
 

ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0089217-54.2012.815.2002 – 5ª Vara da Criminal da
Capital
RELATOR: Exmo. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
APELANTE: José Gilberto da Silva
DEFENSORES: Alice Alves Costa Aranha e Roberto Sávio de Carvalho Soares
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM MENOR DE 03
(TRÊS)  ANOS  DE  IDADE.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA DE
PROVAS  PARA  LASTREAR  O  DECRETO
CONDENATÓRIO.  NÃO  ACATAMENTO.
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  DO  DELITO
COMPROVADAS.  DECLARAÇÕES  DA  VÍTIMA  E
DEPOIMENTOS  DAS  TESTEMUNHA  COERENTES  E
HARMONIOSOS  CONJUNTO  PROBATÓRIO
BASTANTE A RESPALDAR A CONDENAÇÃO DO RÉU.
DOSIMETRIA  DA  PENA.  DESNECESSIDADE  DE
RETOQUE.  CIRCUNSTÂNCIAS  JUDICIAIS
NEGATIVAS.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  REGIME
PRISIONAL  INICIAL  EM  CONSONÂNCIA  COM  O
QUANTUM DA  PENA.  IMPOSSIBILIDADE  DE
APLICAÇÃO  DE  REGIME  MENOS  GRAVOSO.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

-  Havendo  provas  certas  tanto  da  materialidade  quanto  da
autoria, não há que se falar em absolvição.

- Não há de se acolher a tese de negativa de autoria, quando o
conjunto probatório dos autos é contundente em reconhecer a
existência  do delito  e  o  réu  como seu  autor.  Na hipótese,  as
provas  produzidas  no  presente  feito,  evidenciam  a  prática  de
atos libidinosos diversos, com menor de 03 (três) anos, responde
o  processado  pelo  crime  de  estupro  de  vulnerável,  tipificado
pelo art. 217-A do CP.

- Verificado a existência de circunstâncias judiciais negativas e
aptas a embasar a fixação da pena base acima do mínimo, bem
como  a  existência  de  fundamentação  concreta,  não  há
ilegalidade no quantum do decreto condenatório.



-  Em razão de  graves  circunstâncias  do crime praticado pelo
agente,  não  há  que  se  falar  em  abrandamento  do  regime
prisional  aplicado,  sendo necessária  a  manutenção  do  regime
fechado, nos termos do art. 33, §2º alínea a do Código Penal.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO
APELO, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação criminal interposta por José Gilberto da
Silva, em face da sentença das fls. 108/116, prolatada pelo MM. Juiz Eslu Eloy Filho,
da 5ª Vara Criminal da Capital, nos autos da ação penal acima numerada promovida em
Ministério Público do Estado da Paraíba, que julgou procedente a denúncia para lhe
condenar pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, aplicando uma pena
privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 06 (seis)  meses de reclusão no regime
inicial fechado.

Narra a denúncia ofertada:

“(…) o denunciado supra é funcionário público estadual e exercia a
função de auxiliar de serviços da creche estadual CREI  Maria da Luz,
localizada  na  rua  das  Trincheiras,  centro  desta  cidade,  há
aproximadamente dois anos.
Conforme  apurado,  a  criança  Isaac  Samuel  Costa  Matheus
frequentava a referida escola desde os 07(sete) meses de idade, sendo
que a partir de março do corrente ano, segundo informam a genitora
da criança e a sua avó materna, o menor mostrava resistência em ir
para a creche, apresentando comportamento atípico em casa quando a
sua mãe ia deixá-la na escola começava a chorar.
Diante da suspeita de que algum fato estaria provocando a mudança
de humor e comportamento do filho, em conversa com a criança sobre
os motivos que a levavam a não querer mais frequentar a escola, este
relatou que o denunciado puxava seus órgãos genitais, beliscava-os e
os colocava na boca.
A avó materna da criança afirmou que um terminado dia, após dar um
banho no neto, este pediu “vovó”, mama a minha pinta” tendo este
fato  se  repetido  várias  vezes.  Ao  perguntar  ao  neto  porque  não
desejava ir para a creche, Isaac respondeu que “Gilberto beliscava e
engolia a pinta dele” (...)”

Razões recursais apresentadas às fls. 131/141, alega, em caráter
principal,  ausência  de  provas  para  lastrear  uma  sentença  condenatória,  pugna  pela
absorvição. Alternativamente, acaso mantida a condenação, pugna-se pela redução da
reprimenda para o mínimo legal, e alteração do regime inicial de cumprimento da pena
para o semiaberto.



Nas  contrarrazões  das  fls.  144/147,  o  Promotor  de  Justiça
pugnou  pelo  desprovimento  do  recurso  apelatório  e,  consequente,  manutenção  da
sentença recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça, no seu parecer das fls.
151/156, opinou pelo desprovimento do apelo.  

É o relatório.
VOTO.

Na verdade,  da leitura do recurso,  percebe-se que o cerne da
irresignação do apelante versa sobre  insuficiência de provas para condenação, tendo em
vista  a  fragilidade  do  arcabouço  probatório,  em  caráter  secundário,  diminuição  da
reprimenda com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

O tipo penal, no qual o réu está incurso, preceitua:

Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor

de 14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. (Incluído pela Lei nº 12.015,

de 2009)

Não há que falar em fragilidade do lastro probatório carreado
aos autos, diante de sua contumácia que impossibilita qualquer questionamento quanto
aos fatos narrados na exordial acusatória. 

Do cotejo entre as provas produzidas nos autos, dando conta de
que o recorrente praticou ato libidinoso – sexo oral - com menor de 03 (três) anos; e a
redação do artigo acima, não restam dúvidas acerca da compatibilidade da conduta do
réu com a referida prescrição legal.

Antes  disso,  o conjunto probatório é seguro, harmonioso e
suficiente a consubstanciar, estreme de dúvidas, a materialidade e a autoria delitivas. 

A declaração  da vítima,  que apesar da pouca idade narrou os
fatos,  que  com o auxílio  da  mãe  e  da  avó,  trouxera  à  tona  os  absurdos  contra  ele
praticados, que atentam contra a dignidade sexual. Ademais, em nenhum momento foi
possível constatar que quaisquer declarantes possuíam intuito de prejudicar o réu, 

Em  que  pese  as  alegações  da  defesa,  tais  argumentos  não
merecem prosperar. Pela simples leitura dos depoimentos colhidos durante a instrução
criminal e, principalmente, pelo que dispõe a sentença, vê-se que restou devidamente
demonstrada a autoria e materialidade do crime. 

Os  depoimentos  prestados  pelas  testemunhas  e  declarantes,
desde a Delegacia, revelam com detalhes dos fatos que apesar da pouca idade da vítima,
de outro modo não se poderiam ter ciência dos fatos,  não havendo que se falar em
dúvidas quanto a autoria delitiva. 

 
A mãe  da  vítima,  Ana  Cláudia  Costa  Freire  Martias,  no

depoimento perante a autoridade policial, confirmada em juízo fls. 56/57, vejamos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12015.htm#art3
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“Que começou a desconfiar de que estava havendo alguma coisa
com  a  vítima  quando  esta  apresentou  um  comportamento
anormal,  recusando-se  a  ir  pra  creche,  inclusive,  chegava  a
chorar;  Que dias  depois,  a  mãe  da declarante,  quando estava
dando banho na vítima notou que seu pênis estava avermelhado,
apresentando sintomas de irritação, bem como sentia dificuldade
para urinar; que no dia seguinte, foi levar a vítima para a creche
e esta chorou bastante; que perguntou ao filho porque este não
queria ir para creche e disse que lá havia muitas pessoas boas,
citando  os  nomes  das  “tias”,  dos  coleguinhas  e  alguns
funcionários, no entanto, quando falou o nome do acusado, José
Gilberto, a vítima disse que ele era ruim porque “ele puxava e
beliscava  a  sua  pinta”;  que  a  vítima  chegou  a  mostrar  a
declarante a maneira como o acusado fazia; que a declarante,
então,  lembrou-se de que sua mãe,  dias  antes,  quando ia  dar
banho na vítima, ouvira desta o pedido par que “mamasse  na
sua pinta”, referindo-se à prática de sexo oral; (...)”  

A avó da vítima, Joana D’arc da Costa Freire, no depoimento
perante a autoridade policial, confirmada em juízo fls. 58, vejamos: 

“(…) que a declarante e a mãe conversaram descobriram que ela
não queria ir porque achava o acusado uma pessoa ruim; que
perguntaram à vítima o porquê daquilo, e ela respondeu que o
acusado, mordia “a pinta” dele; que “mamasse na pinta”; que a
declarante se recordou que, uma certa vez, a vítima chegou em
casa com o pênis avermelhado e com dificuldades para urinar,
dizendo que estava doendo; que a vítima não mencionou o nome
de outra o pessoa como autora dos fatos; que levado o caso à
Diretora da Creche, esta disse que o acusado não tinha contato
com as  crianças,  no  entanto,  a  própria  declarante,  por  várias
vezes, chegou a receber a vítima das mãos do acusado; (...)”  

Corroborando  com  as  declarações  retromencionadas,  a
testemunha  Nereide Cristina de Brito Melo, às fls. 60, confirma seu depoimento na
seara policial, no qual pontua que também tem uma filha na mesma creche, ouviu da
avó da vítima a confirmação dos fatos, sendo-lhe relatado que, segundo narração da avó
da vítima, esta lhe contara que o acusado beliscava sua “pinta e a engolia”, e por isso
não queria  ir  para a creche; que tinha três filhos na creche;  que,  sempre quando ia
buscá-los,  presenciava  o  acusado  Gilberto  sentado  num  tamborete  perto  do  portão
entregando  as  crianças  aos  pais,  muito  embora  sua  profissão  fosse  a  de  executar
limpeza; (...)”

Igualmente,  o  conselheiro  tutelar  Rosemberg  Marcos  dos
Santos, às fls. 79/80, prestou declarações afirmando, que tanto a assistente social quanto
a  psicóloga  entenderam  que  Isaac  não  estava  mentido,  chegou  a  conversar  muito
rapidamente com Isaac e deste ouviu o relato de que “o Tio Gilberto colocava a pinta na
boca do mesmo”, obtendo informação da mãe daquele que a criança, às vezes, “chegava
em casa com o pinto muito vermelho quando vinha da creche” e depois dos fatos “não
queria mais nem entrar  na creche”  



Já  a  Psicóloga, Eveliny  Alves  Teixeira  de  Carvalho,  que
atendeu a vítima,  disse que segundo suas declarações  “que não gostava do acusado
pagar em seus órgãos genitais” e de acordo com a experiência que tem nessa área “a
vítima estava dizendo a verdade”  

Assim,  os  depoimentos  das  testemunhas,  são  harmônicos  em
conjunto  com as  demais  provas  encartadas  nos  autos  não  deixam dúvidas  sobre  a
materialidade e autoria do delito em comento.

Não obstante, o réu negou a autoria (fls. 89/90), alegando que
apenas exercia as funções de serviços gerais, fazendo a limpeza da creche e, sequer
tomava conta das crianças que na creche tinha professoras e auxiliares para cada sala e
no berçário havia quatro funcionárias, muito embora tivesse acesso às salas para colocar
colchões, acordá-las quando estavam dormindo e ficar com elas até a chegada dos pais,
no entanto a professora (tia) ficava dentro da sala.

Apesar  do  esforço  da  defesa  em  inocentar  o  acusado  das
alegações,  as  teses  e  argumentações  desenvolvidas  no  apelo  são  facilmente
desmontáveis, quando em confronto com a simples lógica factual.

Muito embora a função do réu na creche fosse a de executar
serviços gerais, está claramente provado que tinha contato com as crianças e, por vezes,
com estas ficava sozinho, sendo ele a pessoa encarregada de entregar os menores aos
pais no horário de saída, inclusive a testemunha, Maria da Luz Mendes dos Santos, em
seu depoimento (fls. 77), declarou que muitas vezes presenciou o denunciado Gilberto
sentado na sala entregando as crianças aos pais e por diversas vezes recebeu sua filha
das mãos do acusado.   

Igualmente, a testemunha a Sra. Nereide Cristina de Brito Melo,
em seu depoimento na (fls. 60), que tinha três filhos na creche, e sempre que ia buscá-
los, presenciava o denunciado sentado num tamborete perto do portão entregando as
crianças aos pais, muito embora sua função fosse a de executar limpeza. 

Desta feita, diante dos elementos fáticos probatórios coligidos
ao caderno processual, resta cabalmente evidenciada a autoria criminosa imputada ao
ora apelante. Aliás, não se pode olvidar que, em crime dessa espécie –  estupro de
vulnerável  – , longe dos olhares de terceiros, os relatos coerentes da vítima, endossados
pela prova testemunhal, são elementos de convicção de alta importância, suficientes
para comprovar a prática do delito inserto no artigo Art. 217-A do Código Penal.

No que pertine à redução dosimetria da pena, o juiz  a quo,
fixou  a  pena-base  acima  do  mínimo  legal  em  8  (oito)  anos  e  06  (seis)  meses de
reclusão, porque valorou, em desfavor do réu, as circunstâncias e as consequências do
crime,  estando  as  razões  do  seu  convencimento,  devidamente,  fundamentadas  no
decisum vergastado, conforme trecho abaixo:

“(…)  a  culpabilidade  é  manifesta  e  de  grande  reprovabilidade  a
conduta, pois o agente atentou contra a dignidade sexual da vítima,
uma criança menor de três anos de idade;  (…) motivos injustificáveis,



ou seja,  a satisfação da libido em detrimento da inocência  de uma
criança; as circunstâncias eram-lhes favoráveis, porquanto aproveitou-
se do fato de trabalhar na creche, ficar sozinho com a vítima e esta
sequer  poder  oferecer  resistência;  as  consequências  foram  graves,
tendo  em  vista  as  sequelas  de  natureza  psicológicas  causadas  ao
infante.  ( Sic.  fls. 114/115)

Na  sequência,  o  magistrado  primevo  tornou  a  reprimenda
definitiva, diante da ausência de circunstâncias a considerar, na segunda e terceira fase
da dosimetria penal.

Destarte,  vislumbro  que  a  fixação  da  referida  reprimenda  se
guiou pelos ditames legais: houve a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do
CP, e a observação dos preceitos do art. 68 do CP,  razão por que resta irretocável o
quantum firmado.

 
Com  relação  ao  regime  prisional  inicial,  o  recorrente  foi

condenado a uma reprimenda de 8 (oito) anos e 06 (seis) de reclusão, cujo cumprimento
deve ser iniciado no regime fechado, por força do art. 33, § 2º, alínea a, do CP,  não
tendo, em virtude da vedação legal, como se acolher o pleito da defesa para imposição
de regime menos gravoso. In verbis:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-

aberto ou aberto.  A de detenção, em regime semi-aberto,  ou aberto,  salvo
necessidade de transferência a regime fechado.  (Redação dada pela Lei nº

7.209, de 11.7.1984)

§ 1º – Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a)  regime  fechado  a  execução  da  pena  em estabelecimento  de  segurança
máxima ou média;

b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou
estabelecimento similar;

c)  regime  aberto  a  execução  da  pena  em  casa  de  albergado  ou
estabelecimento adequado.

§ 2º  -  As penas privativas de liberdade deverão ser  executadas em forma
progressiva,  segundo  o  mérito  do  condenado,  observados  os  seguintes

critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-
la em regime fechado;

(...)

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
harmonia com o parecer da Procuradoria de Justiça.

Expeça-se Mandado de Prisão após o decurso do prazo de
Embargos de Declaração sem manifestação. 

É como voto.
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Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador
Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara Criminal, dele participando também
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Márcio Murilo da Cunha Ramos,
relator, Arnóbio Alves Teodósio, revisor, e Marcos William de Oliveira (Juiz de Direito
convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Francisco  Sagres
Macedo Vieira, 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, 20 de fevereiro de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator


