
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR - MENOR - VIOLÊNCIA PRESUMIDA - AÇÃO PENAL PÚBLICA - 
PROVA DE MISERABILIDADE DA REPRESENTANTE LEGAL - EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 
9º DA LEI nº 8.072/90. 
  
 Atentado violento ao pudor. Violência presumida. Ação penal pública. Prova da 
miserabilidade do representante legal da ofendida. Pena e regime prisional. 
  
 A prova da miserabilidade jurídica do representante legal da ofendida não é feita 
somente por meio do atestado de pobreza, e sim através de todos os outros meios de prova 
permitidos, como no caso em tela, morar em modestíssimo conjunto residencial sendo 
empregada doméstica. 
  
 Sendo certa a autoria, é incensurável o juízo de reprovação. 
  
 Tratando-se de crime praticado mediante violência presumida, não resultando lesão 
corporal de natureza grave ou morte, deve ser excluída a agravante do art. 9º, da Lei nº 
8.072/90. Provimento parcial do recurso. 
  
 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 578/2000 em que é 
Apelante Leandro Mariano dos Santos e Apelado o Ministério Público.  
  
 Acordam os Desembargadores que compõem a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, por maioria, 
dar provimento parcial ao recurso para o fim de excluir a agravante do art. 9º da Lei nº 
8.072/90 e estabelecer o regime inicial fechado. Vencido o relator que negava integralmente o 
recurso. 
  
 Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2000. 
  
 Des. GIUSEPPE VITAGLIANO - Presidente e relator 
  
  
VOTO 
  
 O apelante foi denunciado juntamente com a co-ré Lucimar Viana, porque: 
  
 “No dia 01 de janeiro de 1999, por volta das 06 h e 30 min, na Rua Mar Grande, nº 276, 
bloco 14, apto. 301, Cidade Alta, Cordovil, nesta comarca, o ora denunciado constrangeu Thais 
Viana da Silva, de 02 (dois) anos de idade, mediante presumida violência, a permitir a prática 
de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, expressos em carícias nas parte íntimas e 
introdução do dedo indicador direito na vagina da vítima, causando-lhe ruptura himenal. 
  
 Na madrugada do mesmo dia, no local acima descrito, a segunda denunciada 
abandonou a sua filha Thais Viana da Silva, pessoa que se encontrava sob seu cuidado, guarda, 
vigilância e autoridade, deixando-a sozinha no interior da residência, inteiramente incapaz de 
defender-se dos riscos resultantes do abandono. 
  
 Assim agindo, de forma, livre e consciente, praticaram o crime de atentado violento ao 
pudor e abandono de incapaz, estando incursos nas sanções do art. 214, c/c art. 224, “a”
 (lº denunciado) e art. 233, caput, todos do Código Penal.” 
  



 Sustenta como preliminar, a nulidade do processo por ilegitimidade do Ministério 
Público para a propositura da ação penal, por não ter ficado patente a miserabilidade jurídica 
da vítima. 
  
 Destaco e rejeito a preliminar. 
  
 A prova de miserabilidade não é feita somente por meio do atestado de pobreza e, sim 
através de todos os outros meios de prova permitidos. 
  
 Dos elementos contidos nos autos verifica-se, sem a menor sombra de dúvida, que a 
menor vítima Thais, reside com a sua mãe e avó em modestíssimo bloco residencial da Cidade 
Alta em Cordovil, sendo a primeira doméstica e a segunda passadeira, ambas perfeitamente 
enquadradas na situação de indiscutível miserabilidade jurídica, o que legitima a propositura 
da ação penal pública. 
  
 Quanto ao mérito, o bem elaborado parecer de f. 211/213, do ilustre Procurador de 
Justiça, Dr. FRANCISCO EDUARDO MARCONDES NABUCO, esgota de forma incontestável toda 
a matéria dos presentes autos quando afirma: 
  
 “Como de geral sabença, não somente o atestado formal de miserabilidade se presta a 
sua constatação. Outros meios de prova existem, e tais abundam nos autos. Emerge do feito 
serem a vítima e sua mãe moradores da favela de prédios denominada “Cidade Alta”, no 
bairro de Cordovil. A primeira sem renda própria, eis que com dois anos de idade, e a segunda, 
alcoólatra e viciada em cocaína, diz-se doméstica a f. 03 consta ainda que essa, vez por outra, 
prostitui-se para sustentar seus vícios. Indaga-se: é ou não tal pessoa pobre? Poderia arcar 
com os custos da propositura e acompanhamento de uma ação judicial? Ora, sejamos lógicos e 
coerentes, já que este efetivamente é o espírito da lei. Certeza temos de que só se apegam ao 
texto frio da legislação aqueles que desejam burlá-la. 
  
 Ressalte-se o fato de a todo momento a mãe da vítima ter demonstrado inequívoco 
interesse na punição do apelante. 
  
 Quanto ao mérito temos como absurdas as alegações do apelante. Foi ele 
surpreendido ainda no interior da casa da vítima, sozinho com a mesma, sem que houvesse 
sido autorizado a tanto. O que lá fazia? Por que correu quando abordado pela avó da criança 
nessa ocasião? 
  
 Impossível de ser aceita a versão de tortura e coação veiculada pela defesa do 
apelante para justificar a sua confissão de f. 21/3. A uma porque nem mesmo ele a confirmou. 
A duas porque tal confissão foi prestada na presença de advogada que por óbvio não 
permitiria qualquer violência contra aquele.” 
  
 Por outro lado, a respeitável sentença de f. 175/179, a qual me reporto e faço parte 
integrante deste no que diz respeito ao juízo de reprovação, muito bem examinou toda 
matéria de fato e de direito, não merecendo qualquer censura. 
  
 Contudo, a douta maioria entende que tratando de crime que não resultou lesão 
corporal de natureza grave ou morte não há incidência do art. 9º, da Lei nº 8.072/90. 
  
 Assim, deu-se provimento parcial ao recurso para excluir o aludido dispositivo, ficando 
a pena em 06 (seis) anos de reclusão no regime inicial fechado, sendo mantidas as demais 
cominações da sentença. 



  
 Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2000. 
  
 Des. GIUSEPPE VITAGLIANO - Relator 
  
SENTENÇA 
  
 Imputa-se a Lucimar o abandono de sua filha Thais, de 2 anos de idade, que se 
encontrava sob seu cuidado, guarda, vigilância e autoridade, no interior do apartamento onde 
residiam, inteiramente incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, havendo a 
ré dito que, após fazer a menor dormir, deixou-a sozinha em casa e foi para uma festa de final 
de ano ao lado do prédio, tendo saído por volta de 01:00 hora, acrescentando que 
constantemente retornava ao apartamento para ver como estava sua filha, frisando que, às 
07:00 h. esta dormia (f. 55/56). 
  
 O pai da menor contou que foi até ao apartamento de Lucimar às 23:30 h e à meia 
noite, mas não entrou porque a porta estava fechada, sendo que voltou à 1:30 h e encontrou 
Lucimar, a qual lhe disse que Thais estava dormindo e que não lhe entregaria a menor naquela 
noite, ressaltando que “... normalmente, quando Lucimar saía, se sua mãe não estivesse em 
casa, ela deixava a menor com o depoente” (f.68/69). 
  
 A testemunha Heloisa contou que estava na mesma festa com Lucimar até o início da 
manhã, salientando que “... quando Lucimar sai à noite, o que não é sempre, a menor Thaís 
fica com o pai” ( f. 88/89). 
  
 O padrinho de Thaís declarou que Lucimar é boa mãe e sempre que saía, deixava a 
menor com o pai, a tia ou avó (f. 105), havendo Cristiane dito que “... Lucimar sempre está 
com a menor, sendo que quando ela tem que sair, deixa a menor com a avó, com o pai ou com 
algum vizinho ... Lucimar sempre manteve em dia as vacinações das crianças e os 
atendimentos médicos necessários” (f. 106). 
  
 O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto, somente punível a título de 
dolo, ou seja, quando o agente tem a vontade livre e consciente de abandonar o incapaz 
expondo à perigo sua vida ou saúde, como decorrência do abandono, não sendo exigível a 
concretização do dano para que haja a consumação. 
  
 A prova indica com segurança que Lucimar é mãe relativamente zelosa, não deixando 
sua filha sozinha em situação alguma, havendo naquela madrugada de passagem de ano, por 
pura imprudência, após fazer Thais dormir, saído para uma festa ao lado do prédio, retornando 
ao apartamento de vez em quando para verificar se sua filha estaria bem. 
  
 Ora, se Lucimar descuidou-se do dever de zelar pela sua filha, que estava sob sua 
responsabilidade não agiu com a vontade de expô-la a perigo e nem de abandoná-la, ou seja, 
de largá-la, deixá-la ao desamparo, salientando-se que o lamentável fato ocorrido com Thaís 
estava inteiramente fora da previsão de Lucimar. 
  
 Assim, não procede a acusação, pois a conduta de Lucimar é atípica, pois o crime de 
abandono de incapaz é doloso e exige, conforme salienta PAULO JOSÉ DA COSTA JR.. in Direito 
Penal Objetivo, Ed. Forense Universitária. “a vontade de expor o incapaz a perigo, 
abandonando-o a seguir.” 
  



 Já a situação de Leandro é bem diferente, tendo a avó da menor contado que, ao 
chegar em casa pela manhã, 7:30 h., lá encontrou apenas o acusado e Thaís, verificando “... 
que a porta estava arrebentada e fechada com um botijão de gás e uma cadeira, tanto que não 
precisou usar a chave”, ressaltando que Leandro encontrava-se em pé na sala e nervoso e que 
Thais estava perto dele gemendo e chorando muito, apontando sempre com o dedo para ele, 
  
 Prosseguindo, a avó Marilene frisou que Leandro disse não ter arrombado a porta e 
em seguida saiu alegando que iria chamar Lucimar, não esclarecendo, entretanto, o que fazia 
no apartamento, sendo que somente Lucimar notou, ao chegar em casa por volta das 10:00 h., 
que a calcinha de Thais estava ensangüentada. 
  
 Lucimar, em seu interrogatório, afirmou que voltou ao apartamento cerca das 8:30h, 
encontrando sua mãe deitada e perguntou-lhe porque a porta estava arrombada, tendo 
aquela lhe contado o encontro com Leandro saindo do apartamento, estando Thais chorando, 
e que ao chegar ao quarto da filha notou sangue em sua calcinha, negando, outrossim, que 
Leandro tivesse a chave de sua casa (f. 55/56). 
  
 Por sua vez, em Juízo, Leandro negou ter praticado o delito que lhe é imputado 
relatando que Lucimar lhe pediu para ir até o apartamento ver se Thais estava bem, 
entregando-lhe a chave, e quando lá chegou a porta estava arrombada e a menor chorava, 
tendo percebido sangramento na menor. 
  
 Esclareceu, ainda, que ao sair do quarto para levar Thais até Lucimar encontrou com 
Marilene, que chegava do serviço, a quem entregou a menor, indo encontrar-se com Lucimar, 
contando-lhe o que se passava com Thais. 
  
 Ressaltou, também, “... que o motivo que a menor apontou na direção do acusado foi 
para o mesmo pegar o sapatinho dela que estava no chão e pedindo para ir à rua” (f. 45/46). 
  
 Analisando a prova, constata-se que algumas declarações de Leandro contrariam a 
natureza do comportamento humano, pois, encontrando a porta do apartamento arrombada e 
vendo sangramento em Thais, não avisou à avó esta última situação, quando ainda se achava 
no interior da residência, tanto que Marilene foi dormir e apenas quando Lucimar chegou é 
que observou a lesão em sua filha. 
  
 Note-se ainda, que Leandro não foi procurar Lucimar para colocá-la a par do ocorrido, 
tanto que Heloisa relatou que “...por volta das 7:45 horas, a depoente foi para sua casa e a 
acusada Lucimar foi para sua casa; que logo em seguida a acusada Lucimar gritou para a 
depoente e a depoente lá chegando, à mesma foi dito pela Lucimar, que quando a sua mãe (da 
Lucimar) chegou em casa, encontrou o acusado Leandro e a menor Thaís; que ao chegar na 
casa da Lucimar, a depoente viu a menor Thaís, que estava de calcinha e camiseta e percebeu 
que a calcinha da mesma estava toda ensangüentada” (f. 88). 
  
 Muito embora não tenha sido constatado pericialmente o arrombamento da porta do 
apartamento, Leandro não explicou o motivo pelo qual escorou a porta com botijão de gás e 
cadeira, conforme foi afirmado pela avó de Thaís. 
  
 Apesar de ninguém ter presenciado o momento em que Thaís foi violentada, os 
indícios dão a certeza de que realmente Leandro praticou com a mesma ato libidinoso diverso 
da conjunção carnal, resultando rotura himenal. 
  



 O auto de exame de corpo de delito — conjunção carnal e atentado ao pudor — de f. 
151 positiva a materialidade do crime, ressaltando que os policiais que estiveram na manhã do 
dia lº de janeiro no apartamento de Lucimar afirmaram que a porta estava arrombada, tendo o 
soldado Daniel dito ter notado que a vagina de Thais estava machucada e com sinais de 
sangue, havendo o laudo de exame da calcinha usada por Thais confirmado que tinha sinais de 
sangue, somente não sendo possível, por falta de material próprio, a verificação de que se 
tratava de sangue humano (f. 171/172). 
  
 Por último, as testemunhas afirmaram que Leandro estava na mesma festa em que se 
achava Lucimar e que moravam os dois no mesmo prédio. 
  
 Evitando a discussão sobre se a confissão extrajudicial de Leandro foi obtida ou não 
mediante coação, não é tecido qualquer comentário a respeito da prova produzida naquela 
fase inquisitorial, o que esvazia inteiramente a alegação de nulidade do processo argüida em 
preliminar das alegações finais. 
  
 Em face ao exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva manifestada na 
inicial, para absolver Lucimar Viana, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 
Penal e condenar Leandro Mariano dos Santos, por violação ao artigo 214 c/c 224, alínea “a”, 
do Código Penal, na pena adiante individualizada. 
  
 Considerando que as diretrizes do artigo 59 do Código Penal são normais ao tipo 
infringido, fixo a pena base em 6 anos de reclusão: tendo em vista que a circunstância 
atenuante da menoridade não pode trazer a pena base aquém de seu mínimo, elevo-a em 
metade, por força do artigo 9º, da Lei 8.072/90, tornando-a definitiva em 9 (nove) anos de 
reclusão, a qual deverá ser cumprida integralmente em regime fechado, por força do 
preceituado no § lº, do artigo 2º, daquela mesma lei de crimes hediondos. 
  
 Condeno-o, ainda, no pagamento das despesas judiciais. 
  
 Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1999. 
  
 MARCUS QUARESMA FERRAZ - Juiz de Direito 
 


