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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CRIME. CRIMES SEXUAIS. ESTUPRO. 
PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. DEFICIÊNCIA 
MENTAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA ESPECÍFICA. 
FUNDADA DÚVIDA QUANTO À CAPACIDADE DE 
CONSENTIMENTO DA VÍTIMA.  ABSOLVIÇÃO.   
No caso sob exame, apesar de demonstrada a 
existência material da conjunção carnal e sua 
respectiva autoria, os elementos de prova aportados 
aos autos não afastam a dúvida em relação à 
presença da causa de presunção de violência prevista 
no art. 224, b, do Código Penal, vigente ao tempo do 
fato.  
Embora atestado que a vítima padece de retardo 
mental moderado, esta não foi submetida a perícia 
psiquiátrica específica, com o intuito avaliar a 
intensidade de tal debilidade e de apurar a presença 
ou não de capacidade para compreender o ato sexual 
e suas consequências, bem como de consentir com 
sua prática. 
Como a dúvida deve ser interpretada em favor do 
acusado, afigura-se impositiva a reforma da sentença 
condenatória, com a consequente absolvição do réu. 
APELAÇÃO PROVIDA.  

 
APELAÇÃO CRIME 
 

SÉTIMA CÂMARA CRIMINAL 

Nº 70046149035 
 

COMARCA DE BAGÉ 

M.  
.. 

APELADO 

O.   
.. 

APELANTE 

A.    
.. 

APELADO/ASSISTENTE DE 
ACUSAÇÃO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sétima Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar 

provimento à apelação, para absolver o réu.  
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Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além da signatária (Presidente), os 

eminentes Senhores DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY E DES. 

JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA. 

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2011. 

 
 

DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA,  
Relatora. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA (RELATORA) 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra O. S. S. 

(nascido em 02-12-1956 – fl. 37), com 52 anos de idade à época do fato, 

como incurso nas sanções do art. 213, c/c art. 224, letra ‘b’, ambos do 

Código Penal, e do art. 9º da Lei 8.072/90, pelo fato assim narrado na peça 

acusatória: 

“[...] 

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

na Rua PM Éverton Daneres, nº 346, bairro Pedra Branca, 

nesta Cidade, o denunciado, 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 
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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. 

 [...]” 

A exordial acusatória foi recebida em 04-09-2009 (fl. 39). 

O réu foi citado pessoalmente (fl. 40) e, por intermédio de 

defensor constituído, apresentou resposta à acusação com rol de 

testemunhas (fls. 44-46).  

Inexistindo quaisquer das causas previstas no art. 397 do 

Código de Processo Penal, foi determinado o regular prosseguimento do 

feito (fl. 51). 

Apresentado e deferido o pedido de habilitação para assistente 

de acusação (fl. 73). 

No decorrer da instrução, foram ouvidas a vítima (fls. 83v-85v) 

e 05 (cinco) testemunhas (fls. 79-80, 80v-83, 86-88, 88v-89 e 94-95v), bem 

como interrogado o acusado (fls. 111-112v). 

Apresentados memoriais pelo Ministério Público (fls. 113-118), 

pelo assistente de acusação (fls. 120-121) e pela defesa (fls. 123-125v). 

Sobreveio sentença (fls. 126-136, versos), publicada em 14-12-

2010 (fl. 136v), julgando procedente a denúncia para condenar o acusado 

como incurso nas sanções do artigo 213, c/c art. 224, alínea ‘b’, ambos do 

Código Penal, à pena de 06 (seis) anos de reclusão – pena-base fixada no 
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mesmo patamar. –, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Concedido 

o direito de apelar em liberdade. 

Intimado da sentença pessoalmente (fl. 152), o 

condenado interpôs recurso de apelação (fl. 138). 

Em suas razões, pugna pela absolvição por insuficiência 

probatória. Requer, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais 

(fls. 141-143v). 

Recebida e contrariada a inconformidade (fls. 144-149 e 156-

158), vieram os autos a esta Corte, manifestando-se o ilustre Procurador de 

Justiça, Gilberto A. Montanari, pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 

161-163v). 

Conclusos para julgamento. 

V O TO S  

DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA (RELATORA) 

Eminentes Colegas. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença 

pela qual o acusado foi condenado em virtude da prática do crime de 

estupro, com presunção de violência em razão de debilidade mental da 

ofendida. 

A defesa postula a reforma da decisão, argumentando, em 

suma, que a deficiência mental da vítima não encontra prova segura nos 

autos, devendo o réu ser absolvido em face da dúvida que milita em seu 

favor.  

Inicialmente, cabe frisar que tanto a existência material da 

conjunção carnal como a respectiva autoria vieram adequadamente 

demonstradas durante a instrução criminal. O acusado admitiu ter mantido 
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relações sexuais com a vítima, o que vem corroborado pelo depoimento 

desta e pelo auto de exame de corpo de delito da fl. 29. 

Da mesma forma, da relação foi concebido um menino, tendo o 

laudo de investigação de paternidade acostado às fls. 104-106 apontado que 

o acusado tem a probabilidade de 99,99972153% de ser o genitor da 

criança.  

Resta enfrentar, assim, a questão envolvendo a presença ou 

não da causa ensejadora da presunção de violência disposta na alínea “b” 

do art. 224 do Código Penal, vigente ao tempo do fato.  

Assim estabelecia o mencionado dispositivo legal: 

 

Art. 224 - Presume-se a violência, se a 

vítima:  

[...].  

b) é alienada ou débil mental, e o agente 

conhecia esta circunstância. 

 

Em lição sobre o tema, Damásio de Jesus ensina que é 

necessário que, em virtude da doença mental, a vítima seja inteiramente 

incapaz de entender a natureza de seu gesto ou de determinar-se de acordo 

com esse entendimento, sendo exigível, também, que o agente efetivamente 

conheça o estado doentio daquela1.  

Julio Fabbrini Mirabete adiciona que a condição psíquica da 

vítima deve ser idêntica à dos inimputáveis a que se refere o art. 26 do 

Diploma Material, de molde a abolir inteiramente a capacidade de 

entendimento ético-jurídico ou de autogoverno. Salienta que a alienação e 

debilidade mental da vítima devem ser comprovadas por laudo pericial com 

conclusões e fundamentos seguros. Por fim, frisa que, por se tratar de 

                                            
1
 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 3º Volume – parte especial. 16ª Ed. São 

Paulo: Saraiva: 2007, p. 137. 
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circunstância elementar do crime, não basta que se apresente deficiência 

mental, como nos casos dos chamados “fronteiriços”, devendo ser 

determinada sua intensidade por meio de perícia.2 

No caso dos autos, durante a fase policial, foi acostado 

atestado com timbre da Prefeitura Municipal de Bagé (fl. 22), indicando que 

a vítima é portadora de necessidades especiais, com diagnóstico F71 – CID 

10 (retardo mental moderado), sendo dependente nas atividades da vida 

diária e necessitando de auxílio permanente. O documento foi firmado por 

um médico psiquiatra e por uma psicóloga.  

Também foi anexado laudo de avaliação para pessoa 

portadora de deficiência, firmado por agentes do Instituto Nacional do 

Seguro Social (fl. 26), concedendo benefício previdenciário por incapacidade 

para o desempenho das atividades da vida independente e do trabalho 

(Amparo Assistencial ao Deficiente – fl. 27).  

Quando da elaboração do auto de exame de corpo de delito – 

conjunção carnal –, os peritos do Instituto-Geral de Perícias, em resposta ao 

sexto quesito, limitaram-se a responder que a vítima apresentava debilidade 

mental, sem tecer outras considerações (fl. 29).  

No curso da instrução, foram ouvidas testemunhas. 

A assistente social Ana Luíza (fl. 79), que acompanhou a 

gestação da ofendida, ressaltou que esta apresentava considerável grau de 

dificuldade, sem saber precisá-lo.  

A genitora da vítima (fl. 80v-83) frisou que esta é portadora de 

retardamento mental desde criança, sendo tal circunstância de amplo 

conhecimento na vizinhança, inclusive do réu.  

A irmã da ofendida (fls. 86-88) declarou que a mesma não 

consegue assimilar direito as coisas, tendo dificuldade de aprendizado, bem 

                                            
2
 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Volume II – parte especial. 20ª Ed. 

São Paulo: Atlas, 2003, p; 451. 
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como manifestando comportamento infantil. Disse que permanece dentro de 

casa, executando tarefas domésticas, sendo que chegou a frequentar 

instituições para pessoas especiais.  

A testemunha José Gilberto (fls. 88v.-89) afirmou que a vítima 

tinha dificuldade de aprendizagem, sendo que a buscou na escola em 

algumas ocasiões, a pedido de sua mãe.  

A testemunha Maria Teresinha (fls. 94-95) asseverou conhecer 

a vitima desde pequena, aduzindo que esta apresenta retardo mental, 

circunstância que é do conhecimento dos moradores da localidade.  

A ofendida (fls. 83v-85) declarou que, certo dia, o acusado 

entrou em sua casa, a levou para o quarto, tirou suas roupas e manteve 

relação sexual, dizendo, ao final, que, caso contasse o ocorrido para 

alguém, levaria uma “sova de pau”. Frisou que ficou com medo de contar o 

ocorrido para seus pais.  

O denunciado, em seu interrogatório (fls. 111-112) admitiu ter 

mantido relações sexuais consentidas com a vítima por cerca de um ano. 

Disse que os encontros ocorriam em sua casa, uma vez que são vizinhos, 

geralmente aos sábados. Declarou desconhecer ser a vítima portadora de 

debilidade mental.  

De tal realidade fática e probatória, restou devidamente 

demonstrado que a vítima é portadora de retardo mental, circunstância que, 

apesar de negada pelo acusado, era de amplo conhecimento da 

comunidade local, o que torna evidente que aquele tinha ciência de tal 

condição.  

No entanto, apesar da deficiência, a ofendida não foi submetida 

a perícia específica no decorrer da instrução, com o especial intuito de 

avaliar a intensidade de tal debilidade e de apurar se a mesma tinha ou não 

capacidade para compreender o ato sexual e suas consequências, bem 

como de consentir com a prática.  
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Convém frisar, neste ponto, que a realização de exame pericial 

foi solicitada diversas vezes pela defesa, seja na resposta à acusação (fls. 

44-46) e nas manifestações das fls. 60-61 e 67-68, todas indeferidas pelo 

juízo a quo. 

Tal perícia era fundamental para elucidar a presença da causa 

de presunção de violência. A ausência de laudo específico nesse sentido 

evidencia a dúvida em relação à capacidade de consentimento, 

determinando a necessidade de reforma da decisão condenatória.  

Valendo-se dos ensinamentos de Rogério Greco, cabe 

salientar que ninguém está proibido de se relacionar sexualmente com 

pessoa que apresente patologia mental. O que o legislador buscou evitar foi 

o abuso por parte do agente criminoso, conhecedor da situação de redução 

ou ausência de capacidade para consentir.3 

Da mesma forma, invocando o princípio da dignidade da 

pessoa humana, não se pode vedar aos alienados e deficientes mentais o 

direito a manter uma vida sexual ativa, apenas em virtude de sua peculiar 

condição. É necessário harmonizar a regra protetiva com o mencionado 

princípio fundante.  

Abrindo parêntese para destacar questão que nem mesmo a 

defesa invocou, avulta referir que, durante a instrução, foi acostada cópia da 

petição inicial da ação de investigação de paternidade, cumulada com 

alimentos, movida em desfavor do réu.  

Em tal peça, consta que “a mãe do investigante manteve um 

relacionamento amoroso com o investigado por aproximadamente seis (06) 

meses. Desse relacionamento foi concebido o menor... nascido no dia... 

conforme certidão de nascimento em anexo”. 

                                            
3
 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 2ª edição. São Paulo: Editora Impetus, 

2009, p. 572. 
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Tal situação vem ao encontro do sustentado pelo denunciado, 

no sentido da existência de relacionamento com a vítima por determinado 

lapso temporal, e enfraquece a tese de estupro.   

Além disso, em tal ação a vítima figura como representante 

legal do menor impúbere, situação que evidencia ostentar capacidade para 

os atos da vida civil.  

Ressalto, ainda, que, em consulta ao sistema processual desta 

Corte, constatei que a sentença de tal ação foi de procedência, já contando 

com trânsito em julgado, com o reconhecimento da paternidade do réu e 

consequente fixação de obrigação alimentar em nome do menor.  

Fechando tal parêntese e encaminhando a conclusão do 

presente voto, tendo em vista a existência de fundada dúvida em relação à 

presença de hipótese de presunção de violência, tanto deve ser interpretado 

em favor do acusado, o que determina a necessidade de reforma da 

sentença condenatória, com a prolação de juízo absolutório.  

Por tais fundamentos, dou provimento à apelação para 

absolver o réu, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo 

Penal. 

 

 

 

 
DES. CARLOS ALBERTO ETCHEVERRY (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. JOSÉ CONRADO KURTZ DE SOUZA - De acordo com o(a) 

Relator(a). 
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DES.ª NAELE OCHOA PIAZZETA - Presidente - Apelação Crime nº 

70046149035, Comarca de Bagé: "DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO 

PARA ABSOLVER O RÉU. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARCOS DANILO EDON FRANCO 


