
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL – Processo nº 0001204-45.2011.815.0311RELATOR     
RELATOR     : Marcos William de Oliveira, Juiz de Direito convocado para substituir o 
Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior     
APELANTE   : José Klício da Silva
ADVOGADO : Adão Domingos Guimarães
APELADO     : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal. Dos  crimes  contra  a  liberdade
sexual.  Estupro  de vulnerável.  Vítimas menores de quatorze
anos. Declarações claras e coerentes prestadas pelas vítimas,
corroboradas, ademais, pelos elementos constantes dos autos.
Materialidade  e  autoria.  Comprovação.  Condenação.
Manutenção.  Dosimetria  da  pena.  Equívoco  no  cálculo  da
pena. Art. 387, § 2 º, do CPP. Detração da pena. Substituição
da pena in concreto. Competência do juízo da execução penal.
Nulidade (art. 564, I, do CPP) de ofício. Provimento parcial.

_ Nos  crimes  sexuais,  geralmente,  cometidos  na
clandestinidade, não há testemunhas, nem deixam vestígios,
portanto, a palavra da vítima deve ser valorada, principalmente,
quando  corroborada  com  os  demais  elementos  de  provas
contidos nos autos.

_ O cálculo da pena deve ser feito nos termos do art. 68 do CP,
ou  seja,  com  observância  das  três  fases  da  dosimetria  da
pena, analisando, devidamente, cada uma delas. 

_ A detração da pena prevista no § 2º do art.  387 do CPP,
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somente ocorrerá para fins de determinação do regime inicial
de pena privativa de liberdade, não sendo permitido ao juiz de
conhecimento, sob pena de invadir a competência do juízo da
execução,  realizar  cálculo  para  diminuir  a  pena quando não
houver progressão do regime, considerando o tempo em que o
réu esteve preso provisoriamente.

_ Nos termos do art.  564,  I,  do CPP,  deve ser  declarada a
nulidade na hipótese de incompetência do juiz.

_ Provimento parcial.

VISTOS,  RELATADOS E DISCUTIDOS estes  autos,  em que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, à
unanimidade, em dar provimento parcial à apelação, e, anular, de ofício, a dosimetria da
pena, nos termos do voto do relator e em harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral
de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por  José Klício da Silva,
que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Mista
de Princesa Isabel, que o condenou por infringir o artigo 217-A1 do Código Penal.

O réu foi denunciado sob a acusação de ter praticado sexo anal e
oral com as vítimas Cícero Ricardo, Maria Aparecida Rikelly e Fernanda Ricaelly, seus
sobrinhos, que, enquanto estavam sob os seus cuidados, aproveitava-se para abusá-los
sexualmente.

Narrou a denúncia que as vítimas contaram em detalhes o abuso, e
disseram que ficava escorrendo uma “coisa véia” e “melada” pelos seus corpos, que,
provavelmente seria o esperma do réu.

A juíza sentenciante o condenou à pena definitiva de 16 (dezesseis)

1  CÓDIGO PENAL: Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Art.  217-A.   Ter  conjunção carnal  ou praticar  outro  ato  libidinoso com menor de 14 (catorze)  anos:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
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anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, por ter infringindo os
arts. 217-A c/c o 71, ambos do Código Penal (sentença fs. 119/127)

Em  suas  razões,  o  apelante  alega  que  é  inocente,  que  a
condenação  baseou-se  somente  nas  palavras  na  vítimas,  que  são  crianças,  e  foram
ludibriadas para mentir, não havendo outra prova que demonstre as acusações que lhe
foram feitas, e requer a reforma da sentença condenatória para que seja absolvido (fs.
135/146).

Contrarrazões às fs. 148/155.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela manutenção da sentença
(fs. 159/160).

É o relatório.

_ VOTO _ Juiz de Direito Convocado Marcos William de Oliveira
(Relator)   

1. DO MÉRITO.

O recurso deve ser desprovido.

A materialidade comprovou-se com o laudo sexológico que atestou o
abuso sexual sofrido pelas vítimas. Com relação ao menor Cícero Ricardo da Silva, o
exame  pericial  concluiu  que  há  “presença  de  lesões  compatíveis  violência  sexual  e
atentado ao pudor”, em virtude de ter verificado que há “áreas de hiperemia e cicatrizes
em região anal, a nível de pregas anais” (f. 15). Quanto à menor Fernanda Ricaelly da
Silva e Maria Aparecida Rikelly da Silva, o exame concluiu que “há forte possibilidade de
que a vítima tenha sofrido violência sexual anal” (fs. 16/17 e 18/19, respectivamente). 

Por sua vez, a autoria restou demonstrada pelas declarações das
vítimas, que contaram como ocorreu o abuso sexual e os seus relatos foram corroborados
com os depoimentos testemunhais colhidos nas fases policial e processual. 

A propósito  do  valor  probante  da  palavra  da  vítima  nos  crimes
sexuais,  tendo  em  vista  que  geralmente  são  cometidos  na  clandestinidade,  sem  a
presença de testemunha ocular, trago à baila a seguinte decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL Estupro de vulnerável.  Crime contra a dignidade
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sexual.  Absolvição  na  primeira  instância.  Recurso  ministerial.  Autoria  e
materialidade devidamente comprovadas.  Atos libidinosos diversos da
conjunção  carnal.  Palavra  da  vítima  menor.  Coerência  e
compatibilidade com os demais elementos dos autos. Suficiência do
conjunto probatório. Condenação que se impõe. Provimento do apelo.
Não  há  que  se  falar  em  insuficiência  probatória  quando  a  autoria  e  a
materialidade  encontram-se,  sobejamente,  demonstrada  pelas  provas
colhidas  nos  autos.  Nos  crimes contra  os  costumes,  quase  sempre
praticados sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, ainda
que  menor  de  idade,  é  de  amplo  valor  probatório,  sobretudo  se
corroborada por todos os outros elementos de convicção contidos
nos autos, em contraposição à negativa isolada do acusado.2

Cumpre esclarecer que os abusos sexuais ocorreram na casa das
crianças, no período em que o apelante, que é tio (irmão da mãe), ficava tomando conta
das vítimas na ausência dos pais.

A vítima Cícero Ricardo da Silva, que à época do crime tinha 10
(dez) anos, fez a seguinte declarante na fase policial:

“QUE é verdade que meu tio fazia coisa errada com a gente; QUE ele
tirava, mandava a gente ficar deitado e que se a gente gritasse ele botava
a mão na boca da gente; QUE ele manda gente deitar e tirava a roupa
dele, trancava a porta e a janela para a gente não sair, e ele botava na
gente, e se a gente gritasse ele botava a mão na boca; QUE ele fez isso
três vezes; QUE ele fazia isso em casa; QUE ele fazia isso com eu, Kaká e
Nenem; QUE ele ameaçava de bater na gente se a gente falasse; QUE ele
dizia que não era para contar para ninguém não; QUE ele botava o pinto
dele na nossa boca e na bunda também; QUE ele machucava a gente
quando fazia; QUE um dia eu gritei e eu fiquei sem ar;” f. 26.

E,  em juízo,  o  menor  confirmou as  declarações e  afirmou que o
apelante fez isso 3 (três) vezes, e quando indagado pelo magistrado a quo sobre o que o
apelante havia feito com ele, o menor contou que ele “tirou a roupa e botou”,  que ele
tirava a roupa “a pulso”, que na segunda vez “fez com ele e as meninas” que “saía uma
coisa  preguenta”,  “ele  montava  na  gente  e  depois  mandava  a  gente  tomar  banho”.
Quando indagado se o apelante colocava o pênis na sua boca, o menor disse que “ele
botou uma vez... na minha pra deixar eu sair” (f. 112).

2 (TJPB -Processo:  20020100076500002  Decisão: Acordãos Relator: DR. JOSÉ GUEDES CAVALCANTI
NETO Orgão Julgador: CAMARA CRIMINAL Data do Julgamento:  18/12/2012) 
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As menores Fernanda Ricaelly da Silva, que tinha à época 8 (oito)
anos de idade, e Maria Aparecida Rikelly da Silva, com 7 (sete) anos à época, também
confirmaram os abusos (fs.27 e 28).

Registre-se que os menores contaram o que acontecia para a mãe e
a avó materna, mas elas preferiram não acreditar e deram uma surra nas crianças, só
vindo a tona o fato  criminoso porque as  crianças contaram para  a tia  paterna Maria
Marlange Bezerra da Silva, que, em juízo, contou o seguinte:

(...) eu tava em casa sozinha com a menina e eles chegaram em casa, os
três correndo e chorando, dizendo: “ô tia me ajude tia, me socorre tia que
Klício  tá  querendo  tá  querendo  pegar  nós  pra  trancar  pra  fazer  coisa
errada com nóis”, aí eu falei que coisa Ricardo? Aí eles: “aquelas coisas
tia errada, a tia num sabe o que é coisa errada ? Aí eu disse não, conte o
que eles fazem. Aí ele disse: “ele pega nós e faz nós chupar o pinto da
gente, põe o pinto dentro de nossas pernas, tampa nossa boca pra nós
não gritar” (DVD à f. 112).

O réu,  ora  apelante,  quando  interrogado  pelo  magistrado  a  quo,
nega os fatos, diz que Maria Marlange Bezerra da Silva, tia das vítimas, inventou essa
história, e que não fazia nada com as crianças, que ficava apenas assistindo televisão
(DVD à f. 112), sendo que, pelas provas acima mencionadas, sua versão não subsiste,
não  havendo  dúvidas  de  que  foi  o  autor  dos  abusos  sexuais  perpetrados  contra  as
crianças.

Destarte, há que se manter a condenação pelo crime previsto no art.
217_A  c/c o art. 71, ambos do Código Penal.

1.3  DOSIMETRIA DA PENA:

Quanto  à  dosimetria  da  pena,  deve  ser  anulada  pelos  seguintes
motivos.

Depreende-se que a magistrada  a quo aplicou a pena-base em 12
(doze) anos de reclusão, não reconheceu nenhuma circunstância atenuante ou agravante
e aplicou a causa de aumento prevista no art.  71 do CP, em virtude da continuidade
delitiva, resultando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, e, aplicou a
detração penal  (art.  42,  CP),  por considerar  que até a data da sentença o réu havia
cumprido 1 (um) ano e 23 (vinte e três) dias da condenação, reconhecendo como restante
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da pena, o período de 14 (quatorze) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias a serem
cumpridos (sentença às fs.119/127), inicialmente, no regime fechado. 

Inicialmente, verifica-se que a juíza a quo equivocou-se, no cálculo
da pena (art. 68, CP), pois na análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do
CP, considerou como circunstâncias do crime,  o fato do réu, ora apelante, ser tio das
vítimas, quando, na verdade essa condição é causa de aumento específica prevista no
inciso II do art. 226 do CP, que assim dispõe:

Art.  226.  A pena é aumentada:  (Redação dada pela  Lei  nº  11.106,  de
2005) 
(...)
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; (Redação
dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

Portanto,  referida condição deve ser  aplicada na terceira  fase da
pena, e não na primeira, como fez a juíza sentenciante, de maneira que se deve realizar
nova análise das circunstâncias judiciais.  (art. 59). 

Na  segunda  fase,  percebe-se  que  a  magistrada  singular  não
reconheceu a circunstância atenuante da menoridade prevista no art. 65, I3, do CP, tendo
em vista que o apelante, à época do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
conforme  se  infere  da  sua  certidão  de  nascimento  (f.  77),  de  modo  que  deve  ser
considerada no cálculo da pena.

E na terceira fase, há que se aplicar as duas causas de aumento: a
prevista no inciso II do art. 226 do CP(causa de aumento específica) e a disposta no art.
71 do CP (causa de aumento geral), tendo em vista que a juíza sentenciante somente
aplicou a segunda.

Ademais, cumpre o registro de que a juíza sentenciante efetuou a
detração,  descontando  na  pena  definitiva,  o  período  em que  o  apelante  ficou  preso
preventivamente, sem que houvesse progressão de regime.

Acontece  que  a  magistrada  a  quo equivocou-se  ao  aplicar  a

3 Art.  65  -  São  circunstâncias  que  sempre  atenuam  a  pena:  (Redação  dada  pela  Lei  nº  7.209,  de
11.7.1984)
I - ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da
sentença; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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detração na sentença condenatória, porquanto § 2º acrescentado ao art. 387 do Código
de  Processo  Penal  é  claro  ao  dispor  que: “O  tempo  de  prisão  provisória,  de  prisão
administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de
determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”.

Percebe-se, pois, que somente ocorrerá a detração penal pelo juiz
do processo de conhecimento para fins de progressão de regime de pena, de maneira
que, nas hipóteses em que a detração não é hábil  a modificar o regime, não haverá
cômputo inferior de pena a ser realizado, sob pena de o juízo de conhecimento invadir a
competência do juízo da execução, pois o art. 66, III, ”c4”, da LEP, não restou alterado
pela Lei 12.736/12 nesse particular.

A detração  a  ser  realizada  pelo  juiz  de  conhecimento,  conforme
determinado  pela  nova  lei,  é  apenas  para  fins  de  regime  de  pena,  em relação  tão-
somente ao início de cumprimento da reprimenda. Se este não for alterado, não pode
haver cálculos para diminuir a reprimenda. Nesse caso, deve o juiz dispor que deixará de
aplicar a detração prevista no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, vez que o
regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado.

In casu,  verifica-se que a juíza sentenciante invadiu a competência
do juízo da execução, ao realizar a detração da pena, sem que houvesse a progressão do
regime, de maneira que a dosimetria da pena deve ser anulada, nos termos do art. 564, I5,
do Código de Processo Penal, pois o desconto do tempo de prisão processual (detração)
não ocorre no momento da fixação da pena, senão na sua oportuna execução, na forma
do art. 42 do Código Penal e do art. 66, III, “c” da Lei de Execução Penal.

2. DISPOSITIVO:

Ante o exposto, dou provimento parcial à apelação, para, mantida
a condenação, anular, de ofício, a dosimetria da pena.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Joás  de  Brito  Pereira  Filho,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele

4 Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
III - decidir sobre:
c) detração e remição da pena;

5 Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
     I – por incompetência, suspeição ou suborno do juiz;
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participando  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  William  de
Oliveira  (Juiz  de  Direito  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Luiz Sílvio Ramalho Júnior), relator, e Carlos Martins Beltrão Filho,
revisor.

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Doutor Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz
Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 31 de julho de
2014.

   Marcos William de Olivieira
    Juiz de Direito Convocado
                    Relator
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