram toda a confusão, escutaram? 

Testemunha: Provavelmente que sim, certamente que sim. 
Assistente de Acusação: Ele disse que posteriormente 

tomaram conhecimento, ele tomou conhecimento de que já teria 
acontecido com outras funcionárias que foram trabalhar na loja, 
ele sabe por acaso citar o nome de alguma delas? 

Juiz: Só por comentários. 
Assistente de Acusação: E na ocasião ele trabalhava com 

quem? 
Testemunha: Naquela época eu trabalhava com o Taner, em 

alarmes ali e até foi assim, isso aconteceu de manhã e eu saí 
antes do horário, aí depois quando eu cheguei de tarde de novo 
ele me chamou no escritório, o Taner e disse, perguntou o que 
houve e eu disse “Deu uns problemas” e ele “Não, eu já sei o que 
houve, a filha do Vilson me procurou e me falou o que aconteceu” 
e aí eu disse “pois é” e ele disse “Tu não devia levar isso pra 
frente, devia morrer aí o assunto” ele falou porque não ia dar em 
nada e eu “Mas como que não vai dar em nada” e ele “Mas eu to 
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te dando um conselho pra ti não levar pra frente isso aí, que ela 
veio me procurar pra ti te acalmar e coisa”. 

Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: Desse telefone celular que te ligaram, de quem é o 

telefone celular? 
Testemunha: Eu não sei porque eu vi o numero só e eu nem 

tenho mais aquele aparelho, eu não tenho como saber. 
Defesa: Quando tu te dirigiu ao seu Vilson na loja alterado 

como tu mesmo falou, o que tu disse para ele? 
Testemunha: Eu cheguei e chamei ele e aí eu disse “Eu sei 

o que tu fez”, não, ele que falou primeiro comigo. 
Juiz: É o que já consta. 
Defesa: Só isso aí, não disse mais nada? 
Testemunha: Não, isso aí. 
Defesa: Nada mais. 
Juiz: Nada mais.” 
 

O informante referiu que estava trabalhando quando recebeu 

chamada de um celular desconhecido. Era a sua noiva que ligava do 

telefone da testemunha Graciela, e se apresentava muito transtornada. Foi 

até onde ela estava e, depois de alguma relutância, ela lhe contou o que 

havia se passado. O depoente foi até a loja e interpelou o acusado. Este, 

primeiramente, negou o fato, mas depois, disse que não repetiria o ato, e 

dava por encerrado o assunto. O informante, retornando ao trabalho, foi 

perguntado pelo seu chefe o que havia acontecido, tendo mantido a 

discrição e respondido evasivamente. Este lhe disse, então, já saber do 

ocorrido através da filha do acusado que o procurara, pedindo que 

interviesse, para não deixar “levar isso adiante”. 

A informante Delma Figueiredo da Rosa (fls. 53 v./57), esposa 

do acusado, referiu não acreditar que o fato tenha ocorrido. Motivou o fato 

em tentativa da vítima em buscar alguma compensação financeira. No 

entanto, afirmou não saber de nenhuma ação cível intentada pela ofendida 

contra o acusado. Veja-se o seu depoimento: 
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“Juiz: O que a senhora sabe a respeito desta acusação feita 
contra o seu marido, Vilson, de ele ter constrangido a funcionária 
Ronara Potter, passando a mão nela no seio? 

Testemunha: Eu acredito que não aconteceu nada. 
Juiz: Como foi isso no dia? 
Testemunha: Isso aí foi tudo coisa que ela inventou porque 

eu não vi. 
Juiz: Porque a senhora fala isso? 
Testemunha: Porque a loja é bem no costadinho da casa e 

ele não ia fazer uma coisa dessas perto de mim. 
Juiz: A senhora estava onde nesta ocasião? 
Testemunha: Estava na loja, eu tava na loja. 
Juiz: Essa loja tem banheiro? 
Testemunha: Tem um lavavelzinho ali nos fundos. 
Juiz: Fica na loja ou fica na casa? 
Testemunha: No ladinho da casa, uma parte. 
Juiz: Então fica mais para a casa do que perto da loja? 
Testemunha: É, fica do lado. 
Juiz: Como é isso assim, a loja é uma dependência 

separada da casa? 
Testemunha: Sim, a loja fica separada da casa. 
Juiz: Na loja tem banheiro? 
Testemunha: Na loja só tem esse... 
Juiz: Eu pergunto na loja? 
Testemunha: Não, na loja não tem. 
Juiz: Fica onde o banheiro? 
Testemunha: Não tem banheiro lá, tem só uma partezinha 

que a gente se lava. 
Juiz: Onde? 
Testemunha: O banheiro quando a gente precisa vão lá 

dentro de casa ou se não na loja da filha do lado. 
Juiz: Então era em casa o banheiro, dentro da casa, é isso? 
Testemunha: Sim. 
Juiz: Quanto tempo a Ronara tava trabalhando ali? 
Testemunha: Ela trabalhava comigo, ela trabalhou um ano e 

pouco nesse horário, nesse ano assim ela trabalhava com muitas 
pessoas, ela trabalhava com outras pessoas e depois ela vinha 
trabalhar ali de novo, as pessoas chamavam e ela ia, ela não 
ficava ali comigo, ela foi mais para aprender a trabalhar. 

Juiz: E no trabalho como ela era, ela era correta ou não? 
Testemunha: É, mais ou menos. 
Juiz: Mais ou menos porque? 
Testemunha: Ela tava aprendendo a trabalhar. 
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Juiz: E qual é o sentido dela inventar isso, a senhora disse 
que ela inventou isso? 

Testemunha: Eu acho que no sentido que ela inventou isso 
foi de querer ganhar dinheiro porque outra coisa ela não... 

Juiz: E ela chegou a entrar com algum processo cível contra 
vocês pedindo dinheiro? 

Testemunha: O rapaz quando chegou gritando. 
Juiz: Eu perguntei outra coisa, ela entrou com algum 

processo judicial aqui no fórum pedindo dinheiro, indenização de 
vocês, da senhora e do seu marido. Eu questionei para a senhora, 
porque a senhora acha que ela teria inventado, a senhora disse 
“Acho que ela queria dinheiro”, pergunto a senhora, ela entrou 
com um processo judicial de indenização contra a senhora e 
contra o seu marido aqui no fórum? 

Testemunha: Entrou sim. 
Juiz: Tem processo, tem certeza disso? 
Testemunha: Eu acho. 
Juiz: A senhora foi citada pelo oficial? 
Testemunha: Como? 
Juiz: O oficial de justiça esteve na casa da senhora? 
Testemunha: Teve, teve lá. 
Juiz: Em razão desse processo? 
Testemunha: Com esse processo. 
Juiz: Ou mencionando algum dinheiro que ela pretendia? 
Testemunha: Não, foi por processo pra nós. 
Juiz: Eu pergunto sobre dinheiro, sobre questão cível, de 

processo de indenização, a senhora sabe o que é processo de 
indenização? 

Testemunha: Não sei. 
Juiz: Alguma outra funcionaria se queixou do 

comportamento do Sr. Vilson? 
Testemunha: Não. 
Juiz: E o Sr. Vilson chegou a comentar com a senhora 

alguma coisa sobre essa situação? 
Testemunha: Ele só, ele não se queixou, ele não disse nada, 

ele só disse que a menina tinha inventado isso aí dele. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: O relacionamento do seu Vilson com a senhora é 

normal? 
Testemunha: Normal, graças a Deus, a gente se da super 

bem. 
Juiz: Nesse dia a senhora não percebeu a Ronara sair 

abruptamente da loja? 
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Testemunha: Ela saiu para lavar o rosto porque ela tava com 
muita renite. 

Juiz: Foi isso que ela disse? 
Testemunha: Sim. 
Juiz: Ela foi lavar onde? 
Testemunha: Ela só pediu para lavar o rosto, eu acredito que 

ela tivesse ido na pia na beira do banheiro, da loja que tem uma 
pia. 

Juiz: Ela voltou? 
Testemunha: Aí ela voltou para dentro da loja e ficou 

trabalhando comigo ali um pouquinho e disse que ia, pediu para 
mim para ir comprar o remédio que ela usava para renite. 

Juiz: E ela aparentava estar estranha ou diferente? 
Testemunha: Não, ela aparentava muito bem. 
Defesa: Nada mais. 
Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: A depoente diz que ela já teria 

trabalhado antes há mais de um ano, se ela confirma isso aí, se 
foi no ano de dois mil e nove? 

Juiz: Ta gravado. 
Assistente de Acusação: E neste ano de dois mil e dez por 

quanto tempo, mesmo que esporadicamente, quantos meses 
mais ou menos ela teria trabalhado ou em quais os meses em que 
ela teria trabalhado com esta senhora? 

Testemunha: Como? 
Assistente de Acusação: A senhora falou que ela já teria 

trabalhado há mais de um ano com a senhora e neste ano, no ano 
passado, neste ano de dois mil e dez, por quanto tempo ela 
trabalhou lá na loja, ainda que seja esporádico, um dia, outro, mas 
enfim, quantos meses mais ou menos? 

Testemunha: Nesse ano, ela ficou até, ela tava ali comigo 
em fevereiro só. 

Assistente de Acusação: Esse fato aconteceu em fevereiro? 
Testemunha: Fevereiro. 
Assistente de Acusação: A senhora disse que ela estava 

aprendendo, quer dizer que para a senhora uma funcionária 
precisa quantos anos para aprender a trabalhar, se fazia mais de 
um ano que ela estava com a senhora, quanto tempo a senhora 
diz que uma funcionaria precisa para aprender a trabalhar? 

Testemunha: É que ela ia, trabalhava comigo, saía, ia para 
outras lojas trabalhar. 

Assistente de Acusação: Entendi perfeitamente, mas eu lhe 
perguntei por quanto tempo que a senhora admite que uma 
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pessoa precise para aprender a trabalhar como balconista, um 
mês, dois meses, um ano, três anos? 

Testemunha: É que assim, a loja geralmente sempre ta 
atendendo, sempre tem novidade para atender. 

Assistente de Acusação: A senhora falou que acredita que 
ela tenha feito isso por dinheiro, todo o tempo que ela esteve 
trabalhando com vocês ela agiu de uma forma tentando extorquir 
dinheiro de vocês, tentando tirar dinheiro de vocês? 

Testemunha: Não, ela não, mas se ela fez tudo isso pra nós 
que eu não tinha... 

Assistente de Acusação: Mas eu lhe perguntei se durante 
todo esse tempo em que ela teve, ela tentou em alguma ocasião 
tirar dinheiro de vocês, explorar vocês? 

Testemunha: Não. 
Assistente de Acusação: Se ela tinha carteira assinada de 

trabalho? 
Testemunha: Não, não tinha. 
Assistente de Acusação: Se a Graciela foi funcionária lá? 
Testemunha: Não senhora, ela foi só uma tarde que a 

Ronara levou ela lá. 
Assistente de Acusação: Não voltou mais? 
Testemunha: Não. 
Assistente de Acusação: Teve outras funcionárias que 

passaram por lá que tiveram problemas também com o seu 
marido, a senhora é conhecedora deste fato? 

Juiz: Na verdade houve algum outro episódio parecido 
acusando o seu marido ou não? 

Testemunha: Não. 
Assistente de Acusação: A senhora se sentiu mal neste dia 

que aconteceu, e que o noivo veio tirar satisfação? 
Testemunha: Me senti. 
Assistente de Acusação: Os vizinhos, alguém socorreu, 

vieram para frente para ouvir a discussão? 
Testemunha: Não. 
Assistente de Acusação: A senhora escutou o que seu 

marido conversou com o noivo dela? 
Testemunha: Ele chamou ela, o meu marido, ele chamou 

meu marido e daí ele já chegou agredindo, gritando, xingando. 
Assistente de Acusação: Agredindo fisicamente? 
Testemunha: É, assim xingando ele sabe, aí eu meio 

desmaiei assim sabe que eu nunca passei por aquilo ali. 
Assistente de Acusação: A senhora foi retirada do local? 
Testemunha: O meu marido me tirou dali. 
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Assistente de Acusação: A senhora ouviu, presenciou toda a 
conversa que ele teve com o rapaz? 

Testemunha: Não posso nem lhe dizer muita coisa. 
Assistente de Acusação: A senhora fez algum comentário 

com algum vizinho ali após o fato? 
Testemunha: É, não contei para as pessoas. 
Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Nada mais.” 
 

As testemunhas de defesa, Zuleica de Souza Natel (fls. 56 

v./57), Maria Salete Gauze (fls. 57 v./58) e Mariley Aires Machado (fl. 58 v.), 

são abonatórias. Referiram nunca terem sido alvo de investidas pelo 

acusado, a quem atribuem conduta normal.  

Testemunho de Zuleica de Souza Natel: 

“Juiz: Conhece o Sr. Vilson de onde? 
Testemunha: Conheci ele quando comecei a trabalhar 

primeiro com a filha dele que tem loja ao lado e depois eu 
comecei a trabalhar com ele, trabalhei em torno de dez, onze 
meses se eu não me engano. 

Juiz: E em que época foi isso? 
Testemunha: Dois mil e sete, trabalhei antes um pouquinho, 

antes de dois mil e sete eu trabalhava sem a carteira assinada e 
depois com carteira foi de dois mil e sete ao finalzinho de dois mil 
e sete. 

Juiz: E nesse período todo o Vilson ficava na loja? 
Testemunha: Sim. 
Juiz: A conduta dele? 
Testemunha: Conduta normal, uma pessoa normal. 
Juiz: Alguma vez ele se passou com a senhora ou com 

alguma outra funcionária da loja? 
Testemunha: Não, comigo nunca. 
Juiz: Alguma vez ele teve alguma conduta indecente em 

relação a senhora? 
Testemunha: Não. 
Juiz: desagradável? 
Testemunha: nunca. 
Juiz: Se ele insinuou sexualmente a senhora? 
Testemunha: não, sempre se portou como um senhor. 
Juiz: Conheceu a Ronara Potter? 
Testemunha: Cruzei com ela algumas vezes na loja, 

algumas vezes eu ia na loja, comprava alguma coisa, me dou 
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super bem com a dona Delma e o seu Vilson,como todos ali e 
cruzei algumas vezes com ela na loja, mas não tenho nem 
conhecimento assim, somente ali da loja mesmo. 

Juiz: Conduta dela, a senhora se lembra? 
Testemunha: Isso eu não posso lhe informar. 
Juiz: Nem profissionalmente? 
Testemunha: Nem profissionalmente porque uma pessoa 

que eu nunca cruzei com ela somente ali na loja de eu chegar e 
conversar com a dona Delma e o seu Vilson. 

Juiz: Pela defesa. 
Defesa: Nada. 
Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: Nada. 
Juiz: Nada mais. 
 

Testemunho de Maria Salete Gauze: 

Juiz: Conhece Sr. Vilson de onde? 
Testemunha: Conheço há muitos anos atrás, eu acho que 

fazem uns doze, treze anos que eu costurava para a Delma. 
Juiz: A conduta do Sr. Vilson? 
Testemunha: Sempre foi exemplar. 
Juiz: Alguma vez ele constrangeu a senhora? 
Testemunha: Nunca. 
Juiz: Se insinuou para a senhora? 
Testemunha: Nunca. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: Nada. 
Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: Há quanto tempo ela trabalha na 

loja? 
Testemunha: Vai fazer três anos agora. 
Juiz: A senhora costura para eles? 
Testemunha: Não, eu trabalho na loja agora, mas eu 

costurei muitos anos para a Delma. 
Assistente de Acusação: Ela se considera intima da família? 
Testemunha: Intima da família, faz tempo já. 
Assistente de Acusação: Eu gostaria que ficasse 

consignado. 
Testemunha: Eu conheci poucas vezes porque eu trabalho 

de tarde e ela trabalhava de manhã, as vezes que ela trabalhava 
lá, era de manhã. 

Assistente de Acusação: Estava na loja no dia em que 
aconteceu este fato? 
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Testemunha: Não estava, foi de manhã e eu fui de tarde. 
Assistente de Acusação: Conhecia a Ronara? 
Testemunha: Só de lá, antes eu não conhecia ela. 
Assistente de Acusação: Como é que ela era como 

funcionária? 
Testemunha: Ela era quieta, nunca foi de conversar muito, 

poucas vezes que eu estive junto com ela. 
Assistente de Acusação: Atendia bem as pessoas? 
Testemunha: Atendia, calminha. 
Assistente de Acusação: Sabe por quanto tempo ela já 

trabalhava lá? 
Testemunha: Pouco porque ela trabalhava um pouquinho e 

depois ela saía para trabalhar em outro lugar, de repente voltava. 
Assistente de Acusação: No ano de dois mil e nove ela 

trabalhou lá? 
Testemunha: Não me lembro se ela trabalhou lá, porque fixo 

assim ela nunca trabalhou. 
Assistente de Acusação: Sabe dizer qual foi o motivo dela 

ter apresentado essa queixa, essa versão dela ou acredita que 
realmente aconteceu esse fato? 

Testemunha: Eu nunca conversei com ela, ela nunca me 
falou nada, nada mesmo sobre isso. 

Assistente de Acusação: Mas ela permaneceu trabalhando 
na loja depois que aconteceu este fato? 

Testemunha: Pelo que eu soube não, que ela saiu no 
mesmo dia, pelo que eu soube porque eu não estava lá no 
momento. 

Assistente de Acusação: Teve alguma funcionária que 
trabalhou lá na loja, que também teve qualquer probleminha com 
o proprietário da loja? 

Testemunha: Que eu saiba não. 
Assistente de Acusação: Nem por comentários? 
Testemunha: Nem por comentários. 
Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Nada mais.” 
 
 

Testemunho de Mariley Aires Machado: 

 
“Juiz: A conduta do Sr. Vilson, o que tem a dizer sobre ele? 
Testemunha: Nada, comigo, com minha família, com nós é 

exemplar, é amigo do meu pai, amigo da minha mãe, sou amiga 
deles de longas datas. 
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Juiz: Alguma vez tu ouviu algum comentário de que ele teria 
se insinuado para funcionarias indevidamente, constrangia elas? 

Testemunha: Não, nunca. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: A senhora sabe do ocorrido na loja, sobre o que nós 

estamos tratando aqui hoje? 
Juiz: Com relação a Ronara? 
Testemunha: Não. Eu estava de férias, fiquei sabendo 

depois, depois o que aconteceu, eu estava de férias, então eu não 
posso falar, conheço a Ronara lá da loja, simplesmente não sei 
nada, dela não tenho nada a declarar. 

Defesa: Nada. 
Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: A depoente é amiga intima da 

família do réu? 
Testemunha: Sim, sou amiga deles. 
Assistente de Acusação: É funcionária deles ou de algum 

parente deles? 
Testemunha: Sou funcionária da filha do seu Vilson, da Édila 

Adriana Rosa de Andrade, da Casa Bonita. 
Assistente de Acusação: Então não estava no local, não viu 

nada? 
Testemunha: Nada. 
Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Nada mais.” 
 

O réu, Vilson Ribeiro Rosa (fls. 59/60) nega ter praticado o 

delito e deduz que a acusação tenha interesse financeiro.  

Interrogando: VILSON RIBEIRO ROSA 
 
“Juiz: É verdadeira esta acusação feita contra o senhor de 

ter constrangido a funcionária Ronara Potter, conduta libidinosa 
de ter passado a mão no peito dela, na vagina dela enquanto ela 
estava no banheiro, dezoito de fevereiro de dois mil e dez, na loja 
Detalhes, é verdade isso? 

Interrogando: Não, não fiz isso. 
Juiz: Tem alguma ideia de porque o senhor esta sendo 

acusado pela Ronara de ter feito isso? 
Interrogando: Eu não posso nem imaginar o que é, a única 

coisa que o rapaz, namorado dela chegou dentro da loja e me 
gritando comigo, me agredindo e dizendo que ia tirar o que eu 
tinha e o que eu não tinha e pegou ela pelo braço e arrastou de 
dentro da loja e vieram para a Delegacia fazer queixa de mim. 
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Juiz: Há quanto tempo a Ronara trabalhava ali na loja? 
Interrogando: O tempo certo eu não sei, mas ela trabalhava 

três meio dias por semana, às vezes sim, outras vezes não, ela 
trabalhava quatro, cinco meses em uma firma, depois trabalhava 
com outra e voltava lá pra casa e trabalhava de novo. 

Juiz: Ela era correta? 
Interrogando: Era, trabalhava direitinho. 
Juiz: Tratava as pessoas direito? 
Interrogando: Sim, pelo menos quando eu tava lá ela tratava 

bem. 
Juiz: E tem alguma ideia de ela ter acusado o senhor disso, 

um fato tão grave? 
Interrogando: É o que eu acabei de dizer, eu pra mim eu 

acho que foi o seguinte. 
Juiz: Eu não lhe pergunto como funcionário de empresa, eu 

pergunto com relação a Ronara. 
Interrogando: Como? 
Juiz: O senhor falou com relação a funcionários da empresa 

e eu perguntei com relação a Ronara, se o senhor tem alguma 
ideia de porque a Ronara acusa o senhor? 

Interrogando: Eu não posso saber porque ela fez isso, que 
eu digo, o rapaz chegou lá me xingando e pegou ela e “Vamos 
dar parte desse velho”, foi isso que aconteceu. 

Juiz: Esse rapaz era o que da Ronara? 
Interrogando: Era noivo dela, namorado dela. 
Juiz: Alguma funcionária alguma outra vez acusou o senhor 

de algo assim? 
Interrogando: Que eu saiba não, a primeira vez foi essa. 
Juiz: Graciela Lima de Oliveira trabalhou na loja? 
Interrogando: Essa menina eu não sei se é, ela levou para 

trabalhar com ela um meio dia para ensinar na loja lá, ela teve um 
meio dia só lá e não voltou mais e aí um outro dia eu perguntei 
porque ela não tinha vindo e aí ela disse “Ela arrumou um outro 
emprego e não vai vim mais”. 

Juiz: Quem falou para quem? 
Interrogando: Para a Ronara. 
Juiz: Teria alguma desavença com a Ronara? 
Interrogando: Não. 
Juiz: E com o noivo dela, o Laéverton? 
Interrogando: Com ele também não, a única coisa é que ele 

chegou lá gritando, minha esposa quis desmaiar. 
Juiz: Não tinha nenhuma desavença? 
Interrogando: Eu não tinha nada, pouco conhecimento com 

ele. 
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Juiz: Pela Assistente de Acusação. 
Assistente de Acusação: Se ele chegou a dizer para o noivo 

da menina “Eu não vou fazer mais isso”? 
Interrogando: Que eu lembre não. 
Assistente de Acusação: Nada mais. 
Juiz: Pela defesa. 
Defesa: A menina Graciela que trabalhou lá meio dia, ela 

trabalhou por solicitação de vocês da loja ou ela levou por conta 
dela, a Ronara? 

Interrogando: Levou por conta. 
Defesa: Nada mais. 
Juiz: Nada mais.” 
 

O contexto probatório reunido nos autos traz elementos de 

convicção suficientemente robustos para alicerçar decreto condenatório. 

Os depoimentos da vítima e da testemunha Graciela, apoiados 

pela versão do informante Laéverton, tecem malha de subsídios precisos e 

concatenados acerca do agir delituoso do acusado, isolando a versão 

defensiva. Esta, de negativa de autoria em que busca infrutiferamente 

atribuir à vítima interesses financeiros escusos, não tem o condão de isentá-

lo da imputação, pois não logrou demonstrar, minimamente, a sua versão. 

Veja-se que nenhuma ação ressarcitória foi intentada contra ele. 

Quando se perquire acerca de delitos atinentes à liberdade 

sexual, no mais das vezes cometidos na clandestinidade, tem-se o 

entendimento de que a palavra da ofendida prepondera sobre a do réu, 

quando entre si cotejados, desde que, é óbvio, daquela se possa extrair 

certeza do cometimento do delito pelo réu. Mais ainda quando é roborada 

por testemunhos que lhe adicionam elementos circunstanciais de convicção, 

como, no caso, os da testemunha Graciela e do informante Laéverton.  

Neste sentido, a jurisprudência, citada no que importa: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ATENTADO 
VIOLENTO AO PUDOR. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. 
(...) 
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TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A 
CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MEIO 
IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO 
PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA. REEXAME DO 
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 
DESTA CORTE. 
1. (...) 
2. (...) 
3. Para a comprovação da prática do crime sexual, a 
palavra da vítima, corroborada por provas 
testemunhais idôneas e harmônicas, autorizam a 
condenação, ainda mais porque o Juiz não está 
adstrito ao laudo pericial, podendo se utilizar, para 
formar a sua convicção, de outros elementos colhidos 
durante a instrução criminal. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no Ag 1386821/PA, Rel. Ministra LAURITA 
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 
16/08/2011) 

 

Assim, a autoria delitiva pelo acusado é induvidosa, e a 

condenação vai mantida. 

 

(1) Atipicidade da Conduta 

O ato de tatear no corpo da vítima, sem o consentimento, 

tocando em seus seios e região genital, por sobre as vestes, configura delito 

penal descrito no ordenamento jurídico pátrio e merece, sim, repressão 

penal. No entanto, não entendo configure o estupro no atual molde penal 

(nem o de atentado violento ao pudor, do revogado artigo 214 do Código 

Penal). 

Do testemunho da vítima não percebo no comportamento do 

acusado o emprego de violência ou grave ameaça, condutas elementares do 

tipo penal. Não verifico presente qualquer circunstância mais gravosa do que 

o insinuante abraço (do qual a ofendida facilmente se desvencilhou) e do 

breve, porém, malicioso contato das mãos do acusado na região pubiana, 

por sobre a roupa da ofendida, diga-se.  
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Desta forma, ausente circunstância elementar do delito, 

desclassifico a conduta do acusado para o delito de assédio sexual. 

 

(3) Afastamento da majorante do artigo 226, inciso II do Código 

Penal1. 

Resta afastada a causa de aumento descrita no artigo 226, 

inciso II do Código Penal, por que a condição de ser “...empregador da 

vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela” é elementar do 

delito de assédio sexual e a sua manutenção configuraria inaceitável bis in 

idem. 

(4) Desclassificação para o delito de assédio sexual2  

Os indivíduos detêm a liberdade de dispor do próprio corpo e 

quando alguém manifesta o desejo de comunhão sexual com outrem, de 

forma abusiva, sem manifestação contrária da mesma vontade, percebe-se 

a invadida a individualidade do assediado. Segundo Maria Helena Diniz, 

assédio sexual é “ato de constranger alguém com gestos, palavras ou com 

emprego de violência, prevalecendo-se de relações de confiança, de 

autoridade ou empregatícia, com o escopo de obter vantagem sexual”. Já 

José Wilson Ferreira Sobrinho conceitua que o “... assédio sexual é o 

comportamento consistente na explicitação de intenção sexual que não 

encontra receptividade concreta da outra parte, comportamento esse 

reiterado após a negativa.”  

                                            
1 Art. 226. A pena é aumentada: 

I - ... 
II - de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título 
tem autoridade sobre ela; 
 
2 Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, 

prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência 
inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função." 
Pena - detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos.  
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Disso, depreendem-se desdobramentos: além da atuação 

obrigatoriamente comissiva do assediador, o comportamento da vítima, 

subseqüente a sua não-aceitação é de vital importância. Não havendo a 

receptividade à primeira investida, e tornando à carga o assediador, surge a 

figura do assédio sexual, neste momento havendo a agressão à esfera de 

liberdade do assediado. 

Foi o caso. 

É inegável que o apelante detinha autoridade patronal sobre a 

vítima. Era marido da dona da loja, estava sempre no local, inclusive abrindo 

o estabelecimento pela manhã, bem como recebia clientes durante o 

expediente de trabalho, “com excesso de liberdade”, segundo a testemunha 

Graciela. 

Concernentemente ao fato, após pronunciar frases de estima e 

consideração à vítima, o acusado abraçou-a por trás, tocando-lhe 

brevemente nos seios, momento em que foi afastado pela ofendida. No 

entanto, o apelante renovou a ação, tornando a abraçá-la, desta feita 

tocando-a na região pubiana, quando foi, instantânea e bruscamente 

repelido, tendo a vítima abandonado o local e contatado seu noivo. 

Assim, valendo-se da condição funcional, o acusado assediou 

a vítima, buscando favor sexual. Importante frisar que o contato entre réu e 

vítima decorreu, exclusivamente, da relação de emprego, elo que permitiu a 

convivência e a natural aproximação entre eles, e possibilitou a atuação 

ofensiva do acusado 

Diante disso, percebo que a conduta do apelante amolda-se à 

figura típica do assédio sexual descrita pelo artigo 216-A do Código Penal. 

Enquadrando-se este delito dentre aqueles elencados pela Lei 

9.099/95 como infração de menor potencial lesivo, desconstituo a sentença, 

mantendo intacta, porém, a instrução, e determino o retorno dos autos ao 

juízo competente, qual seja, o Juizado Especial Criminal da origem, 
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oportunizando ao Ministério Público o oferecimento ao réu de proposta de 

suspensão condicional do processo, a teor do artigo 89 da Lei 9.099/95.  

A este respeito, cumpre referir o teor da súmula 337 do 

Superior Tribunal de Justiça: 

“É cabível a suspensão condicional do processo na 
desclassificação do crime e na procedência parcial da 
pretensão punitiva” (súmula 337). 

 

Por todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao apelo 

para desclassificar a conduta imputada ao réu Vilson Ribeiro da Rosa para o 

de assédio sexual previsto no artigo 216-A do Código Penal. Desconstituo a 

sentença condenatória, mantendo a instrução já realizada, e determinando a 

remessa do processo para o Juizado Especial Criminal de origem para que o 

Ministério Público ofereça ao réu proposta de suspensão condicional do 

processo, a teor do artigo 89 da Lei 9.099/95. 

 

 
DES. JOÃO BATISTA MARQUES TOVO (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO (PRESIDENTE) - De acordo 

com o(a) Relator(a). 

 

DES. AYMORÉ ROQUE POTTES DE MELLO - Presidente - Apelação 

Crime nº 70043978204, Comarca de São Sepé: "À UNANIMIDADE DERAM 

PARCIAL PROVIMENTO AO APELO PARA DESCLASSIFICAR A 

CONDUTA IMPUTADA AO RÉU VILSON RIBEIRO DA ROSA PARA O DE 

ASSÉDIO SEXUAL PREVISTO NO ARTIGO 216-A DO CÓDIGO PENAL. 

DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA, MANTENDO A 

INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA, E DETERMINARAM A REMESSA DO 

PROCESSO PARA O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE ORIGEM PARA 
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QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO OFEREÇA AO RÉU PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, A TEOR DO ARTIGO 89 

DA LEI 9.099/95." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MIGUEL CARPI NEJAR 


