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APELAÇÃO  CRIMINAL.  ESTUPRO  DE  VULNERÁVEL.
Sentença  absolutória.  Irresignação ministerial. Pretendida
condenação. Possibilidade.  Autoria  e  materialidade
sobejamente  comprovadas.  Declarações  do  ofendido.  Alto
grau de relevância. Acervo probatório contundente. Vítima
menor de dezoito anos e maior de catorze. Incidência do
art. 213, § 1º, do CP. Provimento parcial do recurso.

-  Nos  delitos  contra  a  liberdade sexual,  costumeiramente
praticados na clandestinidade, em regra sem testemunhas
presenciais, a palavra da vítima ganha especial relevância,
especialmente  quando  traz  relato  pormenorizado  do  fato,
com  precisa  descrição  do  proceder  do  sujeito  ativo,
sobretudo se endossada pelos demais elementos de prova
amealhados aos autos.

- Restando evidenciado nos autos a autoria e materialidade
da conduta delituosa, impõe-se a condenação do apelado.

- Não há que se aplicar o art. 217-A, § 1º, do CP, quando o
ofendido, menor de 18 e maior de 14 anos, a despeito de
deficiente mental, tiver discernimento para a prática do ato
e puder oferecer resistência, como na hipótese dos autos,
devendo-se  aplicar  o  art.  213,  §  1º,  do  mesmo diploma
legal.



Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

Acorda  a Câmara Criminal do egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DAR PROVIMENTO PARCIAL  AO
APELO para condenar Lourival Firmino da Silva nas penas do art. 213,
§ 1º, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, em harmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo representante
do Ministério Público contra a sentença de fls. 168/171, por meio da qual o
douto Magistrado a quo julgou improcedente a denúncia, absolvendo Lourival
Firmino da Silva pela prática do crime definido no art. 217-A, c/c art. 225,
parágrafo único, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória de fls. 02/04, recebida em 04/09/2014
(fl. 125), narra que: 

"... o ora denunciado constrangeu, mediante violência, a vitima,
R.S.S., de apenas 13 (treze) anos de idade e sem o necessário
discernimento  para  a  prática  do  ato  em  razão  desta  portar
doença mental, a com ele praticar ato libidinoso. 
Segundo se apurou, no dia 09 de janeiro de 2014, a vítima acima
referida,  um  adolescente  portador  de  deficiência  mental  de
apenas 13 (treze) anos de idade, fora levada pelo acoimado para
as  margens  de  um  rio,  nas  proximidades  do  assentamento
Margarida Maria Alves II,  oportunidade em que, valendo-se da
ausência de testemunhas, constrangeu-o a praticar sexo oral e,
após rasgar a roupa da vitima, forçou-o a praticar sexo anal. 
Emerge ainda dos autos investigativos que o menor R.S.S., no
momento  em  que  estava  sendo  penetrado  pelo  denunciado,
conseguiu  se  desvencilhar  deste,  evadindo-se  do  local  para
retornar à sua residência. 
Lá chegando, a vitima relatou, com riqueza de detalhes, o fato
aos  familiares,  os  quais,  por  sua  vez,  comunicaram  á  Policia
Militar que, empreendendo as diligências necessárias, localizou e
efetuou a prisão ainda em flagrante do ora denunciado,  desta
feita o conduzindo até a Delegacia de Policia para adoção das
providências pertinentes...". 

Inconformado com o decisum absolutório, tempestivamente,
apelou o Representante do Parquet a quo (fl. 172). Em suas razões recursais,
de fls.  175/184,  requer a procedência da exordial acusatória, com fins de
condenar o réu Lourival Firmino da Silva, nas sanções do art. 217-A do Código
Penal, ao argumento, em síntese, de que a vítima, apesar de ser maior de 14
(catorze) anos à época dos fatos, era deficiente mental, portanto, vulnerável,
nos termos do art. 217, § 1º, do CP, sendo presumida a violência. Ademais,



aduz que as provas coligidas aos autos, inclusive as declarações da vítima, são
bastantes para consubstanciar a materialidade e autoria delitivas. 

Contrarrazões acostadas às fls. 185/186, refutando a tese
recursal e pugnando pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, através de
parecer subscrito pelo insigne Procurador Dr. José Roseno Neto, manifestou-se
pelo provimento parcial do apelo para condenar o apelado pelo crime descrito
no art. 213, § 1º, do CP (fls. 198/201). 

É o relatório.

VOTO:  Exmo.  Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio
(Relator)

Prima facie, cumpre esclarecer que os requisitos essenciais
de admissibilidade do recurso encontram-se devidamente preenchidos. 

Irresignado com a sentença absolutória de fls. 168/171,
apelou o  representante do Parquet, requerendo a reforma da sentença para
condenar o réu nas penas do art. 217-A, § 1º, do Código Penal, nos seguintes
termos:

“Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso
com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.              
§ 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.
(...)”.

Pois bem. A inicial acusatória atribui ao réu, ora recorrido, a
conduta de ter constrangido a vítima R.S.S., de apenas 13 (treze) anos de
idade e portadora de doença mental, a praticar com ele ato libidinoso (sexo
oral e, após retirar as vestes da vítima, sexo anal), utilizando-se, para tanto,
de violência, no dia 09/01/2014.

Ainda segundo a denúncia, o fato teria ocorrido às margens
de um rio, nas proximidades do assentamento Margarida Maria Alves II, e a
vítima teria conseguido se desvencilhar do réu e se evadir do local. 

Vejamos as provas colhidas.

O réu não foi ouvido na fase processual posto que não foi
encontrado,  tendo-lhe,  portanto,  sido  decretada  a  revelia,  consoante  se
verifica do termo de audiência de fl. 155. Sem embargo, o seu defensor insiste
na tese  de negativa  de autoria,  sustentada pelo  acusado  no interrogatório
realizado na Delegacia de Polícia (fl. 10).



Ocorre que a versão apresentada pela defesa não encontra
respaldo nos autos. 

Na Delegacia de Polícia, a vítima R.S.S. afirmou (fl. 09):

“QUE,  na  manhã  de  hoje  encontrava-se  empinando  pipa  no
Assentamento Margarida Maria Alves II, quando um homem se
aproximou e lhe ofereceu um relógio e R$ 30,00 (trinta reais)
para chupar sua PIMBA (pênis); QUE, o referido homem lhe levou
para debaixo de um pé de oliveira e la"chupou sua PIMBA, em
seguida, ele rasgou seu calção.  e colocou a PIMBA dele na sua
bunda; QUE, gritou, neste momento o menciondao homem lhe
soltou e correu para casa de MARLUCE que fica do outro lado do
Rio; QUE, o declarante correu para casa gritando; QUE, o irmão
do  declarante  pegou  uma foice  e  conseguiu  prender  o  citado
homem  próximo  da  casa  de  MARLUCE  e  ficou  aguardando  a
polícia militar chegar ao local; QUE, o declarante tem problemas
mentais; QUE, estava sozinho quando o citado homem lhe pegou
(estuprou);  QUE,  não  sabe  o  nome  do  citado  homem,  mas,
reconhece o que foi  preso por seu irmão e entregue a polícia
como sendo o mesmo que lhe pegou (estuprou)”. 
 
Ao ser ouvida em juízo, no Projeto “Justiça para te ouvir”

(mídia de fl. 73), a vítima declarou: 

“Que um cara pegou ele… duas vezes e chupou ele; fez safadeza
com ele;...  Que  estava  em casa  soltando  pipa;  Que  um cara
chegou e  perguntou onde  era  a  casa  de  Marluce;  Que Rafael
correu  atrás  dele  com uma  foice;...  Que  o  cara  pegou  pênis
dele;... Que o cara colocou o pênis dele em seu bumbum;... Que
sentiu um pouquinho de dor, chegando a gritar; Que pediu ajuda;
Que deu um chute nele e correu para casa; Que ele correu pra
longe  dele;  Que  pediu  ajuda  mas  ninguém  ajudou;  Que  não
apareceu ninguém…; Que correu pra casa da tia chorando;... Que
Rafael, seu irmão, chamou a polícia;...  Que já tinha visto o cara
quando estava soltando pipo… ele tava conversando lá em D. Nair
e  veio  falar  com ele;  Que ele  perguntou onde era  a  casa  de
Marluce e foi lá com ele e ele levou ele; Que o cara prometeu um
relógio e 30 conto; Que ele não deu o relógio nem os 30 conto;...
Que estava de calça comprida e ele tirou; Que não deixou ele
tirar a calça, ele tirou à força;... Que ele colocou o pênis em sua
bunda, e doeu um pouquinho; Que deu um chute nele”.

A  testemunha  Vanberto  Dantas  da  Silva,  policial  militar,
afirmou na fase investigativa (fl. 07):

“QUE  faz  apresentação  de  LOURIVAL  FIRMINO  DA  SILVA,
conduzido pela pratica ( em tese) de estupro de vulnerável; QUE
estava  de  serviço  no destacamento  de  Alagoa  Grande quando
recebeu a  informação  de  uma ocorrência  de  que uma criança
tinha  sido  violenta  sexualmente  na  comunidade  rural  do
Assentamento  Margarida  Maria  Alves  II,  zona  rural  de  Alagoa
Grande; QUE juntamente com uma guarnição se dirigiu ao local



onde encontrou o acusado detido por populares; QUE o menor
atendia pelo nome de ROMARIO SILVA SOARES, de 13 anos, que
segundo  informações  das  pessoas  presentes  tinha  problemas
mentais;  QUE  o  menor  tinha  sido  levado  pela  pessoa  de
LOURIVAL  FIRMINO  DA  SILVA  para  um  rio,  próximo  ao
assentamento,  onde  manteve  relações  sexuais  com o  garoto;
QUE as roupas do menor estavam rasgadas e apesar de não se
expressar direito narrava a sequencia dos fatos; QUE a mãe da
vitima e  alguns  familiares  estavam presentes  no local;  QUE a
criança dizia que sentia dores e que tentou se livrar do acusado,
mas devido a compleição física do acusado, não conseguiu; QUE
o menor disse a guarnição que o acusado nas proximidades do
rio, o acusado rasgou a sua roupa e introduziu o pênis no seu
ânus; QUE diante os fatos, conduziu o acusado e a vitima para a
delegacia de Alagoa Grande para as providencias pertinentes ao
caso”. (sic)

Na instrução processual não foi ouvido uma vez que faleceu,
conforme informação da testemunha Manoel Henrique Filho (mídia de fl. 152)
e do Comando da Polícia Militar, através do Ofício nº 0566/2015-GC (fl. 156).

 
Manoel  Henrique  Filho,  também  policial  militar,  afirmou

perante o Delegado de Polícia, que (fl. 08):

“estava  de  serviço  no  destacamento  de  Alagoa  Grande,
juntamente com CB. VANBERTO, quando recebeu a informação
de um abuso sexual contra um vulnerável; QUE juntamente com
uma  guarnição  se  dirigiu  ao  local  onde  encontrou  o  acusado
LOURIVAL FIRMINO DA SILVA detido por populares; QUE o menor
atendia pelo nome de ROMARIO SILVA SOARES, de 13 anos, que
segundo  informações  das  pessoas  presentes  tinha  problemas
mentais;  QUE  o  menor  tinha  sido  levado  pela  pessoa  de
LOURIVAL  FIRMINO  DA  SILVA  para  um  rio,  próximo  ao
assentamento,  onde  manteve  relações  sexuais  com o  garoto;
QUE as roupas do menor estavam rasgadas e apesar de não se
expressar direito narrava a sequencia dos fatos; QUE a mãe da
vitima e  alguns  familiares  estavam presentes  no local;  QUE a
criança dizia que sentia dores e que tentou se livrar do acusado,
mas devido a compleição física do acusado, não conseguiu; QUE
o menor disse a guarnição que o acusado nas proximidades do
rio, o acusado rasgou a sua roupa e manteve relações sexuais”.
(sic) 

Em juízo, a testemunha disse (mídia de fl. 152):

“Que tomou conhecimento do fato porque ouviu o menino falar;
Que o pelotão solicitou a guarnição pra ir até o local onde havia
tido uma denúncia de abuso; Chegando lá o acusado Lourival já
estava detido por populares; Que segundo o menor Romário...,
que estava nervoso e tinha problema físico e mental, disse que
foi verídico o fato, teve penetração; Que segundo a vítima, houve
abuso,  primeiro  o  acusado  acariciou  a  vítima e  depois  teve  a
penetração; Que a vítima realmente estava com a roupa rasgada;



Que o fato aconteceu no rio, próximo ao assentamento; Que o
acusado  pegou  a  vítima  e  levou  para  o  rio;…  Que  a  vítima
conseguiu correr;… Que nunca viu o acusado...“.

Marluce  Fernandes  de  Lima  afirmou  na  fase  processual
(mídia de fl. 152):

“Que  estava  na  cidade…  e  quando  chegou  em  casa  tomou
conhecimento do fato;… Que ouviu comentários de que a vítima
tinha sido abusada;… Que comentam que o acusado tirou a roupa
do menino;… Que o comentário foi de que a família correu pra
acudir  o  menino  gritando;…  Que  dizem  que  o  acusado  tem
costume  homossexual;…  Que  dizem  que  o  acusado  gosta  de
criança;… Que a família disse que o acusado rasgou a roupa da
vítima...”.   

A testemunha de defesa, Edileusa Alves dos Santos Oliveira,
afirmou, em juízo, que soube do fato através da rádio e que ficou surpresa,
dizendo que o problema do réu é a cachaça e que quando bebe ele assume
que  é  homossexual  (mídia  de  fl.  152).  As  outras  testemunhas  de  defesa
também nada sabiam sobre o fato delituoso atribuído ao réu, sendo que Zélia
dos  Santos  Gomes  disse  que o  acusado é  conhecido  como “Cícero”  e  que
quando bebe ele se declara homossexual.

Pois  bem.  Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a
materialidade e autoria  do delito  exsurgem cristalinas,  principalmente,  pela
prova oral colhida ao longo do sumário de culpa.

Observa-se  que  a  vítima,  a  despeito  de  incapaz,  ao  ser
ouvida  no Projeto “Justiça para te ouvir” (mídia de fl. 73), conseguiu contar
como  o  crime  aconteceu,  apontando  detalhes,  sendo  suas  declarações
totalmente  convergentes  com as  prestadas  por  ela  perante  o  Delegado de
Polícia (fl. 09) e com o testemunho do policial militar que atendeu a ocorrência
e  colheu  o  depoimento  do  ofendido  no  dia  do  fato.  A  vítima,  apesar  das
limitações,  contou o  fato  da mesma forma,  nas  duas  ocasiões  em que foi
ouvida, merecendo crédito as suas palavras.

Consoante  cediço,  nos  delitos  contra  a  liberdade  sexual,
costumeiramente praticados na clandestinidade, em regra sem testemunhas
presenciais,  a  palavra  da  vítima  ganha  especial  relevância,  especialmente
quando traz relato pormenorizado do fato, com precisa descrição do proceder
do sujeito ativo, como na hipótese vertente. 

Nesse sentido a jurisprudência: 

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ART. 621, I, DO CPP. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO
PELA  ABSOLVIÇÃO.  FRAGILIDADE  PROBATÓRIA.  DÚVIDA  QUE
NÃO PERMITE O JUÍZO RESCISÓRIO. NECESSIDADE DE QUE A
CONTRARIEDADE  ENTRE  A  CONDENAÇÃO  E  AS  PROVAS  DOS
AUTOS SEJA PATENTE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES.



INCIDÊNCIA  DO  ENUNCIADO  Nº  83  DA  SÚMULA  DO  STJ.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO  JURISPRUDENCIAL  DESTA  CORTE  SUPERIOR.
ILEGALIDADE  NA  ESTIPULAÇÃO  DA  PENA-BASE.  FIXADA  NO
MÍNIMO  LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  RECURSAL.
INSURGÊNCIA  DESPROVIDA.  1.  (…)  5.  Nos  crimes  contra  os
costumes a palavra da vítima assume preponderante importância,
se coerente e em consonância com as demais provas coligidas
nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que se expôs
os fatos em conformidade com os demais elementos provatórios.
(...)  Agravo  a  que  se  nega  provimento”. (STJ;  AgRg-AREsp
673.200;  Proc.  2015/0044833-1;  PE;  Quinta Turma;  Rel.
Min. Jorge Mussi; DJE 01/02/2017 – ementa parcial)  

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO
DE  VULNERÁVEL.  PROVA  SUFICIENTE  AUTORIA.  APELO  NÃO
PROVIDO.  EXPEDIÇÃO  DE  MANDADO  DE  PRISÃO.  DECISÃO
UNÂNIME. 1 - Incabível o pleito de absolvição ante a presença de
vasta prova da materialidade e autoria delituosa, tendo em vista
que nos crimes contra a  liberdade sexual  a  palavra  da vítima
possui um valor probante considerável, suficiente para alicerçar
um  Decreto  condenatório,  mormente  quando  coerente  com  o
conjunto  probatório  coligido  aos  autos.  2-  Apelo  não provido”.
(TJPE; APL 0001571-31.2014.8.17.1080; Primeira Câmara
Criminal;  Rel.  Des.  Odilon  de  Oliveira  Neto;  Julg.
09/05/2017; DJEPE 08/06/2017)

“Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida,
dada a clandestinidade da infração, assume preponderante
importância, por ser a principal se não a única prova de
que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade
do acusado. Assim, se o relato dos fatos por vítima menor é
seguro, coerente e harmônico com o conjunto dos autos, deve,
sem dúvida, prevalecer sobre a teimosa e isolada inadmissão de
responsabilidade do réu” (TJSP – RT 671/305-6). Destaquei.

A  doutrina  mais  autorizada,  nas  vozes  de  Mirabete  e
Tourinho, igualmente pontua: 

"Nos delitos de natureza sexual a palavra da ofendida, dada a
clandestinidade da  infração, assume preponderante importância,
por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação
para  demonstrar  a  responsabilidade  do  acusado" (Mirabete,
Júlio Fabbrini, in Código de Processo Penal Interpretado,
10' ed., p. 548). 

"Nos crimes contra os costumes, a palavra da ofendida constitui o
vértice  de  todas  as  provas.  Na  verdade,  se  assim  não  fosse,
dificilmente  alguém  seria  condenado  como  sedutor,  corruptor,
estuprador,  etc.,  uma  vez  que  a  natureza  mesma  dessas
infrações está a indicar não poderem ser praticadas à vista de
outrem."  (Filho,  Fernando  da  Costa  Torinho,  In  Processo
Penal. Saraiva. São Paulo. 14' ed. vol. III, pág. 260) 



As  declarações  da  vítima,  além  de  ricas  em  detalhes,
mostraram-se  seguras  e  coerentes  com  os  demais  elementos  de  prova
coligidos,  sendo  importante frisar que, na  hipótese  dos  autos, não se
vislumbra, nas declarações do ofendido, nem das testemunhas  da acusação,
qualquer intenção em atribuir falsamente ao réu a prática criminosa narrada na
inicial acusatória.

A versão apresentada pelo réu, que nega a autoria do delito
e sustenta a ausência de prova idônea para a condenação, mostra-se isolada e
divergente do acervo probatório colhido. 

Portanto, diante dos elementos fático-probatórios coligidos
ao caderno processual, resta cabalmente evidenciada a autoria criminosa
imputada ao ora apelado. 

Há que se esclarecer,  neste ponto,  que,  a despeito  de a
vítima não ser menor de 14 (catorze) anos na data do fato – já que nasceu no
dia 15/05/1999, conforme se verifica da carteira de identidade de fl.  20 -,
restou  comprovado,  através  deste  mesmo  documento  (em  que  consta
“IMPOSSIBILITADO” de assinar) e, também, do laudo sexológico de fl. 58, e
pelo  próprio  depoimento  do  ofendido  (mídia  de fl.  73),  a  sua  condição de
deficiente mental.

No caso em comento, da análise pormenorizada do conjunto
probatório, verifica-se, de forma indubitável, que o denunciado, ora recorrido,
praticou ato libidinoso  com o deficiente mental R.S.S., conforme narrado na
prefacial acusatória, entretanto, este compreendeu o que estava acontecendo
e chegou, inclusive, a chutar o réu, conseguindo fugir.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença.

Não obstante,  não  há,  pelas  razões  supracitadas,  que  se
aplicar o art. 217-A, § 1º, do CP, e, sim, o art. 213, § 1º, do mesmo diploma
legal, nos seguintes termos:

“Art.  213.  Constranger  alguém,  mediante  violência  ou  grave
ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com
ele se pratique outro ato libidinoso: (Redação dada pela Lei nº
12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.          (Redação
dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
§  1o  Se  da  conduta  resulta  lesão  corporal  de  natureza
grave ou se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de
14 (catorze) anos: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos”. Destaquei.

Passo, então, à dosimetria da pena.

a) Culpabilidade: normal à espécie;
b) Antecedentes: bons;



c) Conduta Social:  inexistem nos autos elementos a esse
respeito;

d) Personalidade: não aferida tecnicamente, razão pela qual
nada há a se considerar quanto a este aspecto;

e) Motivos: inerentes ao tipo;
f) Circunstâncias: normais ao crime;
g) Consequências: normais à espécie;
h) Comportamento da vítima: não contribuiu.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 08
(oito) anos de reclusão, tornada definitiva diante da ausência de atenuantes
ou agravantes, causas de aumento ou de diminuição da pena, reprimenda a
ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea
“a”, do Código Penal.

Em razão do quantum da pena fixado, incabível  a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, face ao
art. 44 do CP.

Ante  o  exposto,  DOU  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECURSO MINISTERIAL para condenar  Lourival Firmino da Silva nas
penas do art. 213, § 1º, do CP, à pena de 08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado. 

É como voto.

Presidiu o julgamento,  com  voto, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador João Benedito da Silva, decano no exercício da
Presidência da Câmara Criminal, dele participando os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, relator, e Marcos
William de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da
vaga  de  desembargador),  revisor.  Ausente  justificadamente  o
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho. 

Presente à sessão o Excelentíssimo Senhor Amadeus
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Câmara Criminal “Des. Manoel
Taigy de Queiroz Mello Filho” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba, em 03 de maio de 2018.

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
Relator
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