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INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA
COMPROVADAS. GENITORA QUE PRESENCIOU A
CONDUTA  DO  ACUSADO  TENTANDO
VIOLENTAR SUA FILHA. PALAVRA SEGURA DA
MÃE DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS
ELEMENTOS  DOS  AUTOS.  TESTEMUNHAS
ESCLARECEDORAS.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

1.  Tendo o magistrado interpretado os meios probantes
de acordo com as suas convicções, em que apontou os
motivos  fáticos  e  jurídicos  necessários  ao  fim
condenatório,  diante das esclarecedoras declarações da
mãe da vítima, que presenciou a conduta do réu contra
sua  filha  portadora  de  deficiência  mental,  além  dos
reveladores  depoimentos  das  testemunhas,  há  que  se
considerar  correta  e  legítima  a  conclusão  de  que  a
hipótese  contempla  o  fato  típico  do  art.  217-A  do
Código Penal, não havendo que se falar de absolvição.

2.  Quando  se  tratam  dos  crimes  contra  a  dignidade
sexual, que, geralmente, são cometidos às escondidas, a
jurisprudência  e  a  doutrina  dominantes  direcionam no
sentido  de  que  a  palavra  da  vítima,  até  mesmo  se
tratando  de  criança,  e,  in  casu,  da  mãe  de  ofendida
portadora  de  deficiência  mental  a  qual  presenciou  a
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conduta do agente, assume especial valor probante e é
suficiente  para  comprovar  a  materialidade  e  a  autoria
delitivas,  tanto  mais  se  suas  declarações  guardam
perfeita sintonia com os demais elementos de convicção
dos autos, além de não demonstrar nenhum interesse de
acusar e incriminar inocentes.

3. Devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais
que  efetuaram a prisão  em flagrante  do  réu,  pois  são
indivíduos  credenciados  a  prevenir  e  reprimir  a
criminalidade,  não  tendo  interesse  em  acusar  e
incriminar  inocentes,  merecendo,  portanto,  o  crédito
devido até prova robusta em contrário.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos de apelação criminal,
acima identificados,

ACORDA a Egrégia Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator.

RELATÓRIO

Perante  a  2ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB,
Josivan Januário da Silva, qualificado na inicial, foi denunciado nas sanções do art. 217-
A, § 1°, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão dos fatos assim narrados na
inicial acusatória às fls. 2-3:

Consta da peça inquisitorial anexa que o denunciado, no dia 03
de  janeiro  do  ano  de  2014,  por  volta  das  12:00  horas,  no
interior  da  residência  da  vítima,  situada  na  Rua  Floriano
Peixoto,  n°  181,  Brejo  dos  Santos/PB,  tentou  praticar  ato
libidinoso com Clarissa Batista de Sousa, pessoa portadora de
deficiência mental e sem o necessário discernimento dos seus
atos, não consumando-se o intento criminoso por circunstâncias
alheias à vontade do agente criminoso.

Segundo  os  autos,  o  increpado  valeu-se  de  incapacidade
mental  da  ofendida  para  adentrar  a  sua  casa  no  intuito  de
estuprá-la, oportunidade em que no dia acima descrito deitou
a vítima no chão e levantou sua blusa, sendo surpreendido no
momento em que tentava retirar o seu short.

O  flagrante  foi  dado  pela  genitora  da  vítima,  a  Sra.  Maria
Betânia  Ferreira  de  Sousa,  que  no  momento  gritou  pedindo
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socorro, tendo o acusado evadido-se do local sem que tivesse
consumado a prática de algum ato libidinoso contra a ofendida,
sendo preso logo em seguida após acionamento da força policial.

Denúncia recebida no dia 20.1.2014 (fl. 57).

Citado  pessoalmente,  o  réu  apresentou,  por  meio  de  Advogado
constituído (fl. 54), a sua defesa preliminar às fls. 52-53, com rol de testemunhas.

Na audiência de instrução criminal, realizada através de gravação
audiovisual (DVD de fl. 68), foram ouvidas uma declarante, 2 (duas) testemunhas da
acusação e 3 (três) da Defesa, tendo, em seguida, sido interrogado o acusado, que, no
ato, foi concedida a sua liberdade provisória.

Concluída a instrução criminal e oferecidas  as alegações finais do
Parquet (fls. 77-78) e da Defesa (fls. 87-90), a MM. Juíza  a quo julgou procedente a
denúncia e condenou o acusado, nos termos do art. 217-A, § 1°, c/c o art. 14, II, ambos
do CP, quando fixou a pena base em 8 (oito) anos de reclusão, reduzindo-a de 2/3 (dois
terço), por se tratar de crime tentado, perfazendo a pena definitiva de 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, no regime aberto. Não substituiu a pena corporal por restritivas
de direito, em razão de o delito ter sido praticado com violência presumida, concedendo-lhe,
por outro lado, o direito de apelar em liberdade (fls. 92-97).

Inconformada,  apelou  a  i.  Defesa  (fl.  102),  alegando,  em  suas
razões (fls. 103-108), que a sentença de fls.  92-97 deve ser reformada para absolver o
apelante, com base no princípio do in dubio pro reo, ante a ausência, nos autos, de prova
capaz de amparar a condenação, visto que teve como único fundamento o depoimento
inconsistente e contraditório da mãe da vítima, pois esta não tem condições psicológicas
para  testemunhar  sobre  o  crime,  tanto  que  suas  declarações  apresentam imprecisões,
além de afirmar que, no local onde ocorreu o fato, seria impossível a prática delitiva.

Contrarrazões  às  fls.  112-118,  pugnando  o  Parquet pelo  não
provimento do apelo, para manter a sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 124-126).

Lançado o relatório (fl. 128fv), os autos seguiram para o douto Juízo
Revisor, que, com ele concordando, pediu dia para julgamento (fl. 129).

É o relatório.

VOTO
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1. Do juízo de admissibilidade recursal:

O recurso é tempestivo e adequado, eis que se trata de apelação em
face de sentença penal condenatória,  a qual foi  interposta dentro do prazo legal de 5
(cinco) dias, além de não depender de preparo, por se referir à ação penal pública, em
observância à Súmula n° 24 deste E. TJ/PB. Portanto, conheço do apelo.

2. Do mérito recursal:

Conforme relatado, a i. Defesa se insurge em face da sentença de
fls. 92-97, sob o argumento de que não há provas, nos autos, de que o apelante praticou o
fato  descrito  na  denúncia,  pois  tal  decisão  se  baseou,  unicamente,  no  depoimento
inconsistente e contraditório da mãe da vítima, afirmando, ainda,  que, no local  onde
ocorreu o fato, seria impossível a prática delitiva, requerendo, então, a absolvição do réu,
com incidência do princípio do in dubio pro reo.

Em que pesem os fundamentos suscitados pela combativa Defesa
do apelante, razão não lhe assiste.

De início, cumpre dizer que a sentença de fls. 92-97 atendeu ao teor
do art. 381, III, do CPP1, visto conter as indicações dos motivos fáticos e jurídicos que
ocasionaram  a  condenação  do  apelante,  perfazendo,  assim,  o  silogismo  esperado
(subsunção legal), de forma que não foi prolatada ao vazio do acaso.

O caso em comento é de fácil deslinde, não comportando maiores
delongas quanto à elucidação da autoria e da materialidade delitivas em face do apelante
Josivan Januário da Silva, de vez que a MM. Juíza prolatou a sentença em conformidade
com os aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, pois se debruçou em
todo  o  percurso  processual,  valendo-se,  para  o  fim  condenatório,  de  várias  fontes
probantes, dentre elas, as reveladoras declarações da genitora da vítima em Juízo (DVD de
fl. 68), as quais foram corroboradas com a prova testemunhal (DVD de fl. 68), deixando
claro  que  ele  praticou  o  crime  de  tentativa  de  estupro  contra  pessoa  portadora  de
deficiência mental, como irrogado na denúncia (fls. 2-3) e no decreto punitivo (fls. 92-97).

Além do mais, a emérita magistrada seguiu à risca a linha garantista
e fez uso do livre convencimento motivado disposto no art. 155 do CPP (princípio da
persuasão racional do juiz), talhando sua sentença com critérios objetivos e dentro do
ideal de justiça, pois bem sopesou os elementos do processo, consoante o quadro fático
que lhe foi apresentado, formando, assim, o seu juízo de valor, motivo pelo qual não há
que se falar de absolvição, como pretendido pela Defesa.

1 Art. 381. A sentença conterá:
[...];
III - a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão.
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Ao  compulsar  os  autos,  constata-se  que  restaram,  devidamente,
comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tentativa de estupro em face do
apelante Josivan Januário da Silva, pois as provas angariadas dão como certo que ele, no
dia 3.1.2014, por volta das 12h, na Rua Floriano Peixoto, n° 181, na cidade de Brejo dos
Santos/PB,  Termo  da  Comarca  de  Catolé  do  Rocha/PB,  adentrou  na  residência  de
Clarissa Batista de Sousa, pessoa portadora de deficiência mental e sem o necessário
discernimento dos seus atos, e com ela tentou praticar ato libidinoso, pois a deitou no
chão e levantou sua blusa, sendo surpreendido, no momento em que retirava o seu short,
pela  mãe da vítima,  a  Sra.  Maria  Betânia  Ferreira  de  Sousa,  que,  na  ocasião,  gritou
pedindo socorro, tendo o acusado se evadido do local, sem consumar sua lascívia.

De fato, segundo as provas dos autos, o apelante se valeu da notória
incapacidade mental da ofendida para adentrar na casa dela no intuito de estuprá-la, não
consumando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi flagrado, aos
gritos, pela genitora da vítima, no exato momento em que iniciava os atos libidinosos,
quando saiu correndo do local, mas foi preso, logo em seguida, pela Polícia Militar.

Acerca  dessa  afirmação,  a  mãe  da  vítima,  a  Sra.  Maria  Betânia
Ferreira de Sousa, quando ouvida na Justiça (DVD de fl. 68), disse que cuida de duas
filhas, ambas deficientes, e que, no dia do fato, tinha acabado de dar banho em Clarissa e
estava dando banho na sua irmã, sendo que, por causa do barulho da água, não escutou o
acusado entrar na casa. Alegou que, em dado momento, ouviu a vítima lhe chamando e,
ao se aproximar dela, viu o increpado tirando a blusa e o short de sua filha. Afirmou que,
quando réu viu a declarante, saiu da residência. Acrescentou que seu marido conhece o
pai do réu. Disse que a vítima estava deitada na rede que ficava de frente a porta da rua e
o acusado de joelho no chão. Acredita que ele entrou pela porta do muro.

Em corroboração  com tal  assertiva,  encontram-se  as  palavras  do
Policial Militar Tiago Alves da Costa,  que efetuou a prisão em flagrante do apelante,
quando afirmou, em Juízo (DVD de fl. 68), que foi solicitado pelo pai da vítima e que
este lhe disse que o réu tinha entrado em sua casa e tentou violentar sua filha, chegando a
despi-la, quando foi flagrado pela genitora dela. Disse que conseguiu prender o réu em
sua residência e que ele apresentava sintomas de embriaguez, esclarecendo, ainda, que
viu a vítima e que ela aparentava ser deficiente.

No  mesmo  sentido,  está  o  depoimento  da  testemunha  José  dos
Santos Oliveira,  Policial Militar que, também, participou da prisão do réu,  tendo ele
asseverado,  na Justiça (DVD de fl.  68),  que foi  solicitado pelo pai  da vítima e este
afirmou  que  o  réu  tentou  manter  relação  sexual  com  sua  filha  e  que  o  fato  foi
presenciado pela mãe dela, a qual viu o acusado levantando a blusa da filha.

Percebe-se,  nitidamente,  que  a  prova  oral  supra  discorrida  está
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entrelaçada e em coesa harmonia, de modo que não prevalece a tese defensiva de querer
desmerecer as palavras da mãe da vítima, por não encontrar eco nos autos, visto que o
fato de a aludida declarante ter confundido pequenos detalhes não retira a veracidade de
suas declarações, dado seu estado de choque ao se deparar com a cena do crime.

Ora, quando se tratam dos crimes contra a dignidade sexual, que,
geralmente,  são  cometidos  às  escondidas,  a  jurisprudência  e  a  doutrina  dominantes
direcionam no sentido de que a palavra da vítima, até mesmo se tratando de criança, e,
in  casu,  da  mãe de ofendida portadora  de deficiência  mental,  assume especial  valor
probante e é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitivas, tanto mais
se suas declarações guardam perfeita sintonia com os demais elementos de convicção
dos autos, além de não demonstrar nenhum interesse de acusar e incriminar inocentes.

Certamente, inexiste ilegalidade no fato de a condenação referente
aos crimes contra a dignidade sexual estar lastreada na prova oral,  especialmente no
depoimento  da  mãe  de  vítima  com  deficiência  mental,  a  qual  viu  as  investidas
voluptuosas do apelante sobre sua filha, já que tais ilícitos geralmente são praticados à
clandestinidade,  sem a  presença de  testemunhas,  e  muitas  vezes  não deixam rastros
materiais (Precedentes do STJ – AgRg-AREsp 853.845/RS)

Acerca  do  acima  exposto,  vale  transcrever  o  prevalente
posicionamento (mutatis mutandis) da jurisprudência de nossos tribunais, in litteris:

“Este  sodalício  há  muito  firmou  jurisprudência  no
sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, a
palavra  da  vítima  adquire  especial  importância,
mormente  porque  quase  sempre  ocorrem  na
clandestinidade.”  (STJ  –  AgRg-AREsp  840.453/DF  –
Rel. Min. Jorge Mussi – DJE 26/04/2017)

“Nos  delitos  contra  a  liberdade  sexual,  normalmente
praticados  às  escondidas,  as  palavras  da  vítima,  desde
que harmônicas  com as demais provas,  são suficientes
para  embasar  Decreto  condenatório.”  (TJSC  –  ACR
0000279-62.2015.8.24.0051 – Rel.  Des.  Roberto Lucas
Pacheco – DJSC 29/05/2017 – Pág. 327)

“As  declarações  da  vítima,  apoiadas  nos  demais
elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos
sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a
condenação,  mesmo  ante  a  palavra  divergente  do  réu
[...].” (STJ – HC 195.467/SP - Relª. Minª. Maria Thereza
de Assis Moura – 6T – J. 14.06.2011 – DJe 22.06.2011).
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“A  materialidade  e  autoria  dos  delitos  restaram
devidamente confirmadas,  ressaltando-se que os crimes
contra  a  liberdade  sexual  são,  de  regra,  praticados  às
escondidas. Por isso, as palavras das vítimas revestem-se
de especial relevância, máxime se em harmonia com as
demais  provas  dos  autos.”  (TJDF  –  Rec
2010.06.1.003481-3  –  Rel.  Des.  Romão  C.  Oliveira  –
DJDFTE 21/08/2012 – Pág. 222)

“PROVA.  PALAVRA  DA  VÍTIMA.  É  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.  Isso  porque,  pela  sua  natureza,  tais  infrações
normalmente são cometidas de forma clandestina, longe dos
olhos de qualquer testemunha.” (TJRS - AP 70040390858,
Rel. Des. Naele Ochoa Piazzeta, J. 24/02/2011)

A doutrina não discrepa e, acerca disso, vale transcrever a lição do
mestre Fernando da Costa Tourinho Filho (in Processo Penal – vol.  III.  19.  ed.,  São
Paulo: Saraiva, 1997, p. 296):

“A vítima do crime, em geral, é quem pode esclarecer,
suficientemente,  como  e  de  que  maneira  teria  ele
ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso
mesmo,  estará  apta  a  prestar  os  necessários
esclarecimentos à Justiça. Sendo assim, qual seria o valor
probatório de suas palavras?  Prima facie,  parecerá que
suas  declarações  devem ser  aceitas  sem reservas,  pois
ninguém melhor que a vítima para esclarecer o ocorrido.
É de se ponderar, entretanto, que aquele que foi objeto
material  do crime,  levado pela paixão,  pelo ódio,  pelo
ressentimento e, até mesmo, pela emoção, procura narrar
os  fatos  como  lhe  pareçam  convenientes  [...].  Desse
modo, sua palavra deve ser aceita com reservas, devendo
o  Juiz  confrontá-la  com  os  demais  elementos  de
convicção, por se tratar de parte interessada no desfecho
do processo. Em certos casos, porém, é relevantíssima a
palavra  da  vítima  do  crime.  Assim,  naqueles  delitos
clandestinos  qui clam comittit solent - que se cometem
longe dos olhares de testemunhas -, a palavra da vítima é
de valor extraordinário.”
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Em sendo assim, não há que se descrer das palavras da vítima, que,
em crimes como os do caso em apreço, secretos por sua própria natureza, quase sempre
são praticados na clandestinidade, goza da presunção de veracidade e assume especial
valor probante, sendo suficiente para comprovar a materialidade e autoria do delito.

Ademais,  nessas  situações,  deve-se  prestigiar  as  declarações  dos
policiais que efetuaram a prisão em flagrante e que, por isso, se tornaram testemunhas, pois
são indivíduos credenciados a prevenir e reprimir  a criminalidade,  não tendo,  também,
interesse  em  acusar  e  incriminar  inocentes,  merecendo  crédito  até  prova  robusta  em
contrário. E outro não é o entendimento dos nossos tribunais, inclusive, do E. STF:

“O  valor  do  depoimento  testemunhal  de  servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia  do  contraditório  -  reveste-se  de  inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só
fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal.” (STF – HC 73.518/SP –
Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96).

“Prova  –  Testemunha  –  Depoimentos  de  policiais  que
realizaram  o  flagrante,  colhidos  no  auto  de  prisão  e
reafirmados  em  juízo  com  plena  observância  do
contraditório  –  Idoneidade.  [...].  É  idônea  a  prova
testemunhal  colhida  no  auto  de  prisão  em flagrante  e
reafirmada  em  juízo,  com  plena  observância  do
contraditório,  mesmo  constituída  apenas  por
depoimentos  de  policiais  que  realizaram  o  flagrante”
(STJ - RT 771/566).

Importante, também, transcrever a interpretação probatória aferida
pelo douto Procurador de Justiça Álvaro Gadelha, no seu Parecer de fls. 124-126, a qual,
com a devida licença, fica fazendo parte deste julgado, como razão de decidir:

“A vítima, pessoa deficiente mental, estava em uma rede,
na sua residência,  quando o agente,  aproveitando-se de
sua condição de saúde, chegou a tirar a sua blusa, bem
como  o  seu  short,  com  o  intuito  de  violentá-la
sexualmente,  mas,  foi  interrompido  com a  chegada  da
genitora daquela que impediu a consumação do evento.

A mãe  da  vítima a  ouviu  chamar  e  quando foi  ao  seu
encontro deparou-se  com cena macabra,  tendo o agente

Apelação Criminal nº 0000035-43.2014.815.0141                                                       Des. CMBF – Relator                 8



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça da Paraíba
Gabinete Des. Carlos Martins Beltrão Filho

fugido em seguida, como forma de se eximir de sua culpa.

Adiante-se, ainda, que o apelante não era freqüentador da casa
da vítima, tendo adentrado no recinto de forma sorrateira, mas
era indivíduo conhecido do genitor da ofendida.

Os relatos do evento foram feitos pela genitora da vítima,
sendo firme e harmônico com todo o caderno probante.

A mãe da vítima, Maria Betênia Ferreira de Sousa (fls.
68), afirmou ter ouvido a vítima lhe chamar e quando a
encontrou "viu o acusado tirando a blusa e o seu short".

Observe-se, portanto, que em crimes desta natureza a palavra
da vítima, encontrando ressonância na prova acostada aos
autos,  respalda  o  conjunto  probante,  o  que,  in  casu,
resume elementos para alicerçar a condenação do agente.

Não  encontramos  interpretação  que  possibilite  refletir
discussão, sequer, a respeito de violência presumida, pois,
in  casu,  estamos  diante  de  um  evento  praticado  com
violência real.”

Tais circunstâncias convergem no sentido de remontar o nexo de
causalidade  incriminador,  interligando  a  conduta  praticada  pelo  réu  com o  resultado
finalístico quanto ao delito de tentativa de estupro de vulnerável, ficando fácil perceber a
coexistência de meios suficientes ao fim condenatório.

Por oportuno, não podemos olvidar que o ônus da prova, no sentido
de que o acusado não praticou o delito em questão, cumpria a Defesa.

A combativa Defesa tenta, a todo custo, mas em vão, descredenciar
os termos da denúncia, sustentando,  data venia, uma tese de inocência sem nenhuma
sustância e que vai de encontro a todo o arcabouço probante dos autos.

No  tocante  à  pena  aplicada,  não  houve  nenhum  prejuízo  ao
acusado, pois cada fase incidiu nos patamares mais benéficos, eis que a pena base fora
aplicada no mínimo legal e o redutor da tentativa (art. 14, II, do CP) restou fixado no
grau máximo de 2/3 (dois terços), além de o regime inicial de cumprimento de pena ter
sido o mais brando, o aberto.

Dessa forma, se o álbum processual revela, incontestavelmente, a
materialidade e a autoria, em adição ao conjunto de circunstâncias que permearam o
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acusado no momento da apreensão efetuada, há que se considerar correta e legítima a
conclusão de que a conduta em exame contempla o fato típico reprovado pelo art. 217-A
do Código Penal, não havendo que se falar de absolvição.

Por  todo  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria-Geral de Justiça,  nego provimento ao apelo, para manter a sentença tal
como lançada.

É o meu voto.

A  cópia  deste  acórdão  serve  de  ofício  para  as  comunicações
judiciais que se fizerem necessárias.

Presidiu ao julgamento, com voto, o Desembargador Arnóbio Alves
Teodósio,  Presidente  da  Câmara  Criminal,  dele  também participando,  além de mim,
Relator, o Desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, Revisor.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Francisco
Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões “Des. Manoel Taigy de Queiroz Melo Filho” da
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, aos 15
(quinze) dias do mês de agosto do ano de 2017.

João Pessoa, 17 de agosto de 2017

Des. Carlos Martins Beltrão FilhoDes. Carlos Martins Beltrão Filho
- Relator -
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