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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL (Processo nº 0001224-73.2012.815.0061)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE             : Severino Sebastião Hortêncio
ADVOGADO   : Vital da Costa Araújo e outro
APELADO : Ministério Público Estadual

PENAL.  Apelação  criminal.  Crime  sexual  contra  vulnerável. 
Estupro  de  vulnerável.  Prática  de  ato  libidinoso  diverso  da 
conjunção carnal. Padrasto. Crime continuado. Declarações da 
ofendida  prestadas  em  juízo.  Coerência,  harmonia  e  lógica 
razoáveis.  Credibilidade.  Testemunhos.  Conjunto  probatório 
robusto.  Autoria  e  materialidade  demonstradas.  Condenação 
inafastável.  Pedido  alternativo.  Dosimetria.  Pena-base  fixada 
no  mínimo.  Inexistência  de  atenuantes  e  agravantes.  Causa 
especial  de  aumento.  Agressor  padrasto  da  vítima.  Crime 
continuado.  Fração  de  aumento  estabelecida  no  mínimo. 
Método trifásico devidamente observado. Apelação desprovida.

-  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  e com os testemunhos  
colhidos em juízo;

- Não merece reparos a dosimetria que observa corretamente o  
sistema  trifásico,  tendo  fixado  a  pena-base  no  mínimo,  
reconhecido a causa especial de aumento do art. 226, II, do CP 
e fixado a fração mínima aumento pela continuidade delitiva;

- Apelação desprovida.

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, nos termos do voto do Relator e em 
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
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RELATÓRIO

Trata-se  de apelação criminal  interposta  por  Severino Sebastião 
Hortêncio (“Nem”),  que tem por escopo impugnar a sentença proferida pelo Juiz de 
Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Araruna, que o condenou pela suposta prática do 
delito descrito no art. 217-A c/c art. 226, II1, c/c art. 712, todos do CP, cominando-lhe uma 
pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (fs. 68/75).

Narra a denúncia que, no final do ano de 2010 e ao longo de 2011, 
no  interior  da  residência  situada  na  Rua  Nova  Descoberta,  Município  de  Tacima,  o 
apelante teria praticado reiteradamente ato libidinoso com a sua enteada, a menor Wendy 
Yslany da Silva de Macedo, à época com 13 (treze) anos de idade.

Informa  que,  durante  a  noite,  aproveitando-se  que  a  sua 
companheira, mãe da vítima, já estava dormindo, o sentenciado, sob a justificativa de que 
iriam assistir  filmes juntos, ficava com a menor na sala da residência,  quando, então, 
retirava a roupa da sua enteada, introduzia um dos dedos em sua vagina e “com a outra 
mão pegava no pênis”, passando a se masturbar.

Consta,  ainda,  que  a  ofendida  era  ameaçada  de  morte  pelo 
apelante, caso contasse algo à sua mãe (fs. 02/03) 

Em suas razões, alega que inexistem provas de que seja o autor do 
delito, sustentando que as alegações da vítima e de sua mãe seriam contraditórias, fruto 
do “artifício da simulação”, e, assim, não poderiam sustentar o édito condenatório, razão 
pela  qual  pugna  pela  reforma  da  sentença,  absolvendo-o  da  condenação,  ou, 
alternativamente, que a pena seja reduzida, posto que não possui circunstâncias judicias 
em seu desfavor  (fs. 79/90). 

 
Contrarrazões às fs. 97/103.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso (fs. 107/111). 

É o relatório.

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

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)
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)
2Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras  semelhantes,  devem  os 
subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se 
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação 
dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
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O recurso deve desprovido.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pelos autos 
do  inquérito  policial  de  fs.  06/28,  donde  constam o  relatório  do  Conselho  Tutelar  do  
Município de Tacima (fs. 09/10), os termos de declarações da vítima e de sua genitora (fs. 
11/15), a cópia da cédula de identidade civil (f. 13), atestando que ao tempo dos fatos a 
ofendida tinha 13 (treze) anos de idade, e o laudo sexológico de fs. 21/22. 

Além  de  tais  elementos,  colhem-se  dos  autos,  ainda,  os  relatos 
fornecidos, ao longo da instrução criminal, pela vítima e sua mãe, os quais atestam a 
violência sexual apontada na denúncia.

Neste sentido, como se depreende da mídia encartada à f.  52, a 
ofendida reiterou, em juízo, o que havia dito à autoridade policial,  no sentido de que, 
durante a noite, quando a sua mãe estava dormindo, o apelante adentrava no cômodo da 
casa onde ela estava assistindo novela e, mediante ameaça exercida com o uso de uma 
faca, passava a acariciá-la. Posteriormente, ele a despia e, assim, introduzia o dedo em 
sua vagina, passando a se masturbar até saciar a sua lascívia, quando, então, ejaculava 
sobre a barriga da jovem.

Ressaltou  que  era  constantemente  ameaçada  de  morte,  caso 
falasse  alguma  coisa  para  a  sua  genitora,  assegurando  que,  se  isto  ocorresse,  o 
sentenciado a mataria e também a sua mãe e as enterraria no quintal da casa. 

Destacou  que  o  apelante  tinha  o  costume  de  obrigá-la  a  fumar, 
inclusive durante o ato libidinoso, o que lhe causava náuseas e enjoos, relatando que, 
nestas ocasiões, ele passava uma faca entre suas pernas.

Informou,  ainda,  que foi  abusada reiteradamente,  não sabendo o 
número exato em que isto aconteceu, tendo dito que foram pelo menos 10 (dez) vezes.

A sua mãe, a Sra. Vera Lúcia Cirino da Silva, em juízo, confirmou as 
declarações prestadas na polícia e reiterou os termos do relato fornecido pela vítima, que 
lhe contou todo o ocorrido, como se observa da mídia de f. 52.

Confirmando a versão apresentada pela vítima e por sua mãe em 
juízo, tem-se o Relatório do Conselho Tutelar, cujo trecho de maior relevo segue abaixo 
transcrito (fs. 09/10):

A  adolescente  fez  declarações  comprometedores  a  conduta  do 
padrasto  o  Sr.  Severino  Sebastião  Hortêncio,  49  anos  também 
residente  ao  endereço  citado  acima.  A adolescente  afirma  que  e 
confirma que o primeiro homem a abusá-la sexualmente teria sido o 
Sr. Marcelo Fernandes membro da Igreja Evangélica onde a mesma 
freqüentava  nesta  cidade.  E que  a  segunda  pessoa  a  abusá-la 
seria o padrasto da mesma onde por vez o mesmo a obrigava a 
deitar no chão da sala da casa e ele mesmo baixava a roupa da 
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adolescente "apenas partes  de baixo "  e  se masturbava  com 
uma mão e usava a outra para acariciar  e  conseqüentemente 
penetrar o dedo no interior da vagina da mesma ate chegar ao 
ponto G.  E quando a adolescente pedia para ele parar ele dizia 
que ela esperasse que estava perto do mesmo terminar. Ainda 
afirma que o mesmo a obrigava a fumar cigarros de palha sob 
ameaças e uso em punho de uma arma branca "faca" do próprio 
acusado.  E segundo a adolescente o mesmo dizia que se ela 
abrisse  a  boca  e  falasse  pra  mãe dela  ele  as  matariam e  as 
enterrariam no quintal  da casa.  A adolescente não lembra ao 
certo  o  tempo  que  se  ocorria  todo  fato,  mas  diz  que  tudo 
acontecia no tempo em que a mãe estava fazendo exames pré-
operatórios. Perguntado a mãe o tempo exato a mesma afirma 
que foi entre o ano 2010 a 2011 final a inicio. A adolescente diz 
que isto ocorria com freqüência não sabe ao certo o numero de 
vezes, mas afirma que foram mais de seis vezes. E sempre que 
tinha uma oportunidade obrigava a mesma durante a noite ir ate o 
quarto onde estavam o acusado e sua mãe deitados incomodando o 
mesmo para vir ate a sala da casa para assistir TV com o mesmo, 
"apenas um jogo do acusado para se aproveitar da adolescente" para 
não  levantar  suspeitas  da  mãe.  Daí  chegando a sala  o  mesmo 
mantinha suas fantasias sexuais com a adolescente obrigando-a 
a beijá-lo e a mesma se recusara. Como não conseguia o beijo o 
mesmo a abraçava, acariciava todo o corpo da adolescente até 
conseguir satisfazer  suas vontades sexuais.  Tudo isto ocorria 
mediante uma faca apontada para adolescente onde o mesmo a 
mandava ficar quieta caso contrario a mataria.
[...]
Todo este fato em relação ao padrasto permanece ainda em secreto. 
Entre mãe, conselho tutelar e vitima. Pois o padrasto ainda reside no 
local e age como se nada tivesse acontecido então para não levantar 
suspeita a mãe estar  se vitimando a todo o momento para que o 
mesmo não atente nada contra elas mesma. Uma vez que o mesmo 
e  frio  calculista  e  não  mede  esforços  para  maquinar  qualquer 
maldade contra alguém. Haja vista que a mãe da adolescente já fora 
vitima de espancamento e maus tratos causados pelo Sr. Sebastião 
Hortêncio. (sic.) (grifo nosso)

Em juízo, o Conselheiro Tutelar João Alves Sobrinho, autor do relatório 
acima, reiterou a versão apresentada pela vítima e por sua mãe, como se observa de seu 
testemunho, registrado na mídia de f. 52.

Embora  o  delito,  como costumeiramente  ocorre  em crimes  desta 
natureza,  tenha  se  consumado  ao  abrigo  de  olhares  alheios,  no  interior  da  casa  do 
sentenciado,  de  forma  velada,  mesmo  assim,  a  prova  testemunhal  corrobora  as 
declarações da vítima.

Diante do que se extrai  dos autos, conclui-se pela improcedência 
dos  argumentos  do  apelante,  que  considera  os  relatos  da  vítima  e  de  sua  mãe 
contraditórios e fruto de invencionices. 

Finda, portanto, que as declarações prestadas em juízo pela menor, 
coadjuvadas pelos depoimentos referidos, revelam-se harmônicas, seguras e apresentam 
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narrativa fática dentro de uma lógica razoável, com riqueza de detalhes, sendo, portanto,  
inequívocas em demonstrar o abuso de que fora vítima. 

Ainda  assim,  sobreleva  ressaltar  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 denegada3. (grifo nosso)

Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, resta comprovado 
o delito de estupro de vulnerável, consumado através da prática de ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal, em sua forma continuada.

II – DO PEDIDO ALTERNATIVO: REDUÇÃO DA PENA

Como acima já relatado, de forma alternativa, o apelante pugna pela 
redução  da  pena,  o  que  requer  sob  o  argumento  de  que  não  possui  circunstâncias 
judicias em seu desfavor.

Esta postulação, entretanto, também não comporta provimento.  

Compulsando-se os autos, verifica-se que a pena foi corretamente 
dosada (f. 74).

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, correspondente 
a 08 (oito) anos de reclusão.

Inexistentes quaisquer atenuantes ou agravantes, passou-se para a 
terceira  etapa  do  sistema  trifásico,  onde  foi  reconhecida  a  incidência  da  causa  de 
aumento  de  pena  prevista  no  art.  226,  II,  do  CP,  motivo  pelo  qual  a  reprimenda  foi 
exasperada de metade, passando para 12 (doze) anos de reclusão.

Por  fim,  diante  da continuidade delitiva,  exasperou-se a  pena  na 
fração mínima, correspondente a 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva a sanção de 14 
(catorze) anos de reclusão. 

A dosimetria, portanto, não reclama qualquer reparo.

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

Ante o exposto, nego provimento à apelação. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador,  Joás 
de Brito Pereira Filho, Presidente, em exercício, da Câmara Criminal, dele participando 
os Excelentíssimos Senhores Desembargador  Luiz Sílvio Ramalho Júnior,  Relator, o 
Juiz  de  Direto,  José  Guedes  Cavalcanti  Neto (convocado  para  substituir  o 
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho),  Revisor,  e  Marcos William de Oliveira 
(convocado para substituir o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos).

Presente  à  sessão  o  Procurador  de  Justiça,  o  Excelentíssimo 
Senhor José Roseno Neto.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de 
Queiroz Mello Filho” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 26 de 
março de 2015.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                    RELATOR
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