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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 0000888-13.2009.815.0631 – Vara Única
da Comarca de Juazeirinho

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
APELANTE 01 : José de Oliveira Farias
ADVOGADO : José Barros de Farias
APELANTE 02 : José Holanda Filho
ADVOGADO : José Barros de Farias
APELANTE 03 : José Naildo Roque
ADVOGADO : Alberto Batista de Lima
APELANTE 04 : Francisco Raimundo de Souza
ADVOGADO : Rodrigo Trindade Buriti
APELADO : Justiça Pública

APELAÇÃO CRIMINAL. Crimes  contra  a
liberdade sexual. Existência dos fatos e autoria.
Palavra  das  vítimas  e  testemunhas.  Validade  e
suficiência.  Condenações  mantidas.  Pleitos
absolutórios  rechaçados.  Penas.  Excesso.
Apelantes   primários,  com  residências  fixas  e
profissões definidas. Requisitos que não alteram a
dosimetria da pena. Réus que contavam com 64 e
74  anos  de  idade  quando  da  prolação  da  pena.
Redução apenas para um deles, nos termos do art.
65, I, do CP. Prisões domiciliares. Matéria afeta ao
Juízo das Execuções Penais. Adoção do somatório
das penas pelo crime continuado (art. 71, do CP).
Impossibilidade. Provimento parcial de apenas
um dos apelos, desprovimento dos demais.

- Assente na jurisprudência que, em se tratando de
crimes sexuais, a palavra da vítima reveste-se de
vital  importância,  sendo,  muitas  vezes,  a  única
prova a determinar a condenação do réu. Assim,
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firme,  coerente  e  sem  razões  para  imputar
falsamente a prática dos fatos aos acusados, não
há como ser desconsiderada, a não ser que haja
prova robusta em sentido contrário. O que inocorre
no caso dos autos. 

-  Declarações  abonatórias  dos  próprios  réus  em
seus interrogatórios, como o fato de que as vítimas
se prostituíam ou eram aliciadas por terceiro, que
não tem o condão de afastar a certeza quanto às
práticas  lascivas  descritas  na  exordial.
Condenações  mantidas  nos  termos  em  que
lançadas,  impondo  o  afastamento  dos  pleitos
absolutórios por insuficiência de provas. Apelações
desprovidas nesse aspecto.

- Primariedade, residência fixa e profissão definida
não  são  requisitos  analisados  na  aquilatação  da
pena. Outrossim, em relação a pena domiciliar, tal
pedido é cabível  para análise apurada pelo Juízo
das Execuções.

- Com 73 anos de idade à época da prolação da
sentença  condenatória  o  réu  José  Holanda  Filho
merecia o benefício da atenuante do art. 65, do CP.
Reforma da sentença, nova soma das penas.

-  Inviável  o  reconhecimento  da  continuidade
delitiva  (art.  71  do  CP),  diante  da  falta  de
homogeneidade  entre  o  modus  operandi das
condutas  perpetradas  pelo  acusado  que
caracteriza, de fato, o concurso material de delitos
(art. 69 do CP).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER DOS APELOS,
PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO
RECURSO  APELATÓRIO  DO  RÉU  JOSÉ  HOLANDA  FILHO,
ALTERANDO SUA PENA, PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DO ART. 65, INCISO I, DO CP, NEGANDO PROVIMENTO A TODAS
AS DEMAIS APELAÇÕES.

RELATÓRIO
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Cuida-se de apelações criminais  dos  réus  José  de
Oliveira Farias e José Holanda Filho, na fl. 330, bem como de José Naildo
Roque, à fl. 331, e Francisco Raimundo de Souza, à fl. 339, irresignados
com a sentença de fls. 315/326  verso, que julgou  parcialmente
procedente a denúncia, para:

Condenar os acusados José de Oliveira Farias, o “Gago”,
José  Holanda  Filho,  José  Naildo  Roque,  vulgo  “Santos”  e  Francisco
Raimundo de Souza, vulgo “Fainco”, como incursos nas penalidades dos
artigos  218-B,  do  Código  Penal,  e  244-B,  da  Lei  nº  8.069/90,  e  este
último réu, ainda, nas sanções do art. 213, do CP, nas seguintes penas:

José de Oliveira Farias, José Holanda Filho e José Naildo
Roque,  a  uma  pena,  cada,  de  06  (seis)  anos  e  06  (seis)  meses  de
reclusão,  a  ser  cumprida  em  regime  inicial  semiaberto;  e  Francisco
Raimundo de Souza,  numa reprimenda de 11 (onze) anos  e 06 (seis)
meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Os  réus  foram  absolvidos,  todos,  das  imputações
delituosas previstas nos artigos 218 e 228, do ordenamento penal atual,
e, ainda, José Holanda Filho do crime capitulado no art. 213, do CP; e
Francisco Raimundo de Souza, dos delitos explicitados nos artigos 214,
217-A e 218-A, do  codex penal vigente, tudo com arrimo no art.  386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.

Razões do apelo de Francisco Raimundo de Souza, nas
fls. 340/347, preliminarmente, roga pela cassação de sua prisão, vez que
decretada sob fundamentos frágeis, sem considerar que é primário, de
bons antecedentes, profissão definida e residência fixa.

No  mérito  da  apelação,  afirma que  a  prova  é  frágil,
esperando a absolvição, com o reconhecimento do in dubio pro reo.

Razões  recursais  de  José  de  Oliveira  Farias,  às  fls.
352/354, aduz que as provas nos autos já indicavam que os jovens eram
aliciados pelo menor Leandro Rodrigues, e que mantinham as relações
sexuais com outros parceiros,  fazendo por livre e espontânea vontade,
motivos pelos quais espera a absolvição.

Lado  outro,  a  pena  foi  excessiva,  esperando,  pois,
reforma, tendo em vista que é primário, com residência fixa e profissão
definida, além do que conta com 64 anos de idade, razões pelas quais
vislumbra redução da reprimenda, ou a imposição de prisão domiciliar.

 José Naildo Roque apresentou as razões de seu apelo,
nas  fls.  363/370,  aponta que sua negativa de autoria deve prevalecer
sobre a prova frágil e insuficiente para a sua condenação, em especial a
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das palavras  das  supostas  vítimas,  o  que conduziria  a  sua absolvição.
Outrossim,  irresigna-se  com  a  pena  no  âmbito  do  concurso  material,
afirmando que o correto seria a adoção do crime continuado.

Contrarrazões do Ministério Público aos recursos supra-
arrazoados, nas fls. 371/377, pugna pelos seus desprovimentos.

Razões do recurso apelatório de José Holanda Filho, às
fls. 399/401, nos mesmos termos das razões apresentadas pelo corréu
José de Oliveira Farias, às fls. 352/354, ressaltando apenas que conta com
74 anos de idade.

Contrarrazões  do  parquet, à  fl.  401  verso,  apenas
ratifica os termos das fls. 371/377.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, às
fls. 404/413, através de parecer do Dr. José Marcos Navarro Serrano,  1º
Procurador Criminal  de Justiça, opinou pelo não provimento dos apelos,
mantendo integralmente a sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
(Relator)

Conheço dos apelos, porquanto tempestivos, cabíveis e
adequados. 

Nos  apelos,  os  réus,  de  forma  uníssona,  atacam  a
fragilidade da prova, sendo que:

1.  Francisco Raimundo de Souza busca a absolvição,
com o reconhecimento do in dubio pro reo;

2. José de Oliveira Farias e José Naildo Roque afirmam
que as provas nos autos já indicavam que os jovens eram aliciados pelo
menor  Leandro  Rodrigues,  e  que  mantinham as  relações  sexuais  com
outros parceiros, fazendo por livre e espontânea vontade; e

3. José Naildo Roque alega que sua versão dos fatos se
sobrepõe à versão apresentada pela vítima. 

Outrossim,  irresignam-se  todos  quanto  à  pena,  pelo
que alegam:

1. José de Oliveira Farias e José Holanda Filho, que as
penas foram excessivas, esperando, pois, reformas, tendo em vista que
são primários, com residências fixas e profissões definidas, além do que
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contam, respectivamente, com 64 e 74 anos de idade, razões pelas quais
vislumbram  reduções  das  reprimendas,  ou  a  imposição  de  prisões
domiciliares; e

2.  José  Naildo  Roque  se  irresigna  com  a  pena  com
relação ao concurso material, afirmando que o correto seria a adoção do
crime continuado.

Antes  de  tudo,  vale  apreciar  o  pedido  preliminar  de
Francisco Raimundo de Souza, que roga pela cassação de sua prisão, vez
que decretada sob fundamentos frágeis, sem considerar que é primário,
de bons antecedentes, profissão definida e residência fixa.

Foram os termos usados, na fl. 326 verso:

“Nego ao réu Francisco Raimundo de Souza "Fainco" o
direito  de  apelar  em  liberdade,  tendo  em  vista  a
gravidade dos crimes praticados, o quantum da pena,
bem como por terem sido condenado a cumpri-las em
regime fechado.”

Pois  bem.  Não  foi  apenas  a  gravidade  abstrata  do
delito, que serviu de substrato para a decretação de sua prisão para fins
recursais, uma vez que o valor final da pena também foi deveras relevante
para  tal  fim,  não  devendo,  pois,  ser  desprezado,  diante  do  comando
expresso pelo art. 312, do Código de Processo Penal.

No que se refere aos requisitos pessoais favoráveis,
também raciocino da mesma forma da Procuradoria de Justiça, na medida
em que, conforme melhor entendimento jurisprudencial, tais méritos não
são por si só suficientes para a libertação do paciente, quando ainda
imperam sob a espécie analisada os requisitos necessários à medida
constritora.

Nesse sentido:

“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam
presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. Recurso ordinário desprovido.”  (STJ; RHC
36.160; Proc. 2013/0068736-3; SC; Quinta
Turma; Rel. Min. Félix  Fischer; DJE
15/10/2014)

“Condições pessoais favoráveis não são garantidoras de
eventual direito subjetivo à liberdade provisória,
quando a necessidade da prisão é recomendada por
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outros elementos, como na hipótese dos autos.” (STJ;
HC 296.539; Proc. 2014/0137793-6; SP;
Quinta Turma; Rel. Min. Gurgel de Faria; DJE
14/11/2014)

Na matéria do apelo, vejamos, inicialmente, o que
descreveu a peça vestibular, em face de José de Oliveira Farias, vulgo
“Gago”, José Holanda Filho, José Naildo Roque, vulgo “Santos, e Francisco
Raimundo de Souza, vulgo “Fainco” (fls. 02/05):

“(...)
Depreende-se da peça informativa acostada que o
acusado José de Oliveira Farias - Gago, por várias
vezes, inclusive no dia 24 de setembro de 2009,
manteve relação sexual com a adolescente Gizele
Fernandes da Silva, e que o mesmo pagava a quantia
de R$ 50,00 por programa à indigitada adolescente.
Depreende-se ainda dos autos que o acusado José de
Oliveira Farias, antes dos festejos do São João de
2008, manteve relação sexual, mediante paga, com
adolescente Erica Daiane.
Consta dos autos, que o acusado José Holanda Filho,
no ano de 2008, mediante paga, passou a manter
relação sexual, consistente em ato libidinoso diverso da
conjunção carna com o adolescente Leandro Rodrigues
da Silva e que os encontros ocorreram no escritório do
indigitado acusado localizado nesta cidade.
Consta ainda dos autos, que o acusado José Holanda
Filho, manteve relação sexual por várias vezes com a
adolescente Maria vitória Pereira Oliveira,  - Poroca,
quando esta ainda contava com 13 anos de idade.
Dão conta os autos, que o acusado José Naildo Roque
Tomaz - "Santos", por várias vezes, inclusive nos dias
26 e 27 de setembro de 2009, manteve relação sexual
com a adolescente Gizele Fernandes da Silva, e que o
mesmo pagava a importância de R$ 50,00, por cada
programa à adolescente.
Dão conta ainda os autos, que o acusado José Naildo
Roque Tomaz, antes do São João de 2008, manteve
relação sexual com a adolescente Erica Daiane,
pagando-lhe a quantia de R$ 35,00 pelo programa.
Revelam os autos, que o acusado Francisco Raimundo
de Souza - Fainco, no mês de abril a junho de 2009
manteve relação sexual, mediante paga, com a
adolescente Josevania Barbosa de souza. Revelam
ainda os autos, que depois do carnaval de 2009, o
indigitado acusado, na presença das adolescentes
Eliane Lino, Virgília e Poroca passou a se masturbar,
levando as indigitadas adolescentes para o quarto de
sua casa, onde manteve relação sexual, consistente em
conjunção carnal, com a adolescente Eliane Lino dos
Santos por Lilica, de apenas 13 anos de idade,
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Consta ainda os autos, que o acusado Francisco
Raimundo de Souza - Fainco, mediante violência física,
manteve relação sexual consistente em conjunção
carnal com a adolescente Gabriela Ferreira dos Santos.
(...)”

Dos inquéritos, nas fls. 09/10, colhe-se das declarações
de Josevânia Barbosa de Souza, à época com 17 anos de idade, que
por reiteradas vezes manteve relações sexuais com Fainco, do qual
recebia quantias entre vinte e cem reais, sabendo informar, inclusive, que
o referido também havia feito sexo com Gabi, Lilica, Angélica, Gizele,
Paloma e Viviane. Afirmou, ademais, que se afastou do réu, em função de
que começou a trabalhar, bem como porque soube que os fatos estavam
sendo apurados pelo Conselho Tutelar.

Leandro Rodrigues da Silva, nas fls. 12/14, de 17
anos de idade, contou que conheceu Fainco na Rodoviária, e que acabou
apresentando-lhe várias meninas, as quais íam a sua casa, sob o pretexto
de ganho fácil, local em que praticavam sexo com o réu. Segundo disse,
elas recebiam quantias de até trinta reais, dinheiro que por vezes recebia
em parte, todavia, acreditava ser chamado pelas meninas só a título de
segurança. A teor do que informou as adolescentes Janicleide, Patrícia,
Poroca, Virgília, Lilica, Gabi, Kika, Angélica, Gizele, Paloma e Daiane, bem
como as maiores Viviane e Mônica, mantiveram sexo com o então
indigitado. Registrou, ademais, que, após a relação sexual, Fainco
apresentava-se nu, bem como se masturbava na frente dos menores.

Gabriela Ferreira dos Santos, adolescente de 17
anos de idade, falou nas fls. 16/17, que teve uma única relação sexual
com Fainco, mas que o mesmo fazia sexo com Janicleide, Patrícia,
Erivânia, Preta e Kika. Bem como, revelou que Leandro havia feito sexo
com o Senhor José Holanda, aqui réu.

Eliane Lino dos Santos, de 13 anos, conhecida como
Lilila, às fls. 19/20, falou que foi à  casa de Fainco, após o carnaval de
2009, com Virgília e Poroca, as quais lhe apresentaram ao réu, com o qual
fez sexo e recebeu por isso, tendo ele, inclusive, se masturbado na frente
delas. Disse, ainda, que Fainco mantinha relacionamento sexual com
Janicleide, Patrícia, Paloma, Gizele, Daiane, Erivânia, Kika, Edvânia
(Preta), bem como com o adolescente Tiago. Além do que, teria “tirado” a
virgindade de Patrícia.

Por sua vez, a mencionada Poroca, é a menor, de 15
anos à época do crime, Maria Vitória Pereira de Olivera, nas fls. 25/26.
Ela falou que, por duas vezes, acompanhou Lilica para encontros com
Fainco, próximo a Lixeira de Juazeirinho, local em que estes se
relacionaram dentro do carro do então investigado. Conforme falou, ela
nunca teve relações com Fainco, mas Jane, Gisele e Kika sim, as quais
também tinham mantido relações sexuais com Concris, Zé Pedro, Zé
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Orlando e Zé da Benga. Segundo disse, chegou a ter relações sexuais com
Concris, pelo valor de  quarenta  reais, para sustento de uma filha, e,
quando tinha 13 anos de idade fez sexo por diversas vezes com Zé
Orlando, nos quartos dos fundos do escritório de contabilidade deste, por
valores que variavam de oitenta a cem reais, mesma época em que este
também mantinha relações carnais com Ana Maria, filha de Mercês, bem
como Lilica com Concris.

Por sua vez, ouvida na Delegacia, a menor de idade, 15
anos, Gizele Fernandes da Silva, falou que teve várias relações sexuais
mediante paga, com Gago e Santos, por  cinquenta  reais, bem como
Angélica e Paloma. Nunca fez sexo com Fainco, mas acompanhou Patricia
e Jane a casa deste, para este fim (fls. 39/40).

Erica Daiane Barbosa dos Santos, simplesmente
chamada de Daiane (fls. 41/42), falou que acompanhou Lilica para que
esta fosse a casa de Fainco para fazer sexo, pelo valor de dez  reais.
Afirmou ter mantido relações sexuais pagas com Santos e Gago, pelo
valores entre trinta e cinco e cinquenta reais, no São João de 2008. Disse
ainda que acompanhou Paloma para a casa de Gago, onde esta fez sexo
com ele. A teor do que contou Gabi, Jane e Patrícia frequentaram a casa
de Fainco para sexo pago, acompanhadas de Gizele.

A maior de idade, 18 anos, Erivânia Diniz Rodrigues,
falou que viu Fainco se masturbar na frente de Gabi e Edvânia. Sabia dizer
que frequentavam a casa de Fainco Gizele, Patrícia, Jane, Vanessa, Lilica,
Poroca, Debinha, Jéssica e Leandro acompanhando Gabi (fls. 46/47).

Já a menor Jane, de 17 anos de idade, nome
Janicleide Barbosa dos Santos, às fls. 49/50, falou que esteve na casa
de Fainco por várias vezes, entretanto, só teve uma única relação sexual,
pela qual recebeu vinte reais, na companhia de Patrícia. Falou que nas
idas a casa de Fianco fez companhia a Gabi, Vanessa e Gisele, vezes em
que recebia algum dinheiro por isto.

Temos ainda, as declarações de Paloma Garcia de
Araújo, de 16 anos de idade, nas fls. 52/53, em que diz que acompanhou
Gizele a casa de Santos, e de lá saindo, sua amiga tinha dez  reais.
Conforme informou Gabi, Kika e Lilica mantinham relações sexuais pagas
com Fainco.

Ouvido, novamente, Leandro Rodrigues da Silva, às
fls. 159/160, confirmou ter mantido relações sexuais com José Holanda,
por diversas vezes, de forma paga, nos átrios do escritório deste,
momentos em que recebia por volta de quinze reais.

Já em juízo, destacamos:

“QUE conhece o quarto acusado, conhecido por
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"Fainco"; Que a declarante manteve relação sexual com
o denunciado conhecido por "Fainco"; Que a relação
sexual ocorreu no ano de 2009., quando a declarante
tinha de dezesseis para dezessete anos; Que a relação
sexual ocorreu na residência do denunciado "Fainco";
Que foi levada pela primeira vez à residência do
acusado "Fainco" pelas pessoas de Paloma e Viviane;
Que o referido acusado pagava a declarante de R$
35,00 a R$ 50,00 reais por relação sexual; Que os
valores oscilavam de R$ 20,00 a R$ 100,00 reais por
relação sexual; Que nas outras vezes em que manteve
relação sexual com o denunciado "Fainco", este
mandava recado pelas pessoas de Leandro e Ronilson,
ficando o primeiro aguardando a declarante do lado de
fora da residência do acusado "Fainco", enquanto
aquela mantinha relações sexuais com o referido
acusado; Que durante quatro meses a declarante
manteve relações sexuais com o acusado “Fianco”,
mediante paga; Que quando começou a manter
relações sexuais com o acusado "Fainco" não era mais
virgem; Que possuía relacionamento sexual, mediante
paga apenas com o acusado "Fainco"; Que além da
depoente, mantinham relação sexual com o acusado
"Fainco" Lilica, Gabriele, Gizele, Angélica, Paloma e
Viviane; Que conhecia todas as meninas mencionadas;
Que com exceção de Viviane, todas as meninas eram
menores de idade; Que não sabe informar se as
meninas acima mencionadas mantinham relações
sexuais, mediante paga, com outras pessoas; Que
ouviu comentários que o acusado "Fainco" manteve
relações sexuais com Eliane, conhecida por Lilica; Que
na época Eliane tinha treze anos de idade; Que não
sabe informar nem ouviu comentários de que o
acusado "Fainco" manteve relações sexuais, mediante
uso de força física, com Gabriele; Que parou de manter
relações sexuais com o acusado "Fainco" por medo de
que o seu genitor descobrisse; fcttie as relações
sexuais mantidas entre as demais meninas e o acusado
"Fainco" ocorriam todas na residência deste; (...) Que
já foi casada, e as relações sexuais ocorreram após a
separação da declarante; Que todas as vezes que
compareceu à residência do acusado "Fainco" foi por
livre e espontânea vontade; Que não sabe informar o
nome da pessoa que relatou que a menor Eliane
manteve relações sexuais com o acusado "Fainco"; Que
Gizele, Angélica, Paloma e Viviane nunca relataram a
declarante que foram obrigadas a ir a residência do
acusado "Fainco"” (Declarações de Josevânia
Barbosa de Souza, nas fls. 256/257)

“QUE conhece apenas o quarto acusado conhecido por
"Fainco"; Que nuca manteve relação sexual com o
acusado conhecido por "Fainco"; Que acompanhava a
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sua amiga Virgília até a residência do referido acusado;
Que esperava por Virgília na sala da residência do
acusado "Fainco"; Que não sabe informar qual o valor
que Virgília recebia para manter relação sexual com o
acusado "Fainco"; Que Virgília nunca declarou a
declarante o quanto recebia; Que manteve relação
sexual com o acusado "Fainco" no automóvel deste e
recebeu a quantia de R$ 30,00 reais; Que o acusado
"Fainco" manteve relação sexual com a declarante uma
única vez; Que, quando manteve relação sexual com o
referido denunciado, não era mais virgem; Que Virgília
uma vez contou a declarante que recebeu o valor de R$
30,00 para manter relação sexual com o denunciado
"Fainco"; Que, depois que manteve relação sexual com
o denunciado "Fainco", não foi mais procurada por
este; Que ouviu comentários de que os adolescentes
Janicleide, Patrícia, Paloma, Gizele, Daiane, Erivania,
Kika e Edivania Preta, juntamente com Tiago, neto de
Salomão, mantinham relações sexuais com o acusado
"Fainco" mediante pagamento; Que Tiago informou a
declarante que não tinha relações sexuais com o
acusado "Fainco", e que este se dirigia até o beco, em
razão do seu genitor residir no referido local; Que
Patrícia negou perante a declarante que o acusado
"Fainco" tinha tirado sua virgindade; Que manteve
relação sexual mediante pagamento apenas com o
acusado "Fainco"; Que não sabe informar se o acusado
"Fainco" manteve relação sexual com Gabriele. (…) Que
manteve relação sexual com "Fainco" por livre e
espontânea vontade; Que as adolescentes Janicleide,
Patrícia, Paloma, Gizele, Daiane, Erivania, Kika e
Edivania Preta mantiveram relações sexuais com o
acusado "Fainco" por livre e espontânea vontade; Que
as relações sexuais mantidas pela declarante com
outras pessoas não ocorriam mediante pagamento. (…)
Que tinha treze anos de idade quando manteve relação
sexual com o acusado "Fainco".” (Declarações de
Eliane Lino dos Santos, à fl. 258)

“QUE conhece os acusados José de Oliveira Farias,
conhecido por "Gago", de vista, conhece José Holanda
Filho, com quem mantinha relações sexuais e Francisco
Raimundo de Souza, conhecido por "Fainco", pois
acompanhou Leandro e Patrícia até a residência deste;
Que confirma a declaração prestada na esfera policial
de fls. 25; Que pelo pagamento da relação sexual
mantida por Eliane "Lilica", esta recebeu do acusado
"Fainco" o valor de R$ 10,00 e dois ingressos para o
show da banda Mulher Chorona; Que não sabe qual o
valor recebido por Lilica, quando manteve relação
sexual pela primeira vez com o denunciado "Fainco",
Que presenciou apenas quando o acusado "Fainco"
manteve relação sexual com Lilica no lixão; Que ouviu
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comentários que o acusado "Fainco" manteve relações
sexuais com Gabriele, conhecida por Gabi; Que tal
relação sexual não ocorreu mediante o uso de força,
mas mediante pagamento; Que nunca ouviu dizer que
o acusado "Fainco" praticou relações sexuais a força,
mas tem conhecimento que tais relações eram
realizadas mediante pagamento; Que o acusado
"Fainco" também mantinha relações com Jane, Gizele e
Kika, mediante pagamento; Que mantinha relações
sexuais com José Holanda, quando tinha treze anos de
idade, e recebia de R$ 80,00 a R$ 100,00 reais; Que os
encontros ocorriam em um quarto localizado nos
fundos do escritório do acusado José Holanda; Que Ana
Maria, filha de Mercês, também manteve relação sexual
com o acusado José Holanda mediante pagamento;
Que Eliane, conhecida como "Lilica", tem medo do
acusado conhecido por "Fainco"; Que uma das
testemunhas trazidas por José Holanda, que trabalha
no escritório deste, presenciou todas as vezes em que
a declarante foi até o escritório do referido denunciado
para receber o pagamento relativo às relações sexuais
mantidas com o mesmo; Que ouviu de Leandro que
este mantinha relação sexual com o acusado José
Holanda, também mediante pagamento, e que os
encontros ocorriam no escritório do mencionado
denunciado ; (...) Que todas as vezes que manteve
relação sexual com o acusado José Holanda, dirigia-se
ao escritório deste por livre e espontânea vontade e
que o referido acusado nunca mandou chamar a
declarante; Que Eiiane, conhecida por "Lilica", ia ao
posto de gasolina atrás do denunciado "Fainco"; Que
todas as meninas sempre procuravam o acusado
"Fainco" e este nunca procurava pelas meninas nem
mandava recado para estas; Que Leandro é
homossexual, e todas as pessoas tem conhecimento do
fato; Que tem conhecimento que Leandro mantinha
relações sexuais apenas com José Holanda; Que
Leandro é quem ia atrás de José Holanda; Que na
época em que Leandro saia com José Holanda, o
mesmo já era homossexual; Que manteve relações
sexuais com o acusado José Holanda no mesmo ano
em que iniciaram-se as investigações pelo Conselho
Tutelar e pela Polícia Civil. (...) Que tinha treze anos de
idade quando mantinha sexuais com o denunciado José
Holanda; Que manteve relações sexuais com o referido
acusado durante um mês.” (Declarações de Maria
Vitória Pereira Oliveira, à fl. 259)

“QUE conhece todos os denunciados; Que confirma que
conheceu o acusado "Fainco" na rodoviária e que este
lhe pediu para arranjar umas meninas; Que foi para a
casa do acusado "Fainco" com Gabriele e Josivânia;
Que não se recorda se o acusado "Fainco" se
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masturbou na frente do declarante; Que as
adolescentes mantinham relações sexuais com o
"Fainco" mediante pagamento e que tais valores não
ultrapassavam R$ 30,00 reais; Que já ouviu
comentários de que outras menores iam até a casa do
denunciado "Fainco" para manterem relações sexuais
mediante pagamento; Que nunca recebeu qualquer
importância do denunciado "Fainco"; Que chegou a ir
de três a quatro vezes com as menores Gabi e
Josivânia até a casa do denunciado "Fainco"; Que certa
vez o denunciado chegou a pedir ao declarante para
não "ajeitar" as meninas para outras pessoas; Que
conhece o acusado conhecido por "Gago", não sabendo
informar se este mantinha relações sexuais com as
adolescentes; Que levou Josivânia, conhecida por Kika,
para o quarto de denunciado conhecido por Gago,
tendo a adolescente recebido a quantia de R$ 50,00
reais e o declarante recebeu o valor de R$ 8,00 (oito)
reais; Que levou Josivânia até a residência do acusado
conhecido por "Santos"; Que o acusado Santos
manteve relações sexuais com Josivânia mediante
pagamento; Que Kika e Paloma iam para casa do
acusado conhecido por Gago sem a companhia do
declarante; Que Kika, Gizele e Angélica iam para casa
de Santos sem a companhia do declarante; Que todas
as vezes que as adolescentes iam para a residência dos
acusados recebiam pagamento; Que o declarante
manteve relação sexual com o acusado José Holanda
Filho mediante pagamento; Que na época o declarante
tinha de quinze para_dezesseis anos de idade; Que o
pagamento variava de R$ 15,00 a R$ 20,00 reais; Que
os encontros ocorriam no escritório do denunciado José
Holanda ; (...) Que ia até o escritório de José Holanda
por livre e espontânea vontade; Que saia apenas com o
denunciado José Holanda; Que já saiu com outras
pessoas; Que ouvia falar que as menores iam para casa
dos denunciados, com exceção daquelas que
acompanhavam o declarante para a residência dos
acusados; Que recebia dinheiro das adolescentes,
quando as levava para manter encontros com os
denunciados;” (Declarações de Leandro
Rodrigues da Silva, à fl. 260)

“QUE conhece os acusados conhecidos por Gago,
Santos e Fainco; Que manteve relações sexuais com
Gago e Santos, mediante o pagamento de R$ 50,00
reais e os relacionamentos ocorriam nas residências
dos referidos acusados; Que já manteve relação sexual
com o denunciado "Fainco" mediante pagamento de R$
40,00 reais; Que além da declarante mantinham
relações sexuais com o acusado Fainco Jane, Patrícia e
Gabriele; Que Angélica e Paloma também mantinham
relações sexuais com o acusado conhecido por Gago;
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Que manteve relações sexuais com o acusado
conhecido por Gago duas vezes; Que tais relações
ocorreram no ano de 2009, quando a declarante tinha
quinze anos de idade; Que Jane, Patrícia, Paloma e
Angélica também eram menores de idade; Que
conhece Leandro e este nunca fez contatos para os
encontros mantidos pela declarante; Que não sabe
informar se Leandro fazia contatos para as outras
menores; Que ouviu comentários de que Leandro
mantinha relações sexuais com o denunciado José
Holanda; Que ouviu comentários que Lilica manteve
relações sexuais com o acusado Fainco; (...) Que
manteve relações sexuais com o acusado conhecido por
Gago por livre e espontânea vontade; Que manteve
também relações sexuais com o acusado Santos por
livre e espontânea vontade; Que todo mundo tem
conhecimento que Leandro é homossexual; Que
quando manteve relações sexuais com os acusados
Santos e Gago não era mais virgem; Que tem dois
filhos e os pais residem em João Pessoa e São Paulo;
Que o acusado Fainco chegava oferecendo dinheiro as
adolescentes Jane e Patrícia e estas iam de livre e
espontânea vontade para a casa do mesmo; Que nunca
foi para a casa de Fainco acompanhando a menor
Lilica; Que não sabe informar o nome de alguém que
tenha presenciado a menor Lilica ir para a casa do
acusado Fainco.”  (Declarações de Gizele
Fernandes da Silva, à fl. 261)

“QUE conhece todos os acusados; Que confirma que
acompanhou a menor Lilica até a residência do acusado
Fainco e que a mesma manteve relação sexual com
este mediante pagamento de R$ 10,00 reais; Que
acompanhou a menor Lilica até a casa de Fainco uma
única vez; Que não manteve relação sexual com o
denunciado Fainco; Que manteve relação sexual com
os denunciados Santos e Gago mediante o pagamento
de R$ 50,00 e R$ 35,00 reais, respectivamente, na
residência dos mesmos; Que os fatos ocorreram antes
do São João de 2008; Que manteve relação sexual
apenas uma única vez e com os denunciados Santos e
Gago; Que acompanhou Paloma até a residência do
denunciado Gago para que esta mantivesse relação
sexual com o mesmo; Que acompanhou apenas Paloma
até a residência do denunciado Gago; Que ouviu
comentários de que Jane, Patrícia e Gabi freqüentavam
a residência do acusado Fainco; Que não tem
conhecimento nem por relato de Lilica nem por
comentários de que a mesma tenha freqüentado a casa
do acusado Fainco mais de uma vez; (...) Que os
encontros mantidos entre a declarante e os acusados
Santos e Gago não ocorreram mediante o uso de força,
mas por livre e espontânea vontade; Que as demais
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adolescentes mantinham encontros com os
denunciados por livre e espontânea vontade; Que não
sabe informar se Lilica foi para a residência do acusado
Fainco, atendendo a pedido deste.” (Declarações de
Érica Daiane Barbosa dos Santos, na fl. 262)

“QUE conhece apenas o quarto denunciado conhecido
por Fainco; Que confirma as declarações prestadas às
fls. 46; Que após o acusado Fainco ter se masturbado
pagava declarante e para Gabriele o valor de R$ 20,00
reais; Que a declarante foi ate a residência de Fainco
uma única vez; Que é amiga de Gabi; Que Gabi relatou
a declarante que mantinha relações sexuais com o
denunciado Fainco na residência deste, mas não
informou o valor recebido por cada relação; Que tem
conhecimento que apenas Gabriele e Patricia
freqüentavam a casa do acusado Fainco; (…) Que a
declarante e as demais meninas que freqüentavam a
casa do acusado Fainco foram por livre e espontânea
vontade;”  (Declarações de Erivânia Diniz
Rodrigues, à fl. 263)

“QUE conhece todos os acusados; Que conhece o
acusado Fainco e que esteve na residência do mesmo
algumas vezes, e em uma delas manteve
relacionamento sexual mediante pagamento na quantia
de R$ 20,00 reais; Que no referido dia estava
acompanhada da menor Patrícia; Que freqüentou
outras vezes a residência do acusado conhecido por
Fainco, acompanhando Gizele, Gabriele, Vanessa, mas
em nenhuma delas a declarante manteve relação
sexual com o denunciado conhecido por Fainco; Que os
fatos ocorreram no ano de 2009; Que toda vez que ia
para a casa do acusado Fainco, acompanhando as
adolescentes, o mesmo escolhia uma, enquanto a
declarante e as demais menores ficavam esperando
sentadas no sofá; Que geralmente o referido
denunciado pagava de R$ 10,00 a R$ 20,00 reais a
adolescente; Que a adolescente que mantinha relação
sexual repartia a quantia recebida com as outras
menores que a acompanhavam; Que não sabe dizer se
outras adolescentes freqüentavam a casa do acusado
Fainco; Que conhece a adolescente Lilica e soube
através de comentários de que a mesma freqüentava a
casa do acusado Fainco; Que não sabe informar se as
adolescentes freqüentavam a casa dos denunciados
Gago, José Holanda e Santos; (...) Que a declarante e
as demais adolescentes, interessadas em ganhar o
dinheiro oferecido pelo acusado Fainco, iam de livre e
espontânea vontade para a residência deste; Que
quando manteve relações sexuais com o acusado
Fainco já tinha perdido a virgindade; (...) Que na época
dos fatos tinha dezesseis anos de idade.”
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(Declarações de Janicleide Barbosa dos
Santos, à fl. 264)

“QUE conhece os acusados conhecidos por Gago e
Fainco; Que já esteve na casa do denunciado Fainco,
mantendo relações sexuais com este, mediante
pagamento de R$ 30,00 reais; Que manteve relação
sexual com o denunciado Fainco apenas uma vez, mas
esteve na residência deste outras vezes acompanhando
outras adolescentes de nome Daiane e Viviane; Que
ficava do lado de fora de um quartinho do acusado
Fainco, enquanto as adolescente mencionadas
mantinham relação sexual com este; Que Daiane e
Viviane saiam do quarto de Fainco com o dinheiro na
mão, mas não informavam a declarante o valor
recebido pela relação praticada; Que manteve relação
sexual com o acusado conhecido por Gago, mediante
pagamento de R$ 30,00 reais; Que manteve relação
sexual com o acusado Gago uma única vez; Que esteve
outras vezes na residência do acusado Gago,
acompanhando Daiane e Viviane; Que Daiane e Viviane
mantiveram relação com o denunciado conhecido por
Gago mediante pagamento; Que Viviane e Daiane não
davam nenhum valor a declarante; Que não manteve
relação sexual com o acusado Santos, mas
acompanhou a adolescente Gizele até a residência
deste, tendo a referida menor dado a quantia de R$
10,00 reais a declarante; Que Gizele disse a declarante
que recebeu a quantia de R$ 50,00 reais; (...) Que
manteve relação sexual com os acusados Gago e
Fainco por livre e espontânea vontade; Que em 2009,
época dos fatos tinha dezeseis anos” (Declarações
de Paloma Garcia de Araújo, na fl. 265)

“que não se recorda o mês e ano em que ocorreu o fato
envolvendo a depoente e o acusado FAINCO, que na
época ela depoente era menor de idade, que tinha
cerca de quinze ou dezesseis anos; que quando falou
acerca da utilização do preservativo foi para se
proteger porque mesmo não querendo manter relações
sexuais com o acusado FAINCO era melhor que ele
utilizasse o preservativo, que mesmo que ele utilizasse
o preservativo a relação sexual não seria consensual,
pois a depoente não queria fazer sexo com ele, que foi
forçada a manter relação sexual com o acusado
FAINCO, pois não queria, que depois desta vez ela
depoente não foi mais nenhuma vez na casa de FAIN-
CO e não o encontrou em nenhum lugar, que na época
não foi na delegacia nem contou o fato à sua mãe com
medo dela brigar e com medo de acontecer algo com a
depoente, que o acusado disse que não era para dizer a
ninguém, mas não lhe ameaçou, que quando isto
aconteceu ela depoente já sabia que o acusado FAINCO
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mantinha relacionamento com outras menores aqui em
Juazeirinho, que FAINCO tinha relacionamentos sexuais
com KIKA, JANE, PATRÍCIA, POROCA e ERIVÂNIA, que
todas as meninas citadas eram menores de idade, que
todos estes relacionamentos sexuais eram pagos, que
nenhuma das meninas se relacionava de graça com o
acusado FAINCO, que não tem conhecimento do
relacionamento do acusado FAINCO com JOSEVÂNIA,
que não conhece o acusado JOSÉ DE OLIVEIRA FARIAS
- CAGO, que o conhece apenas de vista, que não sabe
dizer se ele também se relacionava com meninas de
menor, que conhece o acusado JOSÉ HOLANDA FILHO
de vista, que não sabe dizer se ele se relacionava com
meninas de menor mediante pagamento, que tem
conhecimento que JOSÉ HOLANDA FILHO se
relacionava mediante pagamento com o adolescente
LEANDRO, que não conhece JOSÉ NAILDO ROQUE
TOMAZ - SANTOS, que não sabe dizer se ele se
relacionava com meninas de menor mediante
pagamento. Dada a palavra ao Advogado dos
acusados, disse: que LEANDRO dizia à depoente que se
relacionava com JOSÉ HOLANDA FILHO de forma paga,
que ele não dizia se era porque ele LEANDRO queria ou
se era à força, que FAINCO disse que iria lhe dar R$
50,00 (cinqüenta reais) mas não deu, que foi umas três
ou quatro vezes com ERIVÂNIA e EDIVANIA e também
com JANE para que FAINCO se masturbasse na frente
da depoente, que estes fatos ocorreram em dias
próximos, um dia sim, dois dias não, que a vez que
teve relação sexual com FAINCO foi na última vez que
foi na casa dele, que foi com LEANDRO, que não se
recorda o mês ou ano em que isto ocorreu, que não
andava com KIKA, JANE ou POROCA, que estudava
com EDIVÂNIA e ERIVÂNIA, que eles diziam que não
transavam com ele à força mas de forma paga, que
antes da depoente ir até a casa de FAINCO elas já iam
na casa dele, que na época em que ocorreu o fato não
era mais virgem, que teve outras relações mas nunca
havia sido pago, que no dia em que teve relação com
FAINCO apenas estava com LEANDRO, que ele não
entrou, que ele sabe da história porque ela depoente o
contou. Que foram solicitados esclarecimentos por este
juízo, ao que respondeu: que enquanto FAINCO se
masturbava ele pedia para as meninas tirarem a roupa,
mas elas não tiravam, que foi até a casa de FAINCO
apenas para vê-lo se masturbando como sempre ele
fazia, que ele sempre dava dez reais para repartir, que
não foi até a casa de FAINCO para fazer um programa
e sim apenas para vê-lo se masturbar, que FAINCO
ofereceu R$ 50,00 para manter relações com a
depoente, que quando foi para a casa dele foi pensando
em receber R$ 50,00, que se arrependeu na hora em
que chegou lá, que ele pegou nos braços da depoente à
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força, que não queria mais e mesmo assim ele
prosseguiu, que ficou com medo porque FAINCO fechou
a porta.” (Declarações de Gabriela Ferreira dos
Santos, à fl. 278)

“que conhece todos os acusados, que não se recorda
de ter sido ouvido na delegacia, que na época em que
ocorreram os fatos e até a presente data exerce o
cargo de Conselheiro Tutelar aqui em Juazeirinho, que
havia na sociedade uma cobrança muito grande por se
ouvir falar na prática de prostituição infantil e
exploração sexual, que o conselho tutelar começou a
fazer uma investigação e os próprios menores que
confirmaram os fatos, que os menores foram acom-
panhados pelo Conselho tutelar e ouvidos pelo
delegado DR. KELSEN, que os menores relataram os
fatos constantes da denúncia, que conheceu as vítimas
JOSIVÂNIA, ELIANE, MARIA VITÓRIA, GIZELE,
PALOMA, que sabe dizer que ELIANE (LILICA) era
menor de quatorze anos à época, que as menores
confirmaram as informações de que faziam programas
com os acusados, que não teve acesso aos
depoimentos prestados perante o delegado, que as
menores confirmaram o envolvimento dos quatro
acusados, que não sabe dizer se elas falaram
especificamente sobre ter mantido relações com cada
qual dos acusados, que tomou conhecimento de que
LEANDRO mantinha relações sexuais com JOSÉ
HOLANDA no escritório dele, que o próprio adolescente
informou o fato, que os menores uns confirmavam as
informações prestadas pelos outros, que não sabe dizer
se POROCA tinha apenas treze anos à época dos fatos,
mas sabe informar que ela também informou ter feito
programas com alguns dos acusados, que segundo os
comentários todas as relações sexuais ocorriam
mediante pagamento, que quando as menores foram
ouvidas no conselho tutelar GABI informou que
manteve relação sexual forçada. (...) que conhece as
menores citadas na denúncia, que hoje a maioria das
menores é de maior, que não sabe informar se as
menores continuam fazendo programas, que ouviu
comentários de que antes dos fatos narrados na
denúncia algumas das menores já faziam programas,
que não sabe informar se ele é homossexual, que não
tem informação dele ter feito sexo à força, que ele
disse que praticou sexo com o acusado JOSÉ
HOLANDA, que GABI informou que foi forçada a fazer
sexo com o acusado FAINCO, que se recorda que
LILICA era reconhecidamente menor de quatorze anos
à época, não sabendo informar se algum das demais
eram menores de quatorze anos, que as meninas que
prestaram depoimento na delegacia disseram que só
iam porque eram pagas, que não se recorda de
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nenhuma das menores ter filhos na época, que hoje
algumas tem filhos, que não sabe dizer se alguma das
menores informou se era virgem à época dos fatos.
(...) que todo mundo comentava à época que estava
existindo prostituição de menores em Juazeirinho, que
tem conhecimento que LEANDRO levava algumas
meninas para se prostituir, que não sabe dizer se
alguma das meninas recebeu o convite diretamente de
algum dos acusados, que além dos quatro acusados
aqui presentes ele depoente não tem conhecimento de
outros homens que utilizavam a prostituição das
menores aqui em Juazeirinho, que não é do seu co-
nhecimento que os quatro acusados mantinham
relações de amizade entre si durante a época dos
fatos.” (Depoimento do Conselheiro Tutelar
José Raimundo Júnior, na fl. 279)

“que conhece todos os acusados, que não se recorda
de ter sido ouvido na delegacia, que na época em que
ocorreram os fatos e até a presente data exerce o
cargo de Conselheira Tutelar aqui em Juazeirinho, que
acompanhou os depoimentos prestados pelos menores
na delegacia, que já conhecia os adolescentes e através
de denúncias da sociedade ficaram sabendo da prática
de exploração da prostituição infantil, que eles
contavam sem nenhum constrangimento da prática da
prostituição, como se fosse normal, que encaminhou o
fato ao Promotor de Justiça e ele encaminhou à
delegacia, que todos os menores confirmaram que se
prostituíram, que ELIANE e MARJA_VTTÓRIA
informaram que quando começaram a se prostituir
contavam com menos de quatorze anos, que as
menores informaram que mantinham relações sexuais
com os acusados, que elas disseram que os programas
ocorriam em casas diferentes, que se prostituíam com
os acusados, que os programas ocorriam nas casas dos
denunciados e no estabelecimento de trabalho, no
caso, o escritório de contabilidade de JOSÉ HOLANDA
FILHO, que ELIANE (LILICA) confirmou que aos treze
anos de idade manteve relação sexual com FAINCO,
que já existia uma organização porque uma ia e
chamava a outra, que não existia arregimentação, que
o convite partia entre elas, que uma chamava a outra,
que a menor GABI disse que foi forçada a manter
relação sexual, que a menor GABRIELA disse que foi
algumas vezes por vontade própria e que uma das
vezes foi forçada pelo acusado FAINCO, que MARIA
VITÓRIA disse que ficava com JOSÉ HOLANDA a partir
dos treze anos, que ela informou que fazia programas
por necessidade e que precisava do dinheiro para
comprar comida, que se recorda que MARIA VITORIA
falou que o valor variava e que uma vez JOSÉ
HOLANDA havia dado cem reais a MARIA VITÓRIA, que
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nenhuma das menores falou que havia sido
desvirginada fazendo programas, que algumas pessoas
comentavam da ocorrência destes programas, que
começaram a investigar e levaram o fato ao
conhecimento do Ministério Público. (...) que conversou
com as adolescentes e logo em seguida tomou as
providências, que as menores não disseram há quanto
tempo já vinham fazendo programas, que o que foi
mais preocupante foi o número de meninas que estava
envolvida, que as menores diziam que iam por livre e
espontânea vontade, que GABRIELA informou que
havia sido forçada, que a maioria das menores não
continuou a prática da prostituição, que hoje algumas
são casadas e mães de família, que na época EDIVANIA
estava grávida, que nenhuma delas tinha filhos à época
dos fatos, que LEANDRO continua sendo homossexual
assumido, que LEANDRO disse que levava as meninas e
dava os recados, que ele disse que não recebia pelo
serviço, que o ano em que as denúncias surgiram foi
em 2009. (...) que quando EDIVANIA começou a
prestar depoimentos na delegacia ela estava grávida,
que ela não comentou se o pai do filho que estava
esperando era um dos acusados, que ela atualmente
vive com o pai do filho dela, que os comentários davam
conta de que FAINCO era acostumado a explorar a
prostituição infantil, que quando começaram a ouvir os
menores é que chegaram aos nomes dos outros três
acusados, que não sabe informar se FAINCO começou a
prostituir as meninas e depois as tenha repassado aos
demais acusados, que os acusados não eram amigos
ou freqüentavam os mesmos lugares antes da
denúncia.” (Aline Alves de Sousa, Conselheira
Tutelar, depoente na fl. 280)

Diante desta prova, os réus/apelantes José de Oliveira
Farias, o “Gago”, José Holanda Filho, José Naildo Roque, vulgo “Santos” e
Francisco Raimundo de Souza,  vulgo “Fainco”,  foram condenados como
incursos nas penalidades dos artigos 218-B, do Código Penal, e 244-B, da
Lei nº 8.069/90, e este último réu, ainda, nas sanções do art. 213, do CP.

A  saber,  todos  tiveram  reconhecidos  crimes
normatizados com o surgimento da Lei nº 12.015/2009, já que ocorridos
em datas posteriores à edição desta, em agosto de 2009. Senão vejamos:

“Favorecimento da prostituição ou de outra forma
de exploração sexual de criança ou adolescente
ou de vulnerável.
Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição
ou outra forma de exploração sexual alguém menor de
18  (dezoito)  anos  ou  que,  por  enfermidade  ou
deficiência mental, não tem o necessário discernimento
para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar
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que a abandone:
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.”

“Art.  244-B.  Corromper  ou  facilitar  a  corrupção  de
menor  de  18  (dezoito)  anos,  com  ele  praticando
infração penal ou induzindo-o a praticá-la: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Entretanto, por crime do Código Penal, capitulado antes
do  advento  da  referida  Lei,  foi  condenado  apenas  o  réu  Francisco
Raimundo de Sousa, nas iras do art. 213, do CP, já que ocorrido no logo
após o carnaval de 2009. In verbis:

“Estupro
Art.  213 –  Constranger  mulher  à  conjunção  carnal,
mediante violência ou grave ameaça:
Pena - reclusão, de seis a dez anos.”

Pois  bem.  Francisco  Raimundo  de  Souza  busca  a
absolvição, com o reconhecimento do in dubio pro reo. De logo, digo ser
impossível o que pleiteia, já que a prova é contundente no sentido que
cometeu todos  os  crimes  a  ele  atribuídos,  sediado,  pois,  nas  palavras
firmes,  coesas e extreme de dúvidas das diversas vítimas menores de
idade ouvidas tanto na esfera policial quanto em juízo, que, com riqueza
de detalhes, descreveram as práticas sexuais pagas.

No  mesmo  caminho,  José  de  Oliveira  Farias  e  José
Naildo Roque afirmam que as provas nos autos já indicavam que os jovens
eram  aliciados  pelo  menor  Leandro  Rodrigues,  e  que  mantinham  as
relações  sexuais  com outros parceiros,  fazendo por  livre e espontânea
vontade, o que os conduziria as absolvições esperadas. Também não é o
raciocínio mais acertado diante da prova.

Serem aliciadas por outro menor de idade não era e
nunca foi o cerne da questão, estes réus corromperam menores de idade
e favoreceram a prostituição, fosse qual fosse o caminho a se atingir o
fim, ou seja, mesmo que para isso tenha se utilizado da facilitação de um
amigo das jovens, ou mesmo do fato de que por ventura estas mesmas
vítimas já se utilizassem desta prática como meio de vida, ressalte-se,
não é o cerne da questão analisada.

Também  não  se  reveste  de  realidade,  a  versão
apresentada por José Naildo Roque.

Vejamos, então, o que falou no seu interrogatório (fls.
289/290):

“(...) Que conhece os demais acusados de vista, que
não  tem  amizade  com  nenhum  deles,  que  não
freqüenta os mesmos ambientes que eles, que nunca
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praticou  sexo  com  as  menores  GISELE  e  ERICA
DAIANE, que não sabe dizer se em 2008 as referidas
menores já tinham 18 anos completos, que nunca deu
dinheiro ou agrado para nenhuma destas menores, que
nunca  saiu  com  nenhuma  das  meninas  citadas  na
denúncia,  que  não  tem  nem  conhecimento  com
LEANDRO, que não teve relacionamento com a menor
DAIANE antes do São João em 2008, que não pagou R$
50,00 para fazer um programa com ela, que não sabe
dizer o motivo pelo qual está sendo acusado, que não
sabe  dizer  se  DAIANE  e  GISELE  se  prostituem,  que
nesta época elas viviam na rodoviária, que elas saíam
com vários homens de moto e de carro, que elas nunca
saíram com o acusado, que não sabe dizer se alguma
vez elas saíram com o GAGO, que não sabe dizer se
alguma vez elas saíram com FAINCO. (...)”

Gizele Fernandes da Silva e Érica Daiane Barbosa dos
Santos,  confirmaram terem mantido  relações  sexuais  com José  Naildo
Roque,  vulgo  Santos,  o  que  falaram tanto  na  esfera  policial  como na
judiciosa  instrução.  Não  fosse  só  isso,  a  declarante  Paloma  Garcia  de
Araújo,  disse  ter  acompanhado  Gizele  nestes  encontros,  bem  como
Leandro Rodrigues da Silva revelou que Santos também fez sexo com uma
jovem conhecida por Josivânia.

Percebe-se, portanto, que não é apenas a palavra da
vítima contra a do réu, mas sim a palavra da vítima apoiada nas demais
provas, contra a palavra do ora apelante desprovida de base probatória.

Acompanha todo o raciocínio acima perfilado:

“APELAÇÃO.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.  AUTORIA  E
MATERIALIDADES  COMPROVADAS.  PALAVRA  DA
VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL.
VALIDADE.  CRIME  CONSUMADO.  DOSIMETRIA  DA
PENA  FIXADA  DE  MODO  ESCORREITO.  REGIME
FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.
1. Autoria e materialidades comprovadas com relação
aos crimes de estupro de vulnerável. Circunstâncias do
caso concreto comprovam o dolo adequado à espécie,
réu que sabia da idade da vítima e manteve relações
sexuais  com  ela  contra  a  sua  vontade.  2.  O
reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu
algoz,  assume fundamental  importância,  eis  que,  em
sede de crime contra a liberdade sexual, normalmente
tocado  de  clandestinidade,  a  palavra  da  vítima  é  a
única  na qual  pode a  autoridade judiciária  fiar-se,  à
falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ.
3.  Dosimetria  da  pena  fixada  de  modo  escorreito,
exceto  quanto  ao  reconhecimento  das  circunstâncias
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa. 4. Manutenção do regime fechado, mercê da
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pena final do réu. Inteligência do art. 33, §2º, "a", do
Código Penal. Inolvidável,  por outro lado, a natureza
hedionda dos crimes de estupro de vulnerável, também
a  justificar  o  regime  prisional  inicial  fechado,  nos
termos  do  art.  2º,  §1º,  da  Lei  n.  8.072/90.  5.
Improvimento  do  recurso  defensivo.” (TJSP;  APL
0000092-26.2013.8.26.0453;  Ac.  8135400;
Pirajuí;  Primeira  Câmara  Criminal
Extraordinária;  Rel.  Des.  Airton Vieira;  Julg.
15/12/2014; DJESP 28/01/2015) 

“Como é cediço, a palavra da vítima, em particular nos
crimes contra a liberdade sexual, constitui elemento de
convicção de grande importância, porquanto tais crimes
na  quase  totalidade  das  vezes  são  cometidos  na
clandestinidade,  e  alguns  não  deixam  vestígios.  No
caso em apreço as declarações das vítimas mostram-se
uniformes e coerentes, estando em consonância com os
demais subsídios factuais carreados aos autos, portanto
sendo  merecedoras  de  credibilidade,  e  assim  dando
sustentação  ao  Decreto  condenatório  em  relação  ao
réu.  Crime  hediondo.” (TJRS;  ACr  0337871-
93.2014.8.21.7000;  Vera  Cruz;  Sétima
Câmara  Criminal;  Rel.  Des.  José  Conrado
Kurtz  de  Souza;  Julg.  17/12/2014;  DJERS
26/01/2015) 

“ Nos crimes de natureza sexual a palavra da vítima,
em  especial  quando  encontra  apoio  em  outros
elementos  de provas coletados nos autos,  mostra-se
suficiente  para  sustentar  o  édito  condenatório.”
(TJRO;  APL  0004558-37.2011.8.22.0003;
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ivanira
Feitosa  Borges;  Julg.  18/12/2014;  DJERO
09/01/2015; Pág. 90)

Outrossim,  irresignam-se  todos  quanto  à  pena,  pelo
que alegam:

José de Oliveira  Farias  e  José  Holanda Filho,  que as
penas foram excessivas, esperando, pois, reformas, tendo em vista que
são primários, com residências fixas e profissões definidas, além do que
contam, respectivamente, com 64 e 74 anos de idade, razões pelas quais
vislumbram  reduções  das  reprimendas,  ou  a  imposição  de  prisões
domiciliares.

Primeiro,  primariedade,  residência  fixa  e  profissão
definida não são requisitos analisados na aquilatação da pena. Outrossim,
quanto a pena domiciliar, tal pedido é cabível para análise apurada pelo
Juízo das Execuções.
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Entretanto,  com  73  anos  à  época  da  prolação  da
sentença condenatória (16 de maio de 2014, ver fl. 326 verso), o réu José
Holanda Filho fazia jus à atenuante do art. 65, do CP, porquanto tinha 73
anos de idade (nascido em 07 de maio de 1940).

In verbis:

“Circunstâncias atenuantes
Art. 65 –  São circunstâncias que sempre atenuam a
pena:
I – ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do
fato,  ou  maior  de  70  (setenta)  anos,  na  data  da
sentença;”

Dessa maneira,  com penas-base,  respectivamente 05
anos de reclusão para o crime do 218-B, do CP, e 01 ano e 06 meses para
o delito perfilado no art. 244-B, do ECA, reduzo-as para 04 anos e 06
meses, e 01 ano e 03 meses, nas infrações na mesma ordem.

Sendo que, sua soma final agora resultará reprimenda
celular de 05 anos e 09 meses para o réu José Holanda Filho.

Noutro norte, José Naildo Roque se irresigna quanto ao
concurso  material,  afirmando  que  o  correto  seria  a  adoção  do  crime
continuado.

Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva (art.
71 do CP), diante da falta de homogeneidade entre o modus operandi das
condutas perpetradas pelo acusado que caracteriza, de fato, o concurso
material de delitos (art. 69 do CP).

A  respeito,  colaciono  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça:

“Em razão  da  impossibilidade  de  homogeneidade  na
forma de execução entre a prática de conjunção carnal
e atos diversos de penetração, não há como reconhecer
a continuidade delitiva entre referidas figuras. Ordem
denegada.” (HC  104.724/MS,  Rel.  Ministro
JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX
FISCHER,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
22/06/2010, DJe 02/08/2010)

Confirma-se nos autos, que o réu praticou os crimes
apurados,  em face das  vítimas menores  Leandro Rodrigues  da Silva e
Maria Vitória Pereira Oliveira, sem ocorrência de homogeneidade entre o
“modus operandi” das condutas perpetradas, natural,  portanto, a soma
das penas resultantes dos delitos perpetrados contra estas vítimas.
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Assim,  sem  mais,  CONHEÇO  DOS  APELOS,  PARA

DAR  PROVIMENTO  PARCIAL  TÃO  SOMENTE  EM  RELAÇÃO  AO
RECURSO  APELATÓRIO  DO  RÉU  JOSÉ  HOLANDA  FILHO,
ALTERANDO SUA PENA, PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
DO ART. 65, INCISO I, DO CP, NEGANDO PROVIMENTO A TODAS
AS DEMAIS APELAÇÕES.

É como voto.

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

Presente à sessão, o representante do Ministério
Público,  Álvaro  Cristino  Pinto  Gadelha  Campos,  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, 24 de março de 2015.

 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


