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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002624-95.2006.815.0041 – Comarca de
Alagoa Nova

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTES : Antônio Gonçalves da Silva, vulgo “Antônio de Juvêncio”,
e Antônio Gonçalves Irmão, epíteto “Toinho”
ADVOGADO : Antônio de Pádua Pereira
APELADA : A Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO
AO  PUDOR  COM  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.
Artigo 214 c/c o artigo 224, “a”, ambos do Código
Penal.  Absolvição por insuficiência probatória.
Impossibilidade. Materialidade  e  autoria
evidenciadas.  Desclassificação  delitiva.
Inviabilidade.  Redução  da  pena-base.
Inadmissibilidade.  Alteração  do  regime  prisional.
Possibilidade. Recurso parcialmente provido.

- O agente que constrange criança de onze anos
de  idade a  praticar  ou  permitir  que com ela  se
pratique ato libidinoso, comete o delito tipificado
no art. 214 c/c o art. 224, “a”, do Código Penal.

- Outrossim, restando cabalmente demonstradas a
materialidade e autoria  delitivas,  e  não havendo
nenhuma  causa  de  exclusão  da  ilicitude  ou  da
culpabilidade  dos  apelantes,  inalcançável  a
pretensão absolutória. 
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-  Se  o  conjunto  probatório  produzido  nos  autos
evidencia,  de  forma  cabal  e  indubitável,  que  a
conduta  perpetrada  pelos  apelantes  é
configuradora  do  crime  de  atentado  violento  ao
pudor  consumado,  não  há  que  se  falar  em
desclassificação para qualquer outro tipo penal.

- Inviável a redução da pena-base dos recorrentes,
pois,  já  foi  fixada  no  mínimo  legal  pelo  juiz
sentenciante.

- Não sendo o réu/apelante reincidente e restando
ele condenado à pena inferior a oito anos, poderá
iniciar o cumprimento desta no regime semiaberto,
inteligência do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

PROCESSUAL  PENAL.  ATENTADO  VIOLENTO
AO  PUDOR  COM  VIOLÊNCIA  PRESUMIDA.
Causa de aumento correspondente ao art. 9º, da
Lei  nº  8.072/90.  Não  incidência  na  hipótese.
Ausência  de  lesão  grave  ou  morte.  Redução  da
pena de ambos os recorrentes. Primeiro apelante
maior  de  70  anos  na  data  da  sentença.  Prazo
prescricional  diminuído  da  metade.  Extinção  da
punibilidade.  Redução  da  pena  e
reconhecimento da prescrição de ofício.

-  Ausentes  na  hipótese  lesão  grave  ou  morte
mister  o  afastamento da incidência  da causa de
aumento  de  pena  prevista  no  art.9º  da  Lei  nº
8.072/90, e, por conseguinte, a redução da pena
cominada aos apelantes.

- Como sabido, a pena de 06 (seis) anos prescreve
em 12 (doze) anos (art. 109, III, do CP). Todavia,
in  casu,  esse  prazo  é  reduzido  de  metade  em
relação  ao  primeiro  apelante,  porquanto  ele  era
maior de 70 (setenta) anos na data da sentença
(art. 115, do CP). Assim, tendo transcorrido mais
de 07 (sete) anos entre a data de recebimento da
denúncia e a da publicação da sentença, forçoso
reconhecer,  ex officio, a prescrição retroativa em
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favor  do  acusado  Antônio  Gonçalves  da  Silva  e
declarar a extinção de sua punibilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados. 

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, EM, DE OFÍCIO, REDUZIR
A PENA DE AMBOS OS APELANTES E DECLARAR A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DE ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA EM RAZÃO DA
PRESCRIÇÃO, ALÉM DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DE
ANTÔNIO  GONÇALVES  IRMÃO  PARA  FIXAR-LHE  O  REGIME
PRISIONAL  INICIAL  SEMIABERTO, em harmonia em  parte  com o
parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Antônio
Gonçalves da Silva e Antônio Gonçalves Irmão contra a sentença de fls.
298/304, vol. II, que os condenou nas penas do art. 214, c/c art. 224,
alínea “a”, ambos do CP, à reprimenda de 09 (nove) anos  de reclusão,
cada um, em regime inicial fechado.

 
Exsurge da peça inicial acusatória de fls. 02/04, em

suma, que no dia 24/03/2006, a autoridade policial da Comarca de Alagoa
Nova tomou conhecimento de que uma menor de idade residente no Sítio
São José havia sido vítima de violência e abuso sexual por parte de
Antônio Gonçalves da Silva. Nos autos do inquérito policial, a menor
declarou que o primeiro denunciado costumeiramente dava pequeno valor
em dinheiro para ela, exigindo apenas que a mesma não gastasse referida
quantia no estabelecimento comercial de uma tia dela.

Consta, ainda, que algum tempo depois, a vítima
estava se dirigindo para a casa de sua tia quando foi abordada pelo
primeiro acusado, que a puxou para dentro do canavial, despiu-a e se
despiu, e praticou com ela ato libidinoso diverso da conjunção carnal,
conforme laudo de exame de corpo de delito, sempre a ameaçando. Após
a prática delitiva, a vítima se dirigiu à casa da sua madrinha e lá relatou o
fato. Dias depois, o segundo acusado, Antônio Gonçalves Irmão, convidou
a vítima para ir pegar ingá em uma capoeira próxima. Lá chegando,
passou a tocar as partes íntimas da menor, sugando-lhe os seios e
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colocando o seu órgão sexual na axila daquela, até ejacular.

Após regular instrução processual, os ora apelantes
foram condenados pela prática da infração descrita no art. 214, c/c art.
224, alínea “a”, ambos do CP (fls. 221/227). Todavia, em consequência de
cerceamento de defesa alegado pelos sentenciados em sede de apelação
criminal (fls. 234/249) a decisão foi anulada por esta Câmara Criminal, a
partir das fls. 166, inclusive – ver acórdão de fls. 278/281.

Sanada a mácula processual, o douto juiz primevo
proferiu nova sentença condenando os acusados como incursos nas penas
do art. 214 c/c o art. 224, “a”, ambos do CP, cada um, à pena de 09
(nove) anos de reclusão, no regime inicial fechado. 

Inconformados, os réus interpuseram novo recurso
apelatório à fl. 311. Através das razões recursais de fls. 312/324, a defesa
argui, em favor do primeiro apelante, Antônio Gonçalves da Silva,
preliminar de prescrição e a consequente extinção de sua punibilidade.

No mérito, em síntese, os apelantes rogam por suas
absolvições, ad argumentum deficiência ou insuficiência probatória a
embasar o decreto condenatório. De forma subsidiária, pugnam pela
desclassificação do delito para a contravenção tipificada no art. 61, do
Decreto-lei nº 3688/41 ou para o delito descrito no art. 218-A, do CP
(satisfação da lascívia mediante presença de criança ou adolescente), ou
para o crime de atentado violento ao pudor em sua forma tentada, com a
diminuição da pena em 2/3 (dois terços), bem assim o regime prisional
seja modificado para o semiaberto.  

Pedem, ainda, em caso de manutenção da condenação
imposta na sentença, que a pena-base seja reduzida para 06 (seis) anos,
em razão dos atributos pessoais dos sentenciados.

Em contrarrazões, a representante do Ministério Público
a quo rebateu os argumentos defensivos e pugnou pela manutenção da
condenação em todos os seus termos (fls. 326/327, vol. II).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da insigne Dra. Maria Lurdélia Diniz de Albuquerque Melo,
Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.
335/339, vol. II). 

É o relatório.

VOTO: Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)
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Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso. 

Conforme restou apurado, Antônio Gonçalves da Silva e
Antônio Gonçalves Irmão foram condenados nas sanções do art. 214, c/c
art. 224, alínea “a”, ambos do CP, cada um, à reprimenda de 09 (nove)
anos  de reclusão, no regime inicial fechado.

Insatisfeitos com o decisum, os sentenciados
manejaram o presente recurso apelatório, que passo a analisar.

1. Da prejudicial de mérito – prescrição retroativa
arguida por Antônio Gonçalves da Silva

Preliminarmente, o primeiro apelante, Antônio
Gonçalves da Silva, pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado.

Contudo, considerando o  quantum da pena fixada na
sentença, o prazo prescricional não foi transcorrido.

Isso porque, ele foi condenado à pena de 09 (nove)
anos de reclusão, e, de acordo com o lapso prescricional previsto no art.
109, II, do Código Penal, a pena imposta ao agente prescreve em 16
(dezesseis) anos. Período que é reduzido da metade em face de o réu, na
data da sentença, ser maior de 70 (setenta) anos – art. 115, do CP.

Assim, no caso sub examine, o lapso prescricional é de
08 (oito) anos.

Verifica-se, in casu, que o fato se deu no mês de março
de 2006, sendo a denúncia recebida em 25 de setembro de 2006 (fl. 02) e
a sentença condenatória publicada em 23 de abril de 2014 (fl. 304, vol.
II), contra a qual a representante do Ministério Público não se insurgiu.

De  tal  modo, considerando os marcos interruptivos
previstos no art. 117 do Código Penal, vê-se que não decorreu prazo
superior a 08 (oito) anos entre a data do fato e o recebimento da
denúncia, e entre este e a publicação da sentença –  neste caso foram
transcorridos 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 28 (vinte e oito) dias –,
razão pela qual não há falar em prescrição em razão da reprimenda fixada
na sentença primeva. 

Destarte,  rejeito  a  preliminar  arguida  pelo  primeiro
apelante.
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Ressalto,  entretanto,  que  ao  examinar  o  mérito
recursal,  notadamente  no  momento  de  análise  da  dosimetria,
reexaminarei eventual ocorrência da prescrição.

2. Do mérito

Prima facie, cumpre ressaltar que a instrução ofereceu
elementos aptos à prolação da sentença condenatória, podendo-se
constatar de forma indubitável a materialidade e a autoria do delito
descrito no artigo 214  c/c  o  art.  224,  “a”,  ambos  do  Código  Penal
(atentado violento o pudor com violência presumida).

No caso vertente, em resumo,  os apelantes pugnam
pelas absolvições, sob o argumento de deficiência  e  insuficiência
probatória.

De forma subsidiária, rogam  pela desclassificação do
delito para a contravenção tipificada no art. 61, do Decreto-lei nº 3688/41
ou para o delito descrito no art. 218-A, do CP (satisfação da lascívia
mediante presença de criança ou adolescente), ou para o crime de
atentado violento ao pudor em sua forma tentada, com a diminuição da
pena em 2/3 (dois terços), bem assim o regime prisional seja modificado
para o semiaberto.

Por fim, em caso de manutenção da condenação
imposta na sentença, pedem pela redução da pena-base para 06 (seis)
anos, em razão dos atributos pessoais dos sentenciados.

2.1. Da absolvição.

Data vênia, inviável o provimento do pleito absolutório.

Sem embargo, no caso vertente, a materialidade
delitiva restou comprovada, mormente, pelas declarações da vítima, que,
apesar  da  pouca  idade  (tinha  somente  onze  anos  na  data  dos  fatos),
narrou  com clareza  de  detalhes  a  conduta  libidinosa  perpetrada  pelos
acusados.

Quanto à autoria, tenho que essa também se mostrou
incontroversa, não obstante à negativa dos denunciados.

Vejamos  o  que  disse  a  vítima  ao  ser  ouvida  pela
autoridade policial (fls. 11/12), verbis:

“...  QUE,  vive  com sua  avó  desde  os  dois  anos  de
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idade;  QUE,  “ANTÔNIO  DE  JUVÊNCIO”  tem  uma
propriedade  vizinho  a  casa  de  sua  avó,  onde  a
declarante mora;  QUE,  Antônio de Juvêncio”  sempre
frequentou  a  residência  de  sua  avó,  constantemente
ele passava por lá para tomar café, água e conversar
com  sua  avó;  QUE,  há  algum  tempo  “Antônio  de
Juvêncio” começou a lhe dar dinheiro, a quantia de R$
2,00  (dois  reais),  para  a  agradar  e  ganhar  sua
confiança, tendo o cuidado de orientar para que ela não
comprasse  na  mercearia  de  sua  tia  ROSINETE,  para
que  ela  não  desconfiasse;  QUE,  poucos  dias  depois
estava  indo  à  casa  de  sua  tia  ROSILDA,  quando
“Antônio de Juvêncio” estava próximo a um partido de
cana e a puxou dentro do canavial, tendo o cuidado de
tapar  sua boca para  que ela  não gritasse;    QUE  ,  ao
entrar dentro do partido de cana “Antônio de Juvêncio”
tirou a própria camisa e tapou a boca da declarante
para que ela não gritasse;   QUE  , “Antônio de Juvêncio”
a  segurou  com  força  e  tirou  sua  bermuda  e  sua
calcinha,  tendo mantido  relações com ela,  colocando
seu pênis na vagina e em seu anus;  QUE, durante e
após a relação a vítima não teve sangramentos, porém
se  queixou  de  dores;  QUE,  após   ter  estuprado  a
vítima “Antônio de Juvêncio” lhe disse que não falasse
para  ninguém;  QUE,  após  ter  sido  estuprada,
deslocou-se até a residência de sua madrinha OSANA,
onde relatou o ocorrido, tendo sua madrinha lhe dito
que não contasse  nada pra  ninguém, pois  isso  dava
cadeia;   QUE  , seu padrinho “TOINHO”, que é irmão do
estuprador, reforçou a orientação da madrinha e ainda
limpou  as  costas  da  declarante,  pois  ainda  estavam
sujas;  QUE,  nunca  namorou  com  ninguém,  e  era
virgem até ter sido estuprada; QUE, alguns dias depois
“Antônio de Juvêncio” lhe deu a quantia de R$ 10,00
(dez reais)  e a chamou para saírem juntos,  tendo a
declarante  negado-se  a  saírem,  pois  tinha  medo  de
doer novamente,  porém “Antônio” a convenceu a ter
com ele relações sexuais, tendo desta vez introduzido
seu pênis na vagina;  QUE, após ter mantido relações
com “Antônio” voltou para sua residência;  QUE,  dias
depois do ocorrido “TOINHO”, seu padrinho, passou em
sua residência e a chamou para pegar ingá em uma
capoeira próximo a sua casa;   QUE  , após pegarem ingá
“TOINHO” disse “eu vou fazer isso com você mas não é
para  dizer  a  ninguém”  e  levantou  a  camisa  da
declarante, tendo “chupado” seus seios e colocado seu
pênis nas axilas da declarante, fixionando até ejacular;
QUE, dois dias depois “TOINHO” a chamou novamente
para pegar água, tendo mais uma vez a levado para a
capoeira,  tendo  a  mostrado  uma  revista  de  sexo
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explicito,  tendo a  declarante  achado muito  feio  e  se
negado a fazer;   QUE  , “TOINHO” diante da negativa da
declarante repetiu o que já havia feito com ela;  QUE,
ainda saiu uma terceira vez com a declarante;  QUE,
“TOINHO” ainda chamou a vítima para sair mais vezes
com  ele,  porém  ela  se  negou;  QUE,  há
aproximadamente  oito  dias  sua  tia  ROSINETE  lhe
perguntou se estava ocorrendo algo com ela, devido a
ter escutado comentários sobre o ocorrido;  QUE, sua
tia a conduziu até o PSF e o médico relatou que ela não
era  mais  virgem;  QUE,  foi  até  a  UML  em Campina
Grande e fez o Exame de Conjunção Carnal;  QUE, foi
procurada por “TOINHO” que a orientou para dizer que
era tudo mentira – sic.” Negritos originais e sublinhados
nossos.

A menor  ratificou  suas  declarações  extrajudiciais  em
juízo (fls. 73/74), acrescentando que:

“(...)  que  o  primeiro  acusado  penetrou  o  pênis
totalmente em seu ânus, porém, na frente foi só
por fora; que não sabe se s acusados, depois de o fato
ter sido reclamado na delegacia,  ofereceram dinheiro
ou pediram a avó ou às tias da declarante para que
estas retirassem a queixa na delegacia; que uma vez,
quando  a  declarante  foi  com  o  segundo
denunciado  para  a  cacimba,  a  filha  dele  o  viu
tirando a blusa da declarante, mas ela nega ter
visto alguma coisa; que a declarante saia com os
acusados,  não pelo dinheiro,  mas porque ficava
com medo deles, pois eles diziam que era para ela ir.”
Destaquei

Na  fase  inquisitória,  Rozinete  Miranda  da  Silva,  tia  da
ofendida, confirmou a ocorrência dos fatos narrados na denúncia (fls. 14/15), in
verbis:

“QUE,  no  dia  22  de  março  de  2006  tomou
conhecimento através de “MANÉ” irmão do esposo da
declarante de que sua sobrinha LUANA enquanto estava
se deslocando até a casa uma tia para levar bananas foi
perseguida por “Antônio de Juvêncio” que estava com o
pênis  a  mão;  QUE,  perguntou  sobre  o  ocorrido  a
LUANA,  tendo  esta  lhe  confirmado;  QUE,  procurou
“TOINHO” irmão de “Antônio”, tendo este negado e no
momento  “Antônio”  chegou  ao  local  e  ficou  bravo,
mandando que ela cuidasse de sua filha, já que LUANA
não é filha da declarante;  QUE, levou LUANA ao PSF,
onde  o  médico  disse  que  ela  não  era  mais  virgem;
QUE,  de  imediato  levou  LUANA  ao  PSF  onde  foi
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realizado  o  exame  de  Conjunção  Carnal;  QUE,  após
ganhar  confiança  de  LUANA,  ela  disse  que  “Antônio
Juvêncio” a estuprou uma primeira vez e que lhe deu
R$ 10,00 (dez reais) para que mantivesse relações uma
segunda  vez;  QUE,  “Antônio”  orientava  para  que
LUANA  não  gastasse  o  dinheiro  na  mercearia  da
declarante  pra  que  a  declarante  não  desconfiasse;
QUE,  LUANA  também  relatou  que  “TOINHO”,  seu
padrinho,  havia  “chupado”  seus  seios  e  praticado
“safadezas”  com  ela (…).”  Negritos  originais  e
sublinhados nossos.

Versão  que  também  foi  corroborada  pela  avó  da
menina,  Sra.  Antônia  Ana de Brito,  conforme se observa do termo de
declarações de fls. 16/17.

Valdeci  Gonçalves  da  Silva,  testemunha  legalmente
compromissada, asseverou:

“que confirma na íntegra o depoimento prestado
na esfera policial,  às fls.  19 lido em audiência;
que não sabe dizer se o segundo acusado dinheiro para
a  avó  da  vítima  para  que  ala  retirasse  a  queixa
prestada; que pelo que sabe, a vítima nem namorado
tem; que não tem conhecimento de que a vítima já
tenha  mantido  relações  sexuais  com  algum  outro
homem que  não  sejam os  acusados;  que  não  sabe
como o irmão do depoente, de nome Manoel, tomou
conhecimento  dos  fatos  denunciados,  pois  não
conversou com ele sobre o assunto; que  não sabe se
os acusados deram algum dinheiro para a vítima, para
que ela mantivesse relações sexuais com ela; que não
sabe e nem ouviu comentários de que os acusados já
tenham  praticado  esse  tipo  de  fato  com  outras
menores  na  região  (…)  a  vítima  é  criada  pela  avó
paterna;  que  a  vítima  tem  pai  e  mãe  vivos,  mas
sempre foi criada pela avó; que a vítima não tem irmão
morando com ela; que há cometários no sentido de
que os acusados realmente praticaram os fatos
denunciados.  que  esses  cometários,  não  só  de
familiares da vítima, mas de outras pessoas; que
a vítima não conversou com o depoente sobre os fatos
denunciados; que  na verdade, soube que a vítima
tentou  fugir  e  o  acusado  a  pegou  a  força,  por
comentários de outras pessoas e não pela própria
vítima (…).” Destaques nossos.

Por suas vezes, os acusados, Antônio  Gonçalves  da
Silva,  vulgo “Antônio de Juvêncio”,  e Antônio Gonçalves Irmão,  epíteto
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“Toinho”, ratificaram a negativa de autoria sustentada na fase policial, não
admitiram a prática de qualquer ato libidinoso com a menor – contudo,
nada  de  concreto  trouxeram  aos  autos  para  corroborar  a  sua  defesa
(interrogatórios policial às fls. 23/24 e 25/26 e judicial às fls. 45/46 e
47/48).

Acresça-se, outrossim, que apesar de  as testemunhas
arroladas pela defesa dos réus terem afirmado que os mesmos são boas
pessoas, todas  afirmaram que tinham conhecimento sobre os fatos, ou
seja, de que os réus praticaram atos libidinosos com a menor ofendida
(depoimentos anexados às fls. 104/107).

Assim, dúvida não há de que os acusados praticaram
atos libidinosos e sexuais com a vítima, conforme descrito na denúncia. E
não menos certo ainda é que ela, na época dos fatos, tinha apenas 11
(onze) anos de idade, configurado, portanto, o crime de atentado violento
ao pudor com violência presumida – lembro que os fatos ocorreram no
ano de 2006, logo, antes da entrada em vigor da Lei nº 12015/2009.

Nesses termos, estando comprovada,  de  forma
irrefutável, a materialidade e autoria do tipo penal previsto no art. 214 c/c
o  art.  224,  “a”,  ambos  do CP, não há se falar em absolvição por
insuficiência probatória, conforme requerido pela defesa. 

Destarte,  mantenho,  nos  exatos  termos  da  sentença
recorrida,  a  condenação  dos  apelantes  Antônio  Gonçalves  da  Silva  e
Antônio Gonçalves Irmão.

2.2. Dos pedidos de desclassificação delitiva

Conforme alhures relatado os apelantes pugnam pela
desclassificação  do  crime  de  atentado  violento  ao  pudor  para  a
contravenção penal tipificada no art. 61, do Decreto-lei nº 3688/41 ou
para o delito descrito no art. 218-A, do CP (satisfação da lascívia mediante
presença de criança ou adolescente) ou ainda para o crime de atentado
violento ao pudor em sua forma tentada.

Data vênia, na hipótese vertente, não há que se falar
em  desclassificação,  seja  por  qualquer  dos  tipos  requeridos  pelos
apelantes,  pois,  não  há  dúvida  alguma  de  que  a  conduta  por  eles
perpetrada  corresponde  ao  crime  de  atentado  violento  ao  pudor
consumado  (com  violência  presumida),  fato  que  restou  cabalmente
caracterizado nos autos, e foi amplamente demonstrado acima.

Com efeito, impossível desclassificar o fato narrado na
peça vestibular acusatória para a contravenção descrita no art. 61 da LCP,
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notadamente, porque esta se configura pela importunação ao pudor, sem
contado físico com a vítima, não guardando, portanto, similitude alguma
com a ação criminosa praticada. 

“Art. 61 (Decreto-lei nº 3688/41). Importunar alguém,
em  lugar  público  ou  acessível  ao  público,  de  modo
ofensivo ao pudor: 
Pena – multa, de duzentos mil  réis a dois contos de
réis.”

Também não há que falar em desclassificação para o
delito  previsto  no  art.  218-A,  do  CP  (satisfação  de  lascívia  mediante
presença de criança ou adolescente),  uma vez que os  atos  libidinosos
foram cometidos pelos acusados mediante contato físico com a menor,
situação, por si só, que descaracteriza o referido tipo penal. Veja-se:

O delito de satisfação de lascívia mediante presença de
criança ou adolescente, que foi inserido no Código Penal pela Lei nº
12.015 de 07 de agosto de 2009, se encontra assim descrito no referido
diploma legal:

"Art. 218-A Praticar, na presença de alguém menor de
14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção
carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer
lascívia, própria ou de outrem:
Pena- reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”

Sobre esta figura típica, preleciona Guilherme de souza
Nucci:

"A nova figura típica não guarda correspondência com
o tipo penal previsto anteriormente no Código Penal.
Busca-se punir a conduta da pessoa sexualmente
desequilibrada, cuja satisfação da lascívia advém da
presença de menor de 14 anos durante a prática do ato
libidinoso isolado ou em conjunto com outrem".

E acrescenta:

"O agente do crime não tem qualquer contato
físico com o menor de 14 anos, nem o obriga a se
despir ou adotar qualquer conduta sexualmente
atrativa, pois, se assim fizesse, haveria a
incidência do estupro de vulnerável. O núcleo do
tipo prevê a prática (realização, execução) de
conjunção carnal (cópula pênis-vagina) ou outro ato
libidinoso (destinado a promover o prazer sexual), com
a finalidade de satisfação da lascívia própria ou de
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terceiro. O menor de 14 anos a tudo assiste.”
(Crimes Contra a Dignidade Sexual – comentários
à Lei 12.015, de 07 de agosto de 2009. Editora
Revista  dos  Tribunais,  2009, p.49).  Destaques
nossos.

Assim,  considerando  que  a  ofendida  não  foi  mera
expectadora das práticas libidinosas dos réus, e sim que foi constrangida,
mediante violência presumida, a permitir que, com ela, fossem praticados
atos libidinosos, não há como prover o pleito desclassificatório.

Ponto  outro,  igualmente  impossível  a  desclassificação
do crime de atentado violento  ao pudor  consumado para a  sua forma
tentada, posto que,  conforme alhures exposto,  a materialidade do tipo
penal atribuído aos acusados restou evidenciada no caderno processual de
forma cabal e indubitável.

Assim  sendo,  nego  os  pedidos  de  desclassificação
delitiva requeridos pelos apelantes e mantenho a condenação nos exatos
termos da sentença recorrida.

2.3.  Da  redução  da  pena-base  e  alteração  do
regime prisional

Os  apelantes  requereram,  ainda,  subsidiariamente,  a
redução da pena-base para 06 (seis)  anos  de reclusão,  em razão  dos
atributos  pessoais  dos  sentenciados,  além  da  modificação  do  regime
prisional para o semiaberto. 

Bem,  ao  analisarmos  a  dosimetria  realizada  pelo
magistrado sentenciante, para cada réu, verificamos que a pena-base foi
fixada no mínimo legal  previsto ao tipo,  isto é,  em 06 (seis)  anos  de
reclusão, o que inviabiliza o pedido de redução pretendido.

Todavia, embora não pleiteada pelos apelantes, observo
que  há  retificação  a  ser  feita  na  dosimetria  realizada  na  sentença,
notadamente na terceira fase quando da aplicação da causa de aumento
prevista no art. 9° da Lei nº 8.072/90, que acresceu o quantum da sanção
da metade, e resultou na reprimenda de 09 (nove) anos de reclusão, que
foi  tornada  definitiva,  à  míngua  de  outras  causas  de  aumento  ou  de
diminuição.

Vislumbro  correção  a  ser  feita  na  dosimetria,
notadamente na terceira fase, porquanto a magistrada primeva incorreu
em equívoco ao aplicar o aumento de pena da metade, previsto no art. 9º
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da  Lei  dos  Crimes  Hediondos  (metade),  uma  vez  que,  neste  caso
concreto, não cabe tal aplicação. 

Veja-se o que preceitua o referido dispositivo:

“Art.  9º (Lei 8.072/90). As penas fixadas no art.  6º
para os crimes capitulados nos arts. 157, § 3º, 158, §
2º, 159, caput e seus §§ 1º, 2º e 3º, 213, caput e sua
combinação com o art. 223, caput e parágrafo único,
214  e  sua  combinação  com  o  art.  223,  caput  e
parágrafo único, todos do Código Penal, são acrescidas
de metade, respeitado o limite superior de trinta anos
de  reclusão,  estando  a  vítima  em  qualquer  das
hipóteses  referidas  no  art.  224  também  do  Código
Penal.”

Ora,  consoante  se  depreende  do  dispositivo  legal
transcrito, aplica-se o aumento de pena quando o crime praticado tratar-
se de atentado violento ao pudor que resulta lesão grave ou morte, haja
vista a previsão da combinação entre o art. 214 (crime de estupro) e o
art. 223 (se da violência resulta lesão corporal de natureza grave), caput
e parágrafo único (se da violência resulta morte), do CP, o que não é o
caso dos autos. 

Lado outro, vale salientar que a hediondez do crime de
atentado  violento  ao  pudor  com violência  presumida  é  controversa.  A
propósito:

“Atentado ao pudor com violência presumida – crime
hediondo – não configuração. Não se encontra arrolado
no art. 1 da lei n 8072/90 a combinar dos arts. 214 e
224, alínea a, do Código Penal. O crime de atentado
violento ao pudor cometido contra vítima menor de 14
anos,  quando a violência é presumida, portanto, não
pode  ser  definido  como  hediondo.  Precedentes  da
câmara. Apelo provido em parte para alterar o regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
para o semi-aberto.” (TJRS – ACr 70000826388 – 8ª
C.Crim. - Rel. Des. Juiz Marco Antônio Ribeiro de
Oliveira – J. 28.06.2000).

Assim, dispensando maiores delongas, afasto, de ofício,
a incidência da referida causa de aumento de pena, revendo a dosimetria
da pena aplicada para ambos os apelantes. 
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Para  o  sentenciado  Antônio  Gonçalves  da  Silva,
vulgo “Antônio de Juvêncio”, reduzo a pena definitivas de 09 (nove)
anos de reclusão para  06 (seis) anos de reclusão, tendo em vista a
exclusão do aumento de pena de metade, previsto no art. 9º, da Lei dos
Crimes Hediondos. 

De igual forma, para o réu Antônio Gonçalves Irmão,
epíteto “Toinho”, diminuo a reprimenda definitiva de 09 (nove) anos de
reclusão  para  06 (seis)  anos  de  reclusão,  em face  da  exclusão  do
aumento  de  pena  de  metade,  previsto  no  art.  9º,  da  Lei  dos  Crimes
Hediondos. 

Com  a  redução  da  pena  ora  efetivada  em  favor  do
primeiro apelante, Antônio Gonçalves da Silva, mister reconhecer em seu
favor a ocorrência da prescrição punitiva e a consequente extinção de sua
punibilidade, o que também faço de ofício.

Isso porque, restando a pena definitiva em 06 (seis)
anos de reclusão, o lapso prescricional previsto no art. 109, III, do CP, é
de 12 (doze) anos, período que é reduzido da metade em virtude de o
réu, ao tempo da sentença, ser maior de 70 (setenta) anos de idade,
assim,  prescreve  em  06  (seis)  anos,  tempo  que  indubitavelmente  foi
transcorrido entre a data de recebimento da denúncia (25.09/2006 – fl.
02) e a publicação da sentença (23.04.2014), fato, inclusive, demonstrado
no  início  deste  voto  quando  da  análise  da  preliminar  arguida  pelo
apelante.

Portanto,  forçoso  reconhecer  em  favor  do  acusado
Antônio  Gonçalves  da  Silva,  vulgo  “Antônio  de  Juvêncio”,  a
ocorrência da prescrição retroativa, bem como declarar a extinção
de sua punibilidade.

Por  outro  lado,  no  tocante  ao  apelante  Antônio
Gonçalves Irmão, epíteto “Toinho”,  não sendo ele reincidente e
restando a sua pena definitiva fixada em  quantum inferior a 08
(oito) anos, dou provimento parcial ao seu recurso para fixar-lhe o
regime prisional inicial semiaberto, de acordo com o art. 33, § 2º, “b”,
do CP. 

Ante  o  exposto,  DE OFÍCIO,  REDUZO A  PENA DE
AMBOS  OS  APELANTES,  ANTE  A  EXCLUSÃO  DA  CAUSA  DE
AUMENTO PREVISTA NO ART. 9º,  DA LEI 8.072/90, E DECLARO
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EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO, DO RÉU ANTÔNIO
GONÇALVES DA SILVA. E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
DE ANTÔNIO GONÇALVES IRMÃO NO SENTIDO DE FIXAR-LHE O
REGIME INICIAL SEMIABERTO, em harmonia em parte com o parecer
ministerial.

É como voto.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor
Desembargador João  Benedito  da  Silva, Presidente da Câmara
Criminal, dele participando os Excelentíssimos Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio  (com  jurisdição
limitada), Relator, Marcos  William  de  Oliveira  (Juiz  de  Direito
convocado, com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.
João Benedito da Silva), Revisor, e Luiz Sílvio Ramalho Júnior.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor
Doutor José Marcos Navarro Serrano, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Câmara Criminal
“Desembargador Manoel Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba,  em João Pessoa, 10 de
fevereiro de 2015.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


