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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE
VULNERÁVEL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE
SEXUAL. VÍTIMA COM DEFICIÊNCIA MENTAL.
APLICAÇÃO  DO  §  1º  DO  ART.  217-A  DO
CÓDIGO  PENAL.  CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO.  APELO.  NEGATIVA  DE
AUTORIA.  ALEGADA  FRAGILIDADE  DO
CONJUNTO  PROBATÓRIO.  INOCORRÊNCIA.
EXACERBAÇÃO  DA PENA BASE.  REDUÇÃO
PARA O  MÍNIMO  LEGAL.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.

Possível o reconhecimento, no presente caso, da
figura típica do estupro de vulnerável, em face do
comprovado distúrbio mental da vítima.

Nos  delitos  contra  os  costumes,  quase  sempre
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima
é  de  excepcional  importância,  máxime  se
confortada pelos demais elementos de convicção
coletados nos autos. 

Vistos,  relatados  e  discutidos os  presentes  autos  acima
identificados;

ACORDA a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba,  por  unanimidade,  em NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

R E L A T Ó R I O
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Cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por  Thaoclichime

Gomes da Silva, em face a sentença de fls. 103/109, prolatada pelo Juízo de

Direito  da  5ª  Vara  Criminal  desta  Capital que,  julgando  procedente  a

denúncia, o condenou nas sanções do artigo 217-A, § 1º do Código Penal, a

uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicialmente

fechado,  além da perda do cargo ou função,  conforme art.  92,  I,  a  e  b  do

mesmo Estatuto Punitivo.

Irresignado, o réu apelou (fl. 113), aduzindo, em suas razões (fls.

122/126), que o lastro probatório é frágil para ensejar uma condenação, pelo

que pugna pela sua absolvição. Alega que há apenas a palavra da vítima, a

qual  apresentava  desequilíbrio  mental,  com  comportamento  agressivo  na

instituição Juliano Moreira, onde era internada, e onde trabalhava o acusado, o

que  demonstram  sérios  indícios  de  que  os  fatos  não  ocorreram  conforme

descritos na denúncia. Pleiteia a sua absolvição.

Por  fim,  sustenta  que  a  pena  base  foi  aplicada  de  forma

exacerbada, pelo que persegue a sua redução para o mínimo legal.

Em contrarrazões de fls. 129/135, o Representante do Ministério

Público opinou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer, às fls. 139/150,

requerendo o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Como  visto,  cuida-se  de  Apelação  Criminal  interposta  por

Thaoclichime Gomes da Silva, em face a sentença de fls. 103/109, prolatada

Desembargador João Benedito da Silva
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pelo  Juízo  de  Direito  da  5ª  Vara  Criminal  desta  Capital que,  julgando

procedente  a denúncia,  o  condenou nas sanções do artigo 217-A,  §  1º  do

Código Penal, a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida no

regime inicialmente fechado, além da perda do cargo ou função, conforme art.

92, I, a e b do mesmo Estatuto Punitivo.

Narra a exordial acusatória (fls. 02/03) que, “[…] na madrugada de

14 de março de 2012, o acusado estuprou a vítima Graciele da Silva Santos,

enquanto a mesma repousava na ala conhecida como CLIFFOD B, no Hospital

Psiquiátrico Juliano Moreira,  no qual  encontrava-se internada por problemas

psiquiátricos [...].”

Ainda, segundo o representante do Parquet:

Informa a peça inquisitiva que o acusado, técnico em

enfermagem,  encontrava-se  de  plantão  no  hospital

psiquiátrico Juliano Moreira, e aproveitando-se do livre

acesso  à  ala  psiquiátrica  do  hospital,  entrou  na

mesma,  e  enquanto  a  vítima  dormia,  tirou  a  roupa

desta e introduzia o seu pênis na vagina da vítima.

Ao  despertar  com  o  acusado  em  cima  dela  e

penetrando-a,  a  vítima  aterrorizada  tentou

desvencilhar-se  do  acusado,  que  a  ameaçou,

mandando a vítima calar a boca.

No dia seguinte à data do fato, ainda aterrorizada com

as ameaças do acusado, e temendo que este voltasse

a  violentá-la,  a  vítima  contou  aos  funcionários  do

hospital que tinha sido vítima de violência sexual por

parte do acusado. Realizado o laudo sexológico, este

confirmou o ocorrido […]. (fls. 03)

Desembargador João Benedito da Silva
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A materialidade  restou  demonstrada  pelo  Laudo  de  Conjunção

Carnal de fls. 10/12 e pelo Exame de DNA de fls. 34/39, além dos depoimentos

testemunhais.

O réu, técnico de enfermagem que trabalhava no nosocômio onde

estava internada Graciele e estava de plantão na noite do fato, nega a autoria,

afirmando que a vítima, por apresentar distúrbios mentais, estaria criando a

acusação contra ele. Apresenta versão no sentido de que, cerca de dois dias

antes  do  ocorrido,  teria  realizado  programa  sexual  com  a  vítima,  a  qual,

segundo ele,  se prostituía nos arredores do Pavilhão do Chá, nesta Capital

(Interrogatório na mídia de fls. 75).

Inicialmente, quanto à tipificação legal do delito, o tipo estupro de

vulnerável está definido em nosso Estatuto Penal no artigo 217-A, como sendo:

Art. 217-A. Ter conjunção carnal  ou praticar outro ato
libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos.
Pena  –  reclusão,  de  8  (oito)  a  15  (quinze)  anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 07/08/2009)
§1º  Incorre na mesma pena quem pratica  as  ações
descritas no   caput    com alguém que, por enfermidade
ou  deficiência  mental, não  tem  o  necessário
discernimento  para  a  prática  do  ato,  ou  que,  por
qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.
(Incluído  pela  Lei  nº  12.015,  de  07/08/2009)  Grifo
nosso.

Em  comentários  ao  parágrafo  1º  do  artigo  supra  transcrito,

Rogério Greco ensina que:

[…] Não importa que o próprio agente tenha colocado
a vítima em situação que a impossibilitava de resistir
ou  que  já  a  tenha  encontrado  nesse  estado.  Em
ambas as hipóteses deverá ser responsabilizado pelo
estupro de vulnerável.

[…]

Verifica-se, nas situações elencadas pelo § 1º do art.

Desembargador João Benedito da Silva
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217-A do Código Penal, a impossibilidade que tem a
vítima  de  expressar  seu  consentimento  para  o  ato,
devendo  a  lei,  portanto,  procurar  preservar  a  sua
dignidade  sexual  (in,  Código  Penal  Comentado,  4ª
edição, ed. Impetus, 2010, pág. 617). Grifo nosso.

Pois  bem.  Extrai-se  dos  autos  o  depoimento  judicial  da

testemunha  da  acusação,  Evaneide  Albuquerque  Santos  Candeia,

assistente social que trabalhava no Complexo Judiciário Juliano Moreira

(Declaração de fls. 28) no sentido de que:

[…]  a  vítima  tem  momentos  de  lucidez;  que  no
momento  de  lucidez,  não  é  do  conhecimento  da
declarante  que  a  vítima  tenha  inventado  algo;  que
tomou  conhecimento  do  fato,  no  dia  após  o  fato,
depois de a vítima ter contado a outras pessoas; que
confirma o seu depoimento prestado na delegacia, no
sentido  de  que  a  vítima  foi  ouvida  por  vários
profissionais, e que, por cinco vezes, a vítima contou a
mesma história;  que  a  vítima  disse  que  o  acusado
chegou  na  enfermaria,  tirou  sua  roupa,  mandou  a
vítima  se  calar,  e  praticou  conjunção  carnal  com  a
vítima; que a vítima relatou que não queria a prática do
ato sexual; […] que a enfermaria é muito escuro; […]
que  à  época  Graciele  estava  com  18  anos  e  se
comportava como uma pessoa de 14; que nada sabe
informar  sobre  a  conduta  do  acusado;  […]  que  a
pessoa que foi  apontada por  Graciele como o autor
dos fatos é o acusado destes autos;  que depois  da
ocorrência dos fatos, a depoente chegou a falar com a
vítima, tendo esta narrado a história conforme narrado
na  denúncia;  que  as  cinco  vezes  em  que  a  vítima
narrou  os  fatos,  foram  em  momentos  diferentes  a
profissionais diversos […] (fls. 70/70-v).

Por sua vez, a mãe da vítima, Cleonice da Silva Santos, relatou

em Juízo que: 

[…] Graciele, à época dos fatos, estava internada no
Juliano  Moreira  há  três  meses,  em virtude  de estar
acometida de problemas mentais e por se encontrar
presa em decorrência de uma acusação de roubo; […]
que foi visitar a vítima no mesmo dia da ocorrência do
fato,  momento em que foi  informada que esta havia
acabado de chegar do IML, em virtude de haver sido

Desembargador João Benedito da Silva
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estuprada;  […];  que  Graciele  informou  à  declarante
que o acusado mandou que esta calasse a boca no
momento em que esta veio a perceber que este estava
praticando os atos com a mesma; que Graciele não se
encontra  mais  internada,  mas  ainda  tem  problemas
mentais; […] (fls. 69)

Como é  sabido,  em casos  de  crimes  dessa  natureza  que,  na

maioria  das vezes não deixa vestígios  nem tem testemunhas,  prescinde-se

inclusive do exame de corpo de delito, já que tal ato pode ser comprovado por

outros meios de prova, ainda que de forma indireta, como através da prova

testemunhal, com fulcro no artigo 167 do Código de Processo Penal.

Outrossim, em crimes que tais, a palavra da vítima é de extrema

importância, pois geralmente cometidos na clandestinidade. No presente caso,

ainda que o acusado tente desconstituir as declarações da vítima, tendo em

vista seus comprovados problemas psiquiátricos, há nos autos provas técnicas

que corroboram a versão daquela. Vejamos.

Segundo o Laudo de Conjunção Carnal de fls. 11, realizado na

vítima no mesmo dia do fato, a data provável atestada para a ocorrência da

conjunção foi  de “menos de 48 horas.” Comprovada a ocorrência efetiva de

conjunção carnal na data informada pela vítima, há ainda nos autos Exame de

DNA com resultado positivo para a probabilidade de o sêmen recolhido da

vítima ser do apelante.

A propósito, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÃO-CRIME.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
VÍTIMA  PORTADORA  DE  DEFICIÊNCIA  MENTAL.
AUTORIA  E  MATERIALIDADE  COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
Embora a vítima seja portadora de deficiência mental,
se o seu relato se mostra firme e coerente, e encontra
amparo nos demais elementos de prova coligidos ao
processo,  é  suficiente  para  a  prolação  de  juízo
condenatório.  […]  (TJRS.  ACR  70043414200  RS.

Desembargador João Benedito da Silva
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Relator:  Danúbio  Edon  Franco.  Julgamento:  6  de
Junho de 2012)

PENAL  -  CRIME  CONTRA  OS  COSTUMES  -
ESTUPRO - VÍTIMA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA
MENTAL -  ARTIGO  224,  B  DO  CÓDIGO  PENAL -
MATERIALIDADE  E  AUTORIA  COMPROVADOS  -
PENA  CORRETAMENTE  ESTABELECIDA  -
RECURSO DESPROVIDO.
1. A deficiência mental da vítima é grave e aparente,
máxime  que  o  apelante  era  seu  padrasto,  tendo
conhecimento dessa circunstância.
2. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima, quando em
harmonia  com os demais elementos de certeza dos
autos,  reveste-se  de  valor  probante  e  autoriza  a
conclusão  quanto  à  autoria  e  às  circunstâncias  do
crime.
3.  Na  fixação  da  pena  o  juiz  deve  pautar-se  pelos
critérios  legais  e  recomendados  pela  doutrina,  para
ajustá-la  ao  seu  fim  social  e  adequá-la  ao  seu
destinatário  e  ao  caso  concreto.  (TJPR.  Processo:
ACR 4726230 PR 0472623-0.Relator:  Lauro Augusto
Fabrício de Melo. Julgamento: 10 de Julho de 2008)

Não logrou a defesa desconstituir, com contraprovas concretas, o

que resta demonstrado nos laudos técnicos acima mencionados. Até mesmo a

versão do réu no sentido de que, alguns dias antes do ocorrido, teria realizado

programa  sexual  com  a  vítima  fora  do  hospital  foi  desconfirmada  pelas

informações contidas no Ofício de fls. 83, assinado pela Diretora Técnica e pelo

Diretor  Geral  do  Complexo  Judiciário  Juliano  Moreira,  segundo os  quais,  a

vítima  esteve  internada  naquele  nosocômio  no  período  de  30/11/2011  até

19/04/2012.  Ora,  se  o  fato  delituoso  imposto  ao  acusado  ocorreu  na

madrugada  do  dia  14/03/2012,  como  poderia  a  mesma  estar  na  rua  se

prostituindo,  se  estava  reclusa  para  tratamento  psiquiátrico,  não  tendo

autorização para sair?

Importante ressaltar que o apelante tinha pleno conhecimento das

condições mentais da vítima, haja vista ser, à época, funcionário do nosocômio

onde aquela estava internada para tratamento psiquiátrico.

Desembargador João Benedito da Silva
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Em  uma  análise  acurada  do  processo,  verifica-se  que,  ao

contrário do que sustenta a defesa em suas razões recursais, existem provas

suficientes de que o apelante praticou, sim, o crime disposto no artigo 217-A, §

1º do Código Penal.

Embora  nenhuma  testemunha  tenha  presenciado  o  exato

momento  do  delito  (o  que,  convenhamos,  é  bastante  comum  em  casos

semelhantes, pelo senso de oportunismo e covardia do agressor),  podemos

verificar das provas supramencionadas que não há como não dar credibilidade

ao relato da vítima.

A  tese  defensiva  se  mostrou,  desta  forma,  desprovida  de

verossimilhança, ao passo que a tese contida na denúncia se verificou bem

mais crível e foi comprovada nos autos, através de provas e outros indícios

harmônicos que, como vimos, em conjunto, permitem uma conclusão segura

quanto à prática do delito.

Logo, diante da comprovação da autoria, da materialidade e da

tipicidade  do  delito,  não  havendo,  por  outro  lado,  nenhuma  excludente  de

ilicitude  ou  de  culpabilidade,  serenamente,  não  vejo  o  menor  espaço  para

incidência  do  princípio  in  dubio  pro  reo,  com  a  absolvição  do  réu,  sendo

imperiosa a manutenção do decreto condenatório.

Por  outro  lado,  verifica-se  que  a  pena  foi  bem  aplicada  na

sentença, consoante as diretrizes do art.  68 do Código Penal,  tendo o Juiz

analisado corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do citado estatuto

punitivo,  as  quais  são  em sua  maioria  desfavoráveis  ao  recorrente,  o  que

autoriza sua fixação acima do mínimo legal. 

Sendo assim, não há que se falar em exacerbação da pena base,

que foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão, uma vez que as circunstâncias

Desembargador João Benedito da Silva
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judiciais  relativas  ao  apelante  autorizam o  distanciamento  do  mínimo  legal

cominado no artigo pelo qual foi condenado.

Forte  em  tais  razões,  NEGO PROVIMENTO  AO  APELO,

mantendo a decisão condenatória.

Expeça-se Mandado de Prisão.

É como voto.

       Presidiu  o  julgamento,  com  voto,   o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Arnóbio Alves Teodósio,  Presidente da Câmara Criminal, dele

participando os Excelentíssimos Senhores Desembargadores João Benedito da

Silva, relator, e Aluisio Bezerra Filho  ( Juiz convocado, com jurisdição limitada,

em substituição ao Exmo. Sr. Des. Luis Silvio Ramalho Junior).  Ausentes os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Carlos  Martins  Beltrão  Filho  e

Márcio Murilo da Cunha Ramos. Presente à Sessão o Exmo. Dr. Álvaro Cristino

Pinto Gadelha Campos, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Câmara  Criminal  “Des.  Manoel  Taigy  de

Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em

João Pessoa, aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2017.

Des. João Benedito da Silva
                                                         RELATOR

Desembargador João Benedito da Silva


