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Curso de Direito – 6º Semestre 

Direito Penal IV – Prof. Vilmar A. Silva 

 

Caso 4 

 

Grupo:_______________________ 

Componentes:_______________________________________________ 

 

Analise o caso verídico abaixo. 

 

A vítima J. I. de S., nascida em 06-08-2000, filha da denunciada NOEMI, foi criada 

pela avó. Lá por 2005 é que passou a morar com a nova família da mãe, que era vizinha do 

denunciado JOSÉ.  

Na época dos fatos, a denunciada NOEMI contava 8 filhos, 5 dos quais morando com 

ela. Depois, nasceu mais uma. Em razão desta numerosa prole, e porque o atual companheiro 

da denunciada NOEMI, CELSO PACHECO DA SILVA, que não tinha emprego fixo e 

quando conseguia trabalho, auferia pouca renda, a família passava dificuldades. A par disso, 

a denunciada NOEMI era dada a vaidades acima das possibilidades [objetos de uso pessoal e 

roupas], o que se vislumbra, por exemplo, na fl. 30, que mostra ser ela possuidora de DOIS 

telefones celulares.  

Percebendo a denunciada NOEMI o interesse carnal do denunciado JOSÉ na vítima 

J., isso nos idos de outubro de 2011, mais ou menos, a denunciada NOEMI induziu a filha e 

vítima J. a satisfazer a lascívia deste, devendo a vítima, em troca, obter dinheiro do 

denunciado JOSÉ, e o repassar à denunciada NOEMI.  

Assim, no início, em troca de beijos, a vítima recebia do denunciado JOSÉ R$ 50,00, 

que a vítima entregava à denunciada NOEMI. Logo em seguida, o denunciado JOSÉ não 

mais se satisfez com beijos, e, para evitar a perda da fonte de renda que encontrara, a 

denunciada induziu a vítima a manter relações sexuais com o denunciado JOSÉ, sempre 

mediante paga, cujo valor a vítima entregava à denunciada NOEMI.  



Assim foi até que a vítima não mais agüentou os constrangimentos que sentia ao ter 

de se relacionar sexualmente com o denunciado JOSÉ, e procurou ajuda junto ao Conselho 

Tutelar local, em 09-11-2011, quando foi, então, abrigada na Casa de Passagem local.  

Satisfazendo sua libido na vítima, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção 

da vítima.  

Durante o tempo em que conviveram maritalmente, a denunciada NOEMI chegou a 

pedir à vítima que obtivesse do denunciado JOSÉ uma geladeira, eis que a denunciada 

NOEMI dera a sua em troca de tarifas atrasadas. Mais, até casa a denunciada NOEMI tentou 

obter do denunciado JOSÉ, via vítima. 

 

RESPONDA (considere verdadeiras todas as informações): 

 

1. Qual o enquadramento legal dado a esse caso? Explique o enquadramento para 

cada autor ou partícipe. Cite artigos, parágrafos, incisos, etc, da lei e fundamente 

seu enquadramento em doutrina (pelo menos 3 doutrinadores).  

a. Esta fundamentação deverá seguir rigorosamente as orientações em 

http://professorvilmar.files.wordpress.com/2010/08/orientacoes-gerais-

para-elaboracao-de-trabalhos-prof-vilmar.pdf 

2. Demonstre a atual posição jurisprudencial acerca do caso (STF, STJ e TJ-RR). 

3. Envie a resposta do grupo para profvilmar@gmail.com 

Boa sorte. 
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