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V i s t o s, etc. 
 
O. S. S. (...) responde ao presente processo como incurso, 

nas penas do art. 213, combinado com o art. 224, letra “b”, ambos do Código 
Penal, combinados com o art. 9º da Lei nº 8.072/90, pela prática do fato 
delituoso, assim narrado na denúncia: 

 
“No dia 10 de agosto de 2008, por volta das 14h, na Rua 

(... ) mediante violência presumida, constrangeu a vítima A. L. F. C. à 
conjunção carnal, consoante auto de exame de corpo de delito – 
conjunção carnal – da fl. 25 do IP, no qual consta “Paciente encontra-se 
entre o 7º e 8º mês de gravidez. Está realizando o pré-natal no Camilo 
Gomes”. 

 
Na ocasião, o denunciado, aproveitando-se da ausência 

da genitora da ofendida, manteve relação sexual com a vítima, que é 
portadora de debilidade mental (auto de exame de corpo de delito da fl. 
25 do IP). Em decorrência da conjunção carnal a que foi submetida, a 
vítima resultou grávida. 

 
Para perpetrar o delito, o denunciado, vizinho da 

ofendida, pulou o muro e ingressou na residência pela porta dos 
fundos; ato contínuo, levou a ofendida para o quarto, desnudando-a e 
mantendo conjunção carnal. 

 
Após o cometimento do delito, o denunciado ameaçou 

a vítima de que se revelasse o ocorrido a alguém iria lhe dar uma 
surra”. 
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A denúncia foi recebida em 04 de setembro de 2009 (fl. 39). 
O réu foi devidamente citado (fl. 41), e constituiu defensor 

que apresentou resposta escrita, com rol de testemunhas (fls. 44/46). 
 
Não verificadas as hipóteses do art. 397, do CPP, foi 

designada audiência de instrução, interrogatório, debates orais e julgamento 
(fl. 51). 

Foi deferido o pedido de habilitação dos assistentes de 
acusação (fl. 73). 

 
Na audiência foram ouvidas a vítima e cinco testemunhas 

(fls. 79/89v e 94/95v). Ao final, o réu foi interrogado (fls. 111/112v). 
 
No prazo do art. 402, do CPP, as partes nada requereram 

(fl. 110). 
Os debates orais foram substituídos por memoriais, a 

requerimento das partes (fl. 110). 
 
Nos memoriais, o Ministério Público e a assistência de 

acusação postularam pela condenação do réu, nos termos da denúncia (fls. 
113/118 e 120/121). A  defesa pugnou pela absolvição (fls. 123/125v). 

 
Relatei. 
Decido. 
 
A materialidade do delito está consubstanciada na 

ecografia obstétrica (fls. 23/24), documentos de fls. 25/28, no auto de exame 
de corpo de delito (fl. 29), e laudo de investigação de paternidade (fls. 
104/106), bem como pela prova oral coligida. 

 
A autoria é incontroversa. 
 
Na fase policial o acusado aduziu que se relacionou com a 

vítima por cerca de um ano, a qual se insinuava indo até sua casa, o que 
inclusive era presenciado pela vizinha T. V. (fl. 13): “(...) A. L., na ausência 
dos demais familiares, chamava o declarante, pelo muro de sua casa, e 
se insinuava, dizendo que iria até a casa do mesmo; que se relacionava 
sexualmente com A. L. sempre aos sábados; que nunca seus pais, ou a 
irmã L. estava em casa; que se relacionou com A. L. por cerca de um 
ano (...). Que o último dia em que se relacionou com A. L., foi no dia 
19/08/08, que depois, como está com problemas cardíacos, não quis 
mais continuar se envolvendo com a mesma, até porque ela é uma 
biscate, nunca gostou realmente dela, e por isso nunca teve interesse 
em assumi-la (...)”. Que a vizinha da frente da casa do declarante, de 
nome T. V. já viu A. L. saindo da casa do declarante (...)”. 
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O réu O. S. S., ao ser interrogado em juízo, confirmou ter 

mantido relações sexuais com a vítima, mas negou ter forçado a ofendida ao 
ato, alegando que “eu andei com essa mulher mais de ano senhor, ela ia na 
minha casa, que eu trabalho em Candiota e sábado de tarde eu tô sempre 
em casa, aliás o dia todo porque eu não trabalho sábado e ela ficava se 
folgando comigo ali e eu andei com ela, andei uma vez e depois mais de ano 
eu andei com ela”. Aduziu que apenas mantinha relações com a ofendida, 
em sua casa e não sabia que ela era portadora de debilidade mental. 
Afirmou que a vítima, antes, já havia namorado com G. (fls. 111/112v): “Juiz: 
O senhor se encontrava no dia dez de agosto de 2008 á tarde na rua (...)? 
Interrogando: 342. Juiz: Não, na 346 o senhor estava lá? Interrogando: 
Não senhor. Juiz: O senhor conhece A. L. F. C.? Interrogando: Sim senhor. 
Juiz: L. F. C.? Interrogando: Sim senhor conheço. Juiz: G. F. C.? 
Interrogando: Sim senhor conheço. Juiz: J. G. O.? Interrogando: Não 
conheço. Juiz: M. T. S. V.? Interrogando: Conheço. Juiz: A. L. B. G.? 
Interrogando: Não conheço. Juiz: Alguma coisa contra esses que o senhor 
não conhece? Interrogando: Não senhor, nada. Juiz: (Lida a denúncia). É 
verdade isso? Interrogando: Não, senhor. Juiz: O que houve lá? 
Interrogando: Eu andei com essa mulher mais de ano senhor, ela ia na 
minha casa, que eu trabalho em Candiota e sábado de tarde eu tô sempre 
em casa, aliás o dia todo, porque eu não trabalho sábado e ela ficava se 
folgando comigo ali e eu andei com ela, andei uma vez e depois mais de ano 
eu andei com ela. Juiz: Alguma vez o senhor foi na casa dela? 
Interrogando: Fui porque eu colocava o meu carro no pátio deles, mas 
nunca eu entrei dentro da casa dela. Juiz: Mas chegou a manter relações 
sexuais com ela na casa dela ou não? Interrogando: Nunca entrei dentro da 
casa dela. Juiz: Vocês mantinham relações sexuais na sua casa, então? 
Interrogando: Na minha casa, sim senhor, várias vezes. Juiz: Eram 
vizinhos? Interrogando: Somos vizinhos. Juiz: E o senhor sabia que ela era 
portadora de debilidade mental ou não? Interrogando: Eu pra mim não, 
porque ela ficava debochando da mãe dela, da irmã dela, e ela ficava 
dizendo: --Minha mãe pensa que eu sou tal coisa, porque eu via ela no baile 
lá, tem um salão paroquial lá na comunidade e ela pro baile e dançava a 
noite toda, ela dizia: -Tu acha que eu tenho alguma coisa, eu não tenho 
nada, então eu não posso imaginar, eles dizem que tem, mas eu acho que 
não. Juiz: O senhor era vizinho dela dali a quanto tempo? Interrogando: Eu 
to morando lá agora já faz quatro anos. Juiz: Não conhecia eles antes? 
Interrogando: Já conhecia sim senhor, minha mãe mora ao lado, já 
conhecia, eu não morava lá. Juiz: O senhor sabe se ela anda sozinha na rua 
ou anda acompanhada sempre? Interrogando: A A. L.? Juiz: É. 
Interrogando: Ela andava, agora sim ela não anda mais, nunca mais eu vi 
ela na rua agora depois que aconteceu isso ai, porque foi pra justiça, mas 
antes ela andava sozinha na rua. Juiz: Tem uma ação de investigação de 
paternidade? Interrogando: Sim senhor. Juiz: Já foi julgado ou não? 



 
  

 4 
64-2-004/2010/259128 004/2.09.0004136-6 (CNJ:.0041362-96.2009.8.21.0004) 

Interrogando: Não senhor. Juiz: Vocês namoraram em torno de um ano por 
ai? Interrogando: Eu não tenho bem certeza, mas é mais de uma ano, eu já 
calculo um ano. Juiz: Ela tinha algum outro namorado, alguma coisa ou 
não? Interrogando: Teve antes de mim ela teve. Juiz: Quem era o 
namorado? Interrogando: Era esse tal de Gilberto ai que o senhor citou, foi 
ela que me falou, por isso que eu citei ele no dia que eu fui na delegacia. 
Juiz: O senhor já foi preso antes ou processado? Interrogando: Não (...)”. 

 
Os argumentos defensivos do réu não encontram 

sustentação nos autos. A negativa do réu fica bastante enfraquecida quando 
da análise do restante da prova. Ao que tudo indica, o acusado, ao negar o 
fato, está simplesmente exercendo seu direito de defesa pessoal sem que, 
contudo, atenue a prova acusatória, que é conclusiva no sentido de apontá-
lo como autor do fato. 

O crime perpetrado pelo réu é detalhado pela vítima A. L. 
F. C., na fase policial (fl. 10), quando relatou que estava sozinha em casa, na 
parte da tarde e “O. pulou o muro, e entrou para dentro do pátio da 
residência onde mora, e a declarante estava com a porta da cozinha 
aberta, sendo que estava lavando a louça; que não se recorda se estava 
calor ou frio; que então O. chegou perto da declarante e mandou que 
tirasse sua roupa, e fosse até o quarto; que no quarto O. começou a 
tirar a roupa da declarante; que a deixou sem roupa alguma; que O. 
também ficou sem roupa; que O. disse à declarante que 'não contasse 
nada a ninguém, senão a arrebentaria a pau”; que O. mandou a 
declarante deitar na cama; que depois O. começou a beijar o corpo da 
declarante, bem como a chupou, e lambeu seu corpo; que então O. 
colocou o seu pênis, no meio das pernas da declarante, e enfiou na sua 
vagina; que não colocou o pênis na parte de trás, só na frente; que a 
declarante ficou toda molhada; que O. não a obrigou a tocar no corpo 
do mesmo, ou fazer outra coisa; que O. ficou mais um pouco na cama, 
e depois antes de ir embora, disse novamente à declarante que não 
contasse à ninguém o que tinha ocorrido, pois se contasse iria tomar 
pau; que a declarante ficou machucada, sentindo dores; que O. nunca 
mais apareceu na casa da declarante, e nem tentou mais nada (...)”. 

Em juízo, a ofendida reiterou as alegações prestadas na 
fase policial, aduzindo que estava lavando a louça em casa, quando o réu 
chegou e lhe levou para o quarto e “disse que não era para eu contar se não 
ele me dava uma sova de pau”, sendo que nunca antes havia mantido 
relações sexuais, resultando grávida em face do abuso. Referiu que nunca 
teve namorado, tampouco namorou o réu ou foi em sua casa (fls. 83v/85v): 
“Juiz: Tu conhece o O. S. S.? Vítima: Conheço. Juiz: Tu tem um filho hoje? 
Vítima: Tenho. Juiz: Como foi gerado este filho, me conta o que aconteceu 
naquele dia? Vítima: Ele entrou lá, eu estava lavando a louça, ele me 
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agarrou e me levou para o quarto e disse que não era para eu contar se não 
ele me dava uma sova de pau. Juiz: Se tu contasse ele te dava uma sova 
de pau? Vítima: Sim, não era para eu dizer. Juiz: O que tu lembra mais 
disso? Vítima: Eu lembro que ele pulou o muro. Juiz: Palavra ao MP. 
Ministério Público: A depoente já teve algum namorado? Vítima: Não, 
nunca tive. Ministério Público:  Mora com quem? Vítima: Com os pais. 
Ministério Público:  Sempre morou com eles? Vítima: Sempre. Ministério 
Público:  A senhora estudou? Vítima: Estudei. Ministério Público:  Até que 
serie? Vítima: Quarta. Ministério Público:  Sabe ler e escrever? Vítima: 
Muito pouco. Ministério Público:  E porque parou? Vítima: Por causa da 
dificuldade?  Ministério Público: Que tipo de dificuldade? Vítima: 
Dificuldade de estudar.  Ministério Público: Tua? Vítima: Minha. Ministério 
Público:  Para aprender? Vítima: Aprender. Ministério Público:  Lembra 
em que colégio foi? Vítima: No Julinha. Ministério Público:  Recorda se tu 
fostes de outra instituição? Vítima: (...), Caminho da Luz também. 
Ministério Público: Tu faz algum tipo de tratamento médico? Vítima: Doutor 
Ubirajara. Ministério Público: Sabe que tipo de médico ele é? Vítima: Ele é 
psiquiatra. Ministério Público: A senhora toma algum medicamento? 
Vítima: Agora não, eu tomava. Ministério Público: A senhora namorou o 
O.? Vítima: Não. Ministério Público:  Nunca namorou ele? Vítima: Nunca. 
Ministério Público:  Visitou a casa dele? Vítima: Nunca fui na casa dele.  
Ministério Público: Como se conheceram? Vítima: Através disso que eu 
lhe disse, ele invadiu meu lar. Ministério Público:  Antes de acontecer isto, 
ele já havia ido na sua casa alguma vez? Vítima: Só uma vez. Ministério 
Público: Ele guardava o automóvel lá? Vítima: Guardava. Ministério 
Público: Ele manteve relações sexuais com a senhora? Vítima: Só uma 
vez. Ministério Público: Ele pulou o muro, a senhora estava na cozinha? 
Vítima: Ele pulou lá, eu estava lavando a louça, os (...) na frente. Ministério 
Público: E o que aconteceu? Vítima: Ele me agarrou. Ministério Público: 
Lhe levou para onde? Vítima: Para o quarto. Ministério Público: Tirou a 
sua roupa? Vítima: Tirou. Ministério Público: A senhora já havia mantido 
relação sexual antes? Vítima: Nunca. Ministério Público: E a senhora ficou 
grávida? Vítima: Fiquei. Ministério Público: Nasceu seu menino já? 
Vítima: Nasceu. Ministério Público: Como é a rotina da sua vida, o que 
senhora faz, fica em casa, sai com quem? Vítima: Trabalho em casa. 
Ministério Público: O que faz em casa? Vítima: Lavo a louva, tiro o pó, 
tudo isso. Ministério Público: Na rua a senhora saí? Vítima: Só 
acompanhada deles. Ministério Público: De quem? Vítima: Dos pais, da 
irmã. Ministério Público: Nunca saí para rua sozinha? Vítima: Nunca. 
Ministério Público: E o seu menino quem cuida? Vítima: Minha irmã. 
Ministério Público: Qual o nome dela? Vítima: L. Ministério Público: A L. 
que cuida e tu ajuda também? Vítima: Ajudo. Ministério Público: O seu O. 
queria namorar com a senhora? Vítima: Queria nada. Ministério Público: 
Ele falou que a senhora estava namorando ele. Vítima: Nunca namorei ele, 
mentira. Ministério Público: Nunca frequentou a casa dele? Vítima: Nunca 
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fui na casa dele. Ministério Público: Nem fugida da mãe? Vítima: Nunca, 
eu não faço isso. Ministério Público: Nada mais. Juiz: Palavra à 
assistência, Assistente de acusação: A senhora sentia muito medo de 
contar para a família o que tinha acontecido e se sentia ameaçada pelo seu 
O.? Vítima: Sentia. Assistente de acusação: Sentia medo? Vítima: Medo. 
Assistente de acusação: Mesmo? Tinha medo de contar para os seus pais 
o que tinha ocorrido? Vítima: Medo de contar. Assistente de acusação: Por 
quê? Vítima: De apanhar. Assistente de acusação: Nada mais. Juiz: 
Palavra novamente dada ao MP. Ministério Público: Como descobriram 
que a senhora estava grávida? Vítima: Foi no fim do ano que descobriram. 
Ministério Público: Como a sua mãe soube? Vítima: Eu fui no médico com 
minha irmã. Ministério Público:Antes disso a senhora não falou? Vítima: 
Não falei. Ministério Público: Nunca falou? Vítima: Nunca falei, só viam 
que eu ia engordando. Ministério Público: E a barriga crescendo? Vítima: 
Sempre crescendo. Ministério Público: Nada mais. Juiz: Palavra à defesa. 
Defesa: Doutor, ela falou que quando houve o fato, ela estava na cozinha 
lavando louça, se ela pode nos dizer se a cozinha fica do lado do muro da 
casa ou fica para dentro da casa? Vítima: Do lado da casa, da cozinha.  
Defesa: Ela viu ele pulando o muro ou disseram? Vítima: Disseram. 
Defesa: Quem disse? Vítima: Não lembro. Defesa: Nada mais. Juiz: A 
senhora não viu ele pulando o muro? Vítima: Não vi. Juiz: Onde viu ele? 
Vítima: Dentro do pátio. Juiz: Nada mais. Juiz: A senhora estava lavando a 
louça, viu ele dentro do pátio já, o que ele lhe disse, o que fez naquele 
momento? Vítima: Me agarrou e me levou para o quarto. Juiz: Como ele lhe 
agarrou? Vítima: Assim. Juiz: Deu um abraço e lhe levou para o quarto, e a 
sua roupa quem tirou a senhora ou ele? Vítima: Foi ele. Juiz: Neste 
momento que ele lhe agarrou o que ele disse para a senhora? Vítima: Que 
não era para eu contar nada. Juiz: Nada mais (...)”. 

O depoimento da vítima, é corroborado pelos demais 
testemunhos. 

A testemunha A. L. B. J., assistente social, relatou que 
acompanhou a gravidez da vítima, que resultou do estupro, por ser 
considerada de risco. Disse que era perceptível que a ofendida possuía 
problema de natureza mental, sendo “bem considerado a dificuldade dela” 
(fls. 79/80): “Juiz: Lida a denúncia. O que sabes disso? Testemunha: Eu 
acompanhei ela, eu trabalho no posto Camilo Gomes secretária de saúde, e 
o contato que tive com ela foi o acompanhamento do pré-natal que nós 
fomos solicitados lá para ela fazer pré-natal lá por ser uma gestação de risco 
e a relação que eu tive com ela foi neste acompanhamento, fiz visita 
domiciliar, agendava consulta, mas fora isso não tenho conhecimento. Juiz: 
Palavra ao MP. Ministério Público: A senhora mencionou gestação de 
risco, em razão de que circunstancia? Testemunha: Diria até pela própria 
situação dela, uma pessoa que tem uma certa dificuldade em entendimento 
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das coisas, até para responder por ela mesmo, então ela teria que fazer pré-
natal em seu posto de origem, seria se não me engano o Centro Social 
Urbano, e o próprio posto encaminhou para lá, porque o Camilo Gomes é 
uma unidade referencia em gestação de risco. Ministério Público: É 
perceptível que ela tem algum problema de natureza mental? Testemunha: 
Sim. Ministério Público: Deficiência severa, leve ou moderada? 
Testemunha: Não me sinto capaz de avaliar o grau, mas é bem considerado 
a dificuldade dela. Ministério Público: É que a senhora mencionou que ela 
não tinha condições de se determinar. Testemunha: Inclusive para se 
manter um dialogo com ela é com dificuldade, geralmente a irmã 
acompanhava ou mãe. Ministério Público: Com relação a gestação, ela 
tinha perfeita consciência dos cuidados, que deveria adotar, com o 
nascimento da criança? Testemunha: Acho até que tinha, o que eu percebi 
é que é uma estrutura familiar muito boa, a família todo tempo junto, 
participando, apoiando, acho que isso aí ajudou bastante ela, me pareceu 
uma estrutura familiar muito boa, recebeu todo apoio deles, todo tempo, 
sempre que ela ia para a consulta eles juntos. Ministério Público: Sozinha, 
ela teria condições de se deslocar até a consulta? Testemunha: Nunca foi, 
sempre acompanhada, nunca foi sozinha. Ministério Público: No trato 
pessoal com ela, suas explicações, ela tinha capacidade de entender 
perfeitamente isto aí ou não? Testemunha: Ela nunca manifestava nada, 
sempre quieta. Ministério Público: Não respondia? Testemunha: Não. 
Juiz: Foi levada bem a gestação? Testemunha: Foi, ocorreu tudo normal. 
Ministério Público: Nada mais.  Juiz: Palavra à defesa. Defesa: A senhora 
conhecia a moça antes deste fato? Juiz: Não. Defesa: Nos contatos que a 
senhora teve com ela, ela se manifestou de alguma forma, se referiu alguma 
coisa a respeito da gestação? Testemunha: A respeito da gestação não. 
Defesa: Ela não tinha capacidade de entender aquilo que ela fazia, ela 
assinava, escrevia, a senhora não constatou isso, se ela não tinha 
capacidade de se determinar? Testemunha: Acho que ela assinava, na 
ficha de atendimento acho que ela assinava, não posso garantir. Defesa: Ela 
estava incapacitada juridicamente, alguém tinha entrando com alguma ação 
neste sentido? Testemunha: Não. Defesa: Em contato que a senhora teve 
com ela, mesmo com alguma dificuldade ela tinha um grau de entendimento, 
do que estava ocorrendo com ela, de que ela estava grávida? Testemunha: 
De que ela estava grávida ela tinha. Defesa: Nada mais. Juiz: Sobre a 
gravidez, a senhora chegou a conversar com ela sobre o que tinha 
acontecido? Testemunha: Não, ela não tocava no assunto. Juiz: Mas a 
senhora tentou conversar com ela? Testemunha: O que me foi relatado foi 
por familiar, mas por ela não. Juiz: E o que lhe relataram? Testemunha: 
Isso, que ela teria sido estrupada, mas eu não sabia nem quem, nada, nunca 
foi tocado em nome, nada, só isso, o fato me foi colocado.  Juiz: Nada mais 
(...)”. 

G. F. C., mãe da vítima, aduziu que a ofendida é deficiente 



 
  

 8 
64-2-004/2010/259128 004/2.09.0004136-6 (CNJ:.0041362-96.2009.8.21.0004) 

e “ali na vila não tem quem não conheça que ela tem este problema”, o que 
era do conhecimento do acusado, seu vizinho. Referiu que a vítima nunca 
namorou ninguém (fls. 80v/83): “Juiz: Lida a denúncia. O que a senhora 
tem a dizer sobre isso? Testemunha: Foi agora em 2009, 2009 não foi. Juiz: 
Vamos em frente, o que houve? Testemunha: Eu trabalho, sempre trabalhei, 
trabalho até com o (...), e ela sempre foi uma menina que ficou sozinha 
quando era preciso, sempre, porque a outra trabalhava, as vezes estava em 
casa sábado, mas dia de semana não, então aconteceu que eu nem sabia, 
porque ela nunca saiu, nunca teve namorado nem nada, e eu não sabia do 
que estava acontecendo, porque ela não contou, só que a gente ficou assim, 
a barriga começou a crescer e eu achava que aquilo era até um sisto alguma 
coisa, falei para a minha patroa: “A. L. anda tão diferente, está engordando e 
não sei o que é aquilo, vou até levar no médico” ela disse para eu levar e eu 
levei no doutor Testa, não é o Testa é o Oliveira, disse para mim: “ela tem 
namorado?”, “não senhor, ela nunca namorou, nunca saiu, nunca dormiu 
com ninguém”, sempre eu que levei ela, toda vida nas festas, não deixava 
com ninguém, porque eu tinha medo do podia acontecer, podia acontecer 
algo ruim, como aconteceu agora, então mandou fazer um exame nela, aí foi 
a guria até que levou e deu gravidez nela, eu fiquei para morrer, porque eu 
não sabia daquilo, nunca teve namorado, nunca nada, e o dia que eu levei 
ela no médico que ela fez exame, eu fiquei desconfiada, e ele chegou e ela 
disparou para o quarto.  Juiz: Ele quem? Testemunha: O O., foi o que 
aconteceu, agora eu não posso dizer o que mais aconteceu porque a gente 
não parava em casa, mas só sei que ela solta não é, porque meus filhos eu 
não criei assim doutor, meus filhos foram criados no sistema antigo, nunca 
foram de andar soltos, eles sabem muito bem o meu sistema, se ele vier 
dizer coisas aqui é tudo mentira dele, e das testemunhas também, porque eu 
nem conheço ninguém, aquele que é testemunha, vai lá e tudo na casa dele, 
mas é bom dia ou boa tarde isso quando eu vejo ele, e ele também, a minha 
guria nunca foi na casa dele, é tudo mentira, porque elas não são 
acostumadas assim, nada disso ela fez. Juiz: Palavra ao MP. Ministério 
Público: A senhora mencionou que a A. L. nunca teve namorado? 
Testemunha: Nunca teve, ela ia para o colégio, quando eu não podia levar o 
seu G. levava, ela nunca teve namorado. Ministério Público: E porque 
todos estes cuidados com ela? Testemunha: Eu tinha cuidado porque ela 
tem problema. Juiz: Que tipo? Testemunha: Da cabeça, porque na família 
todo mundo teve, a mamãe teve duas filhas assim, a minha mãe de criação, 
a minha mãe legitima, não vive mais ninguém, por isso que eu cuidava, 
nunca foram soltas, ninguém pode dizer. Ministério Público: Este problema 
de cabeça que a senhora menciona, como a senhora pode explicar isto, ela 
entendia as coisas ou não, ela estudou? Testemunha: Estudou muito 
pouco, não sabe mais que o nome dela, ela não conhece dinheiro, ela teve 
muito tempo no colégio naquele vai e vem, e classe especial, no Caminho da 
Luz ela estudou muito tempo. Ministério Público: O Caminho da Luz é uma 
instituição que atende deficientes aqui em Bagé? Testemunha: Isto, quem 
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atendeu ela foi o doutor Ubirajara, atendeu ela muitos anos. Juiz: E este 
problema é desde que ela nasceu? Testemunha: Desde que ela tinha cinco 
anos, eu morava na Campanha e eu não sabia que ela tinha, ela era uma 
menina muito doente, custou muito para caminhar, para conversas, ela 
nunca teve aquele desenvolvimento como todas as crianças tem, ela nunca 
teve. Ministério Público: E este problema mental que ela tem, é 
perceptível, as pessoas que conversam com ela notam facilmente isto? 
Testemunha: Eu acho que notam depois, porque ela fica variando, porque 
ali na vila não tem quem não conheça que ela tem este problema. Ministério 
Público: O seu O. é seu vizinho? Testemunha: Meu vizinho. Ministério 
Público: Há quanto tempo? Testemunha: Faz uns dois anos, um ano e 
pouco que ele mora com a mãe dele, uns dois anos, porque a mãe dele 
apoiou ele porque ele é viúvo e ficou morando na casa que era da irmã nos 
fundos (...)”. 

No mesmo sentido são as declarações da irmã da 
ofendida, L. F. C. (fls. 86/88): “Juiz: Lida a denúncia. O que a senhora sabe 
disso? Testemunha: É o que ela contou para gente, ela sempre conta a 
mesma coisa, que ela estava lavando a louça e viu ele pular o muro, e ele 
pegou ela pelo braço e disse para ir para o quarto, ele mandou ela tirar a 
roupa, ela tirou e ele fez o que tinha que fazer e depois foi embora, a gente 
pergunta se depois ele voltou, ela diz que não. Juiz: Palavra ao Ministério 
Público. MP: Com relação a saúde mental da sua irmã, que tipo de problema 
ela tem? Testemunha: Ela tem aquele (...) acho que chamam, é um retardo 
mental que ela não consegue assimilar as coisas direito, ela não aprende, a 
gente precisa estar sempre explicando as coisas para ela. MP: A vida dela 
como é? Testemunha: Sempre dentro de casa, fazendo serviço, mesmo 
que ela faça mal, a gente deixa ela fazer e depois refaz, mas a gente deixa 
ela fazer, e olhando tv, para sair só com a mãe para missa, sempre com a 
mãe sempre acompanhada. MP: Ela estudou? Testemunha: No Malé e no 
Julinha, no Malé a mãe estudava junto, e depois no Julinha ela ia com o seu 
G. que a mãe pedia, e as vezes eu mesma ficava esperando ela, ou a mãe ia 
buscar também, sempre acompanhando. (...) MP: Tratamento médico ela 
fez, faz? Testemunha: Ela fez, e as vezes tem que levar ela no Ubirajara 
para ele assistir ela. MP: Tomava medicamento? Testemunha:Tomou por 
um bom tempo, mas depois começou a dar complicações de convulsão e ele 
suspendeu porque ela é calma e tranquila.  MP: Este problema mental que 
ela tem, é de conhecimento público? Testemunha: Todo mundo sabe ali na 
volta, e ele sabia também porque ele teve um irmão, que agora é falecido 
que era deficiente mental também. MP: Ele é vizinho? Testemunha:: 
Vizinho de lado, só divide o muro. MP: A mãe dele mora ali também? 
Testemunha: Mora. MP: Ela também sabe desta deficiência? Testemunha: 
Sabe. MP: Na zona é público? Testemunha: Muito difícil não conhecerem, 
ela esta sempre acompanhada, as vezes até perguntam porque ela não vai 
nas coisas, todo mundo sabe, para médico, para tudo, ir no centro, ir em 
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uma loja, ela não sabe nem receber o pagamento dela sozinha, sou eu que 
recebo porque ela não sabe. MP: Ela recebe ajuda do governo? 
Testemunha: Isso, esse coisa, porque ela é deficiente mental. MP: Pelo 
INSS? Testemunha: Isso. MP: Com relação ao menino que nasceu, quem 
cuida? Testemunha: Eu e minha mãe, meu pai que agora também esta 
morando em casa. MP: Como ela é no trato, tem condições de cuidar de 
uma criança? Testemunha: Sozinha não, porque se ele esta urinado, ela diz 
que acha que ele fez xixi, mas ela não troca, por mais que a gente já 
ensinou várias vezes ela não troca, alimentação também por causa da 
temperatura, não tem condições. MP: Ela teria como levar uma vida 
independente? Testemunha: Nem pensar, porque tem dias que até banho 
tem que obriga-la porque ela não vai. MP: O seu O. a senhora já o 
conhecia? Testemunha: Já conhecia, do lado ali mesmo de casa, ele morou 
há muito tempo com a esposa dele que agora é falecida, e agora depois que 
ele ficou viúvo ele morou de novo, esta morando ainda. (...) MP: Ela tem 
medo? Testemunha: Tem medo, ela morre de medo que ela vá para casa 
da menina, porque ela escuta no rádio, e ela acha que na idade dela ela vai 
também, porque teve uma vizinha que teve um problema e ela acabo indo. 
MP: E do réu? Testemunha: Do réu também, porque ele passa de moto e 
fica olhando para dentro de casa, se ela esta ali na frente com a janela 
aberta, ela se manda, ela não fica. MP: O comportamento dela é infantil, 
como se fosse uma criança esta deficiência? Testemunha: Ela adora olhar 
filme da Xuxa, olhar filme do Didi se der dez vez o mesmo filme ela assisti, é 
as coisas que ela gosta. MP: E dialogo ela consegue manter de adulto? 
Testemunha: De adulto não, vai muito de repetir as coisas, se falar uma 
coisa aqui, ela vai repetir dez vezes ela não desenvolve.  MP: Nada mais.  
Juiz: Palavra à assistência.  Assistente de acusação: A família depois de 
ter feito a ocorrência policial se sentiu ameaçada pelo réu, e se houve o que 
ele falava, houve algum tipo de ameaça? Testemunha: Houve e eu registrei, 
quando ele recebeu este chamado do cartório da mulher, no dia que ele foi 
lá dar o depoimento dele, ele chegou furioso, e gritava: esta negrada, rabo 
sujo, o que estão pensando”, eu até registrei tem uma parte da ocorrência 
com isto, e ameaçando dar uma facada, exatamente: “eu vou dar um facada 
no buxo desta nega” que era da minha irmã, que na época estava grávida, 
eu fiz a ocorrência teve a audiência no fórum ele assinou o papel se 
comprometendo de não nos incomodar mais. Assistente de acusação: O 
réu chegou a constranger a depoente, alguma coisa assim? Testemunha: 
Houve, umas duas vezes mais ou menos quando ele guardava o carro lá em 
casa ele vinha com um papinho, vamos dar uma saidinha só nós, uma 
conversada, tu é tão bonita, e sempre bêbado. (...) Defesa: Quando ela 
estudou, no colégio na vizinhança a senhora não teve conhecimento se ela 
teve algum namoradinho? Testemunha: Nunca teve. (...)” 

A testemunha J. G. O. relatou que acompanhava a 
ofendida no final das aulas, nada sabendo sobre ela ter tido algum 
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namorado, bem como referiu que a vítima aparentava ter deficiência, tendo 
grande dificuldade de aprendizado (fls. 88v/89): “Juiz: Lida a denúncia. O 
que o senhor sabe disso? Testemunha: Só soube o que me disseram, me 
chamaram aqui não sei porque, (...) porque a senhora mãe dela pediu, 
quando ela ia porque ela falava muito, a senhora mãe dele me conhece, 
conhece minha família, pediu se ela poderia vir comigo, se não tinha 
problema, eu estudava no colégio ali, eu e meu filho e saia uma turma 
grande, só isso que eu sei.  Juiz: Palavra ao Ministério Público. MP: O 
senhor eventualmente trazia ou levava ela para o colégio a pedido da mãe 
dela? Testemunha: Ela só vinha comigo na saída, quando ela ia ao colégio.  
MP: Qual escola? Testemunha: Malé, a mãe dela estudava com ela e ia, 
depois no Julinha que a gente passou para o Julinha que aí ela foi também, 
quando ela vinha, vinha comigo. MP: E a A. L., como é que ela aparecia 
para o senhor, demonstrava algum problema? Testemunha: Eu sempre 
observava que ela tinha dificuldade de aprender as coisas, o professor 
ensinava ela sempre tinha dificuldade de aprender, é uma pessoa que fala 
pouco, só ri. MP: Ela não mantém um dialogo? Testemunha: Não. MP: 
Falam com ela e ela só ri? Testemunha: Só na risada, eu só observei isso. 
MP: O senhor era vizinho? Testemunha: Era longe da minha casa.  MP: O 
pessoal da vizinhança sabia da deficiência dela? Testemunha: Não sei 
senhor. Juiz: O senhor sabe se ela teve algum namorado? Testemunha: 
Não sei. Juiz: Neste período de escola que o senhor também cursou, com 
era o comportamento? Testemunha: Sempre a mesma coisa, inclusive 
quando tava o recreio ela nem saia, sempre na aula.  MP: É visível que ela 
tem esta deficiência o senhor conversando com ele? Testemunha: Não 
posso julgar, mas eu acho que sim, aprender as coisas era difícil. MP: Era 
primeiro grau?  Testemunha: Era. MP: Alfabetização? Testemunha: Isso. 
MP: De adultos? Testemunha: Isso. MP: Lembra em que ano foi isto que o 
senhor trazia para casa? Testemunha: Não lembro ao certo, 2002 ou 2003 
não lembro bem. MP: Nada mais. Juiz: Palavra à assistência. Assistente 
de acusação: Nada. Juiz: Palavra à defesa. Defesa: Nesta ocasião que o 
senhor acompanhava a menina até a casa da mãe o senhor vinha de a pé? 
Juiz: A pé, mas eu não ia até a casa dela, nunca fui, quando a gente saia, 
dava na rua da minha casa, três ruas da casa dela eu descia para minha 
casa e ela ia. Testemunha: Nesta ocasião, vinha o senhor e ela, ou com 
outras pessoas? Defesa: Geralmente, vinha outra pessoa, colégio sempre 
solta uma turma grande”. 

 
A testemunha M. T. S. V., vizinha do acusado e da vítima, 

ao contrário do que sustentou o réu, afirmou na fase policial que nunca viu a 
vítima saindo da casa do réu (fl. 20). 

 
Em juízo M. T. S. V. reiterou as alegações prestadas na 

fase policial, aduzindo que a vítima apresenta problemas mentais, tendo 
comportamento infantil “com toda idade que ela tem”, o que é fato conhecido 
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por todos na vizinhança, pois “naquela quadra onde nós moramos ali é gente 
que mora há mais de trinta anos, sempre os mesmos ali. Todo mundo 
conhece ela desde pequena”, o que com certeza é do conhecimento do 
acusado, pois moravam “lado a lado ali”. Afirmou que a ofendida nunca teve 
namorado (fls. 94/95v): “Juiz: O que tu sabe disso? Testemunha: Não, eu 
não sei nada a respeito disso aí, porque eu não vi nada eu não posso 
afirmar nada. Juiz: Palavra ao Ministério Público.  Ministério Público: Com 
relação a vítima, o que que a senhora pode informar, sobre como ela é, 
comportamento? Testemunha: A A. L.? Ministério Público: Isto. 
Testemunha: Sim, como eu disse no processo quando eu fui chamada lá, 
ela é uma pessoa que eu nunca vi a sair de casa a não ser acompanhada da 
mãe dela NE, porque ela tem problemas, conheço ela desde pequena, é isso 
aí; na rua, assim, eu nunca vi ela sozinha sempre quando ela sai é 
acompanhada da mãe. Ministério Público: E que tipo de problemas que ela 
tem? Testemunha: Ela é, eu não sei como é que é, se ela é meio tipo 
infantil assim ela é desde de criança, ela tem um problema assim, ela não é. 
Ministério Público: Não é uma pessoa normal? Testemunha: Sim, ela tem 
um problema, eu não sei explicar o problema dela é. Ministério Público: 
Esse problema relacionado com problema mental? Testemunha: Sim é, ela é 
uma é infantil assim, com toda idade que ela tem. Juiz: Ela teria um retardo 
mental muito acentuado? Testemunha: Sim. Pelo que eu conheço dela 
desde pequena que eu conheço ela, ela sempre tá em tratamento tudo. 
Ministério Público: O seu O. é filho de uma vizinha dali? Testemunha: Sim. 
Ministério Público: A senhora sabe se ele morou ali naquele local também 
com a mãe? Testemunha: Sim ele mora ali. Ministério Público: A senhora 
sabe se a mãe dele e ele mesmo tem conhecimento desse retardo mental, 
essa infantilidade como a senhora mencionou? Testemunha: Acho que com 
certeza né, porque desde pequena ela, eles moram lado a lado ali, mais de 
trinta anos. Ministério Público: Todo pessoal, toda vizinhança sabe desse 
problema dela? Testemunha: Sim, porque naquela quadra onde nós 
moramos ali, é gente que mora a mais de trinta anos, sempre os mesmos 
pessoa ali. Todo mundo conhece ela desde pequena. Ministério Público: 
Nada mais. Juiz: Palavra ao assistente. Assistente: Nada.  Juiz: Defesa. 
Defesa: Se a testemunha alguma vez viu essa moça com namorado, se teve 
namorado ou não? Testemunha: Não. Juiz: Nunca viu? Testemunha:  Não. 
Defesa: A pessoa que não a conhece, se visualiza ela sem conversar com 
ela, ela tem o aspecto de pessoa doente ou tem o aspecto de uma pessoa 
normal? Testemunha: Sim, ela tem o aspecto de uma pessoa doente. 
Defesa: E o que que a senhora entende por retardo acentuado, isso aí que a 
senhora falou aí? Juiz: O que que a senhora entende disso aí? 
Testemunha: É o que eu tô dizendo, ela é como uma é infantil, assim, é 
uma, é isso aí, até eu não sei explicar direito, é isso aí. Defesa: Nada mais”. 

 

A prova, como se vê, suporta o decreto condenatório. 
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Diante dos depoimentos da vítima, aliado ao auto de 
exame de corpo de delito (fl. 29) e Laudo de Investigação de Paternidade, 
que aponta o acusado como pai biológico do filho da vítima (fls. 104/106), 
resta demonstrado o crime de estupro consumado, perpetrado pelo réu 
contra a vítima. 

 
A vítima relatou na fase policial e em juízo que foi forçada 

a manter relações sexuais com o réu, restando grávida, afirmação esta que 
encontra-se corroborada pelo teste de DNA (fls. 104/106) que aponta o 
acusado como pai. 

 
Impende registrar, outrossim, que em crimes contra a 

liberdade sexual,  a palavra da vítima, além do que corroborada por laudo 
pericial e depoimentos testemunhais, assume vital importância na elucidação 
da autoria delitiva. 

 
É por isso que a jurisprudência, maciçamente, vem 

reconhecendo total relevo à palavra das vítimas, no que se referem aos 
delitos patrimoniais e sexuais, pois não se concebe que ela venha a juízo, 
em evidente constrangimento de sua intimidade, acusar um inocente. 

 
Faz-se oportuno citar jurisprudência oriunda da Obra 

Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial: 
 

“Os crimes contra os costumes são dos que se 
procura cometer entre quatro paredes às ocultas, 
horas mortas, sem vigília de ninguém. Bem por 
isso às vítimas são suas grandes testemunhas. 
Descrer delas, só quando se arregimentam 
elementos seguros de que têm imaginação 
doentia ou agem por vingança irracional” (TJSP – 
AC – Rel. Geraldo Roberto – RT 455/332). 
(FRANCO, Alberto Silva. CPIJ. 7.ed. São Paulo: RT. 
Volume 2. P 3102) 
 
“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. Procedente” (STF – 2.ª T. – HC 79.850-1 – 
Rel. Maurício Corrêa – j. 28.03.2000 – DJU 
05.05.2000, p. 21).   (FRANCO, Alberto Silva. CPIJ. 
7.ed. São Paulo: RT. Volume 2. P 3101) 

 
 
Outrossim, as alegações defensivas do réu que que a 

vítima se insinuava, indo até sua casa, o que teria sido inclusive presenciado 
pela vizinha M. T. V. (fl. 13), não foram confirmadas por esta, a qual referiu 



 
  

 14 
64-2-004/2010/259128 004/2.09.0004136-6 (CNJ:.0041362-96.2009.8.21.0004) 

que nunca viu a vítima saindo da casa do réu (fl. 20). 
 
O réu também alegou em sua defesa que a vítima tinha 

namorados, sendo um deles G.: “que, embora tenha ouvido comentários 
de que A. L. 'não regulava bem da cabeça', tem conhecimento de que já 
teve namorados, e um deles o declarante viu na rua, de mãos dadas 
com A. L., sendo que iam para o Colégio, que o nome dele é G.” (fl. 13). 

  
Entretanto, J. G., tanto na fase policial (fl. 19), quanto em 

juízo (fls. 88v/89), afirmou que efetivamente era colega da ofendida em 
turma especial, acompanhando-a até a sua casa, que ficava no mesmo 
caminha da sua residência, nada sabendo acerca da ofendida ter namorado. 

A alegação aventada pela defesa técnica na fl. 125, de que 
o acusado “não poderia fazer esforço físico, muito menos a escalar e 
pular o muro que divide a casa de sua mãe onde mora a vítima”, pois 
apresenta deficiência cardíaca severa, é rechaçada pelas próprias 
alegações do acusado na fase policial, quando declarou que “o último dia em 
que se relacionou com A. L, foi no dia 19/08/08, que depois, como está com 
problemas cardíacos, não quis mais continuar se envolvendo com a mesma, 
até porque ela é uma biscate, nunca gostou realmente dela, e por isso nunca 
teve interesse em assumi-la” (fl. 13). 

 
Dessa forma, verifica-se que todos os argumentos 

defensivos do acusado foram rechaçados. Enfim, todos os depoimentos 
transcritos não deixam dúvidas quanto à autoria do crime de estupro 
praticado pelo réu, aliados ao exame de DNA de fls. 104/106. 

Sendo a ofendida portadora de problemas mentais, 
conforme depoimentos testemunhais acima transcritos e atestado médico de 
fl. 22, e não podendo oferecer resistência, presume-se a violência, conforme 
art. 224, alínea “b”, do Código Penal. 

 
Em que pese tal dispositivo legal encontrar-se revogado 

atualmente, deve ser aplicado ao caso, pois tal norma é mais benéfica ao 
acusado, se comprado com o atual art. 217-A, §1º, do CP. 

 
Merece reparos a denúncia no que concerne ao aumento 

de pena previsto no art. 9º da Lei 8.072/90. 
 
No caso sub judice a debilidade mental da vítima é 

elementar do tipo, pois reconhecida como causa caracterizadora da violência 
ficta, não se podendo, portanto, também manipulá-la como causa de 
aumento de pena, sob pena de incorrermos num bis in idem. 

 
Não se quer com isto afastar a hediondez do delito. 
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A jurisprudência, de forma preponderante, vem afirmando 
e consolidando o entendimento de que os crimes de estupro e atentado 
violento ao pudor, inobstante a forma, seja simples ou qualificada, são 
considerados crimes hediondos, à luz do que preceitua o art. 1º da Lei 
8.072/90. 

 
Nesse sentido trago jurisprudência e comentários de Celso 

Delmanto na obra Código Penal Comentado: 
 

“O crime de atentado violento ao pudor, na sua forma 
simples prevista no art. 214, caput, do Código Penal, 
encontra-se situado no chamado rol dos crimes hediondos, 
por força da expressa disposição do art. 1º da Lei 8.072/90” 
(STJ – 6ª T. – REsp. 90.171 – Rel. Vicente Leal – j. 08.10.1997 
– DJU 12.08.1997, p. 36.287 e RT 745/527). 
Tanto a forma simples (CP, art. 214), como a versão 
qualificada (CP, art. 223, caput, e § único), ambas inserem-
se na classificação prevista no art. 1º da Lei 8.072/90. 
Vedada, no caso, a liberdade provisória” (STJ – 5ª T. – RHC 
6633- Rel. José Arnaldo – j. 12.08.1997 – DJU 15.09.1997 p. 
44.399 – 44.400 e RT 746/553). 
 
EMENTA:  ESTUPRO. VIOLÊNCIA REAL. VÍTIMA MENOR DE 
14 ANOS. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA POR OUTROS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 
CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 9º DA LEI DOS 
CRIMES HEDIONDOS. INAPLICABILIDADE. Referida causa 
de aumento somente incide quando do fato resultar lesões 
corporais de natureza grave, ou morte. Apelo parcialmente 
provido. (Apelação Crime Nº 70008925687, Oitava Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antônio 
Ribeiro de Oliveira, Julgado em 29/09/2004) 
 
“A aplicação do art. 9º da LHC, nos crimes sexuais contra 
menor de 14 anos nas hipóteses onde não resultou lesão 
corporal grave ou morte, configura bis in idem (STF, HC 
72.070, DJU 12.4.96, p. 11073, in RBCCr 15/408; TJRS, 
RJTJRS 166/121; TJSP, RJTJSP 166/311, RT 759/591, 
755/602, 753/585) (Celso Delmanto e outros, 6ª ed., pág. 
461.) 

 

Desta forma, entendo que, embora do crime não tenha 
decorrido lesão corporal grave ou morte, há a incidência da hediondez 
prevista no art. 1º da Lei 8.072/90. 

 
Provadas autoria e materialidade e não lhe socorrendo 

qualquer causa de exclusão da criminalidade ou isenção de pena, impõe-se 
a reprimenda penal. 

 
ISTO POSTO, julgo PROCEDENTE, em parte, a 
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denúncia para CONDENAR o réu O. S. S. como incurso nas penas do 
art. 213, c/c art. 224, “b”, ambos do Código Penal. 

 
O réu é primário (fl. 37). 
 
A culpabilidade é grave, o réu tinha plena consciência da 

ilicitude da conduta. 
A conduta social é ignorada. 
 
A personalidade mostra-se sexualmente desequilibrada. 
 
Os motivos estão ligados à pura e simples satisfação da 

lascívia do acusado. 
As circunstâncias são desfavoráveis, em decorrência de 

todos os fatos já narrados. 
Os prejuízos ao psiquismo da vítima são graves, uma vez 

que os danos causados pelos abusos, de regra, são irreversíveis. 
 
Consideradas as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base 

em 06 (seis) anos de reclusão, a qual vai definitivada na ausência de 
outras moduladoras. 

 
O regime de cumprimento de pena é o inicial fechado, 

pois trata-se de crime hediondo. 
 
Tratando-se de réu primário e que respondeu ao processo 

em liberdade, poderá recorrer sem se recolher à prisão. 
 
Trânsita em julgado, expeça-se o BIE, forme-se o PEC, 

comunique-se o TRE. 
 
Custas, na forma da lei. 
 
Publique-se. 
Registre-se. 
Intimem-se. 
 
Bagé, 13 de dezembro de 2010. 
 
 
Marcos Danilo Edon Franco 
          Juiz de Direito 
 
 

 


