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Suspeito de estupro usava 
chocolates para atrair as vítimas
Detalhes que estão 
nos depoimentos das 
meninas embasam 
o inquérito e foram 
revelados pelo 
delegado Schirrmann

O delegado Paulo César Schirrmann orienta que os 
pais tenham um conhecimento amplo da rotina dos 
seus filhos e não permitam que as crianças tenham 
contato individual com pessoas adultas, ainda mais 
se forem do sexo masculino. “Muitas vezes, essas 
pessoas se mostram bondosas, mas isso pode ser 
para se acobertar. É preciso ficar atento e evitar 
qualquer tipo de risco”, diz. E se perceber alteração 
no comportamento da criança, que procure entender 
o que está acontecendo e se de fato suspeita de 
algum crime, que procure os órgãos responsáveis 
para denunciar. As denúncias podem ser feitas no 
Conselho Tutelar e na Delegacia de Polícia.

Homem está preso de forma preventiva desde a última segunda-feira, dia 8 de julho
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A indignação tomou 
conta de Vera Cruz na 
última semana. A pri-

são preventiva de um homem 
suspeito de importunação se-
xual a duas meninas e estupro 
a uma terceira revoltou a co-
munidade e acendeu o alerta 
para os pais, que devem ficar 
atentos a qualquer comporta-
mento diferenciado dos filhos, 
bem como evitar que homens 
adultos fiquem sozinhos com 
crianças. “Não quero dizer 
que todos os homens podem 
cometer atos deste tipo, mas o 
bom é evitar”, diz o delegado 
Paulo César Schirrmann, que 
conduziu a investigação que 
colocou na cadeia um mora-
dor do interior do município.

Com 59 anos, o suspeito 
atraía as crianças dizendo 
que tinha chocolate dentro 
do quarto. Elas, então, iam à 
procura dos doces, enquanto 
ele se despia. Os detalhes 
foram revelados pelo delega-
do e estão nos depoimentos 
que embasam o inquérito. O 
primeiro caso veio ao conhe-
cimento da Polícia no dia 1º 
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de outubro do ano passado, 
mas havia ocorrido no mês 
anterior. A vítima tem 10 anos 
e foi ouvida por uma psicólo-
ga, na Delegacia de Proteção 
à Criança e ao Adolescente de 
Santa Cruz do Sul. O parecer 
considerou o depoimento 
coerente e verdadeiro. 

Esse documento foi o que 
deu início à investigação. No 
entanto, conforme o delegado, 
o indiciamento, na época, foi 
apenas pelo crime de impor-
tunação sexual, cuja pena é de 
um a cinco anos de reclusão. O 
segundo caso chegou à Polícia 
Civil no dia 24 de outubro, 
mas ocorreu no dia 5 daquele 
mês. Foi com uma menina 
de 10 anos, também na casa 
do suspeito. “Todos os atos 
foram praticados na casa do 
homem”, frisa o delegado. 
Naquele dia, ele teria ficado 
sem roupa, deitado do lado da 
vítima e a acariciava. A meni-
na também passou por exame 
psicológico que concluiu a 
veracidade do depoimento e 
apontou discurso coerente. 
Foi aí que o suspeito teve um 
novo indiciamento, também 
por importunação sexual.

O caso mais grave e que 
configurou o estupro de vul-
nerável foi no dia 1º de maio. 
O registro foi feito um dia 
depois. No depoimento cons-
ta que o homem teria ficado 
nu, beijado a menina de 7 
anos e pedido que ela tocasse 
o seu corpo, na promessa de 
que daria chocolate. Com a 

reincidência dos abusos, sen-
do este último considerado 
o caso mais grave, o homem 
foi indiciado por estupro de 
vulnerável. A pena é de oito 
a 15 anos de reclusão. Foi a 
partir deste caso que a Polícia 
solicitou a prisão preventiva 
e a Justiça deferiu o pedido. 

A PRISÃO
O homem foi preso na tarde 

de segunda-feira, dia 8 de ju-
lho. Em depoimento, segundo 
o delegado Schirrmann, o sus-
peito negou qualquer abuso 
contra as crianças e disse se 
tratar de “perseguição”. Até 
ontem ele seguia recolhido 
no Presídio Regional de Santa 
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Cruz do Sul. Conforme Schirr-
mann, não há pagamento de 
fiança para a liberdade. A 

saída do sistema prisional se 
dará apenas com decisão de 
segundo grau.


