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PENAL E  PROCESSUAL  PENAL.  Apelação  criminal.  Crime 
sexual  contra  vulnerável.  Estupro  de  vulnerável.  Laudo 
sexológico e certidão de nascimento. Ato Libidinoso praticado 
com  pessoa  menor  de  14  anos.  Declarações  da  ofendida 
prestadas em juízo.  Coerência,  harmonia e lógica razoáveis. 
Credibilidade.  Prova  suficiente.  Autoria  e  materialidade 
demonstradas. 

 –  Por  se  tratar  de  crime sexual  contra  vulnerável,  deve-se  
atribuir  especial  credibilidade  às  declarações  prestadas  pela  
ofendida,  máxime  quando  estas  se  apresentam  firmes  e  
coerentes com a dinâmica dos fatos;

 – Comprovação da materialidade e autoria delitivas;

 – Apelo Desprovido.

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 negar provimento à apelação e, 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  Severino Ramos da 
Silva  “Tibiu” (fs. 75/84) em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Mista 
da Comarca de Pedras de Fogo, que o condenou pela prática do delito descrito no art.  



217-A1  c/c 226, II2 ambos do CP c/c art. 1°, VI3, da Lei n° 8.072/90, fixando-lhe uma pena 
total  de 15 (Quinze)  anos de reclusão,  a  ser cumprida em regime inicial  fechado (fs.  
141/147).

Narra a denúncia que, em 15 de abril  de 2010, compareceram a 
delegacia de Pedras de Fogo a menor Steffany Kalline Queiroz da Silva, com apenas 09  
anos de idade, acompanhada do conselho tutelar e de sua tia Janiele Maria Queiroz,  
relatando  que  estava  sendo  vítima  de  abusos  sexuais,  cometidos  pelo  seu  Padrasto 
Severino Ramos da Silva vulgo “Tibiu”, ora apelante.

Segue  descrevendo  a  inicial  que,  o  acusado,  valendo-se  da 
confiança  que  tinha  com  a  genitora  da  menor,  aproveitava-se  de  suas  ausências  e 
oferecia dinheiro a criança, em troca de favores sexuais, e por vezes a ameaçava para 
garantir o seu silêncio.

O apelante, alega que não há provas suficientes para justificar a sua 
condenação.

Por fim, pugna pela reforma da sentença, com o fim de ser absolvido 
da acusação. 

Contrarrazões às fs. 88/94.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 100/103). 

É o relatório.

− VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior (Relator).

O recurso  deve ser  desprovido,  mantendo-se a  condenação pelo 
crime de estupro de vulnerável.

É  que,  no  caso  dos  autos,  restaram  evidenciadas  a  autoria  e 
materialidade delitivas.

Com efeito, a prova é clara no sentido de que o apelante cometeu o 
crime que lhe é irrogado. 

Inicialmente –  a  materialidade se comprova pela prova oral colhida 
na instrução, e ainda no sentido de que a vítima tinha menos de 14 (catorze) anos de 

1Art. 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)
2 Art. 226. A pena é aumentada: (Redação dada pela Lei nº 11.106, de 2005)

I - de quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 (duas) ou mais pessoas; (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)

3Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994)

[...]VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela Lei nº 
12.015, de 2009)



idade na data do fato, uma vez que nasceu em 17/07/2000, como atesta a certidão de f. 
08.

Sobre a autoria, a menor  STEFFANY KALINE QUEIROZ DA SILVA 
assegurou o seguinte  (f. 121)

“"Que o  denunciado convivia  com a genitora  da declarante. 
morando na mesma casa;  que no ano de 2009 TiBIU disse 
para a declarante; "Tu quer fazer negócio comigo que eu te dou 
dinheiro; "ele dizia isso e jogava a declarante na cama que isso 
aconteceu por muitas vezes; que não contou o fato a sua mãe 
porque tinha medo da mesma brigar com ela; que contou o fato 
a sua irmã Janielle e ela contou a mãe da declarante; que a 
mãe  da  declarante  pegou  uma  corda  pra  lhe  bater  e  foi 
impedida  por  sua  tia;  que  TIBIU  fazia  as  coisas  com  a 
declarante e dizia que ela não dissesse a ninguém senão a 
matava;  que  não  sabe  dizer  como  sua  mãe  se  comportou 
quando soube do fato; que quando aconteceu isso ela tinha 09 
anos (...) quem levou a mesma para o Conselho Tutelar foi sua 
irmã Janiele e sua madrinha (...)  que o denunciado praticou 
realmente  o  ato  sexual  e  penetrou  no  seu  "pipiu";  que  na 
mesma época foi também molestada por um rapaz chamado 
"Régis  da  Burra".  que  mora  em  Itambé;  que  o  denunciado 
neste processo viu e disse pra mãe do declarante e ela não fez 
nada...".

 
As declarações prestadas em juízo, revelam-se harmônicas, seguras 

e  apresentam narrativa  fática  dentro  de  uma  lógica  razoável,  sendo  inequívocas  em 
demonstrar o abuso de que foi vítima.

A  declarante  JANIELLE  MARIA QUEIROZ,  contou  sua  versão  na 
mesma direção que as declarações de sua irmã (f.120:)

 "Que confirma seu depoimento prestado na delegacia: que sua irmã 
Steffany lhe chamou dizendo que tinha algo pra contar e pediu que não 
dissesse a mãe dela: que Stefany disse para a declarante "tu não sabe 
Tibiu? Pois ele chamou para ficar com ele e prometeu me dar R$ 1 real": 
que Steffany disse para a declarante de quem é irmã que  ficou com 
Tibiu porque este lhe pegou à força: que Steffany disse que quando sua 
mãe ficava  embriagada Tibiu  ficava lhe  molestando c não estava 
mais aguentando: que a declarante  resolveu ir ao Conselho Tutelar c 
contar  o  ocorrido:  que  Steffany  contou  a  declarante  cm detalhes  o 
ocorrido: que foi ameaçada por Tibiu quando este andou dizendo que 
dava 04 tiros na cara da declarante (...) apanhou de sua mãe pelo 
fato de ter ido denunciar Tibiu no Conselho Tutelar".

Outrossim, registre-se que não houve testemunhas presenciais do 
fato, uma vez que tal conduta, como de praxe, consumou-se à revelia de olhares alheios,  
no interior dos lares dos envolvidos, de forma velada.

Entretanto,  importante registrar  o  relato  da testemunha Reginaldo 
Antônio  da  Silva,  na  fase  policial,  que  afirma  ter  visto  acusado  e  vítima  em  um 



comportamento estranho no mato:

“que no mês de janeiro do corrente ano, num dia de domingo por 
volta das quinze horas, se encontrava trabalhando, colhendo capim, 
nas  imediações  do  lizão  da  cidade;  que  ficou  curioso  ao  ver  o 
rebuliço  no  capim  e  por  isso  resolveu  averiguar;  que  ao  chegar 
próximo viu Tibiu abraçado com a menina conhecida por Fia; que os 
dois naquela ocasião estavam vestidos; que após ver aquela cena 
saiu  do local  com seu cavalinho;  que comentou o  fato  com uma 
pessoa que catava lixo” (f.28)

Sobreleva ressaltar, nesta quadra, que – em se tratando de crime 
sexual,  cometido às escondidas – deve-se atribuir  especial  credibilidade à palavra da 
agredida, conforme já decidiu o STJ:

HABEAS  CORPUS.  ATENTADO  VIOLENTO  AO  PUDOR. 
EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  PENAL.  DESNECESSIDADE  QUANDO 
PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO 
DA  VÍTIMA.  PRECEDENTES  DO  STJ  E  STF.  ALEGADA 
NULIDADE INEXISTENTE.
[...]
3.  "A palavra  da  vítima,  em  sede  de  crime  de  estupro  ou 
atentado violento ao pudor, em regra, é elemento de convicção 
de alta  importância,  levando-se  em conta  que estes  crimes, 
geralmente,  não  há  testemunhas  ou  deixam  vestígios"  (HC 
135.972/SP).
[...]
5. Ordem denegada4. (grifo nosso)

Entendo  ainda  por  oportuno  acrescentar,  o  depoimento  da 
Conselheira tutelar LUCIENE PEREIRA DA ROCHA - f. 123: 

'-tomou conhecimento do fato através da própria vítima e de uma 
irmã  Janielle.  que  na  condição  de  Conselheira  Tutelar  a  mesma 
encaminhou para a delegacia; que conversou com a vítima c esta 
relatou que já vinha sendo abusada há algum tempo, inclusive sob 
ameaças de Tibiu: que acrescentou ainda que quando contou para a 
mãe dela. esta dizia ''que não estava criando filha para ela";  que 
acompanhou as declarações da vítima na delegacia (...) o acusado 
era padrasto da vítima..."
 

Restou  comprovado,  portanto,  que  o  acusado  cometeu  abusos 
sexuais contra sua enteada, que contava à época com 09 anos de idade.

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  apelo,  para  manter  a 
condenação pelo delito de estupro de vulnerável.

4(HC 177.980/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/08/2011)



É o voto5

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 
João  Benedito  da  Silva,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  participando  os 
Excelentíssimos Senhores Desembargadores Luiz Silvio Ramalho Júnior, relator, Carlos 
Martins Beltrão Filho,  revisor e Joás de Brito  Pereira Filho.  Ausente Márcio Murilo da 
Cunha Ramos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor Álvaro Cristino 
Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel Taigy de Queiroz 
Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 05 de  
fevereiro de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
Relator  
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