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RESUMO 

 
O presente estudo tem por objeto abordar o tema do abuso sexual infantil e a melhor forma de 
obter participação da criança na formação da prova contra o abusador, utilizando o método de 
inquirição conhecido como Depoimento Sem Dano. Para melhor compreensão do tema, foi 
feito um histórico acerca dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, em especial no 
século XX, com a mudança de paradigmas ocorrida com o a promulgação da Constituição 
Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990. Em seguida foi definido o 
abuso sexual de forma ampla, incluindo classificações e formas de prevenção, o perfil do 
abusador e a síndrome da adição, bem como a definição do termo pedofilia, que é amplamente 
utilizado para definir qualquer tipo de abuso sexual infantil. Na seqüência objetivou-se situar 
o abuso sexual infantil na Constituição Federal, e penalmente demonstrar que o abuso sexual 
infantil não se configura em um único tipo penal, mas em várias condutas previstas não só no 
Código Penal, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, pretende-se 
demonstrar a grande dificuldade de descobrir a ocorrência do abuso sexual infantil, seja pela 
dificuldade que a criança encontra para falar sobre o abuso ocorrido, principalmente no abuso 
intrafamiliar, seja pela falta de métodos eficazes de inquirição, onde demonstramos ser o 
Depoimento Sem Dano uma solução eficaz e menos traumatizante para a criança que já foi 
vítima do abuso. 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, percebe-se que a infância só surgiu na forma como hoje é concebida, 

ou seja, com características e necessidades específicas no XX. Crianças e adolescentes têm 

sido alvo de violência sexual, física e psicológica ao longo dos tempos, em várias culturas em 

todas as classes sociais, e o cenário atual não é diferente. Atualmente o abuso sexual infantil é 

considerado um grave problema de saúde pública, devido aos altos índices de incidência e às 

sérias conseqüências para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da vítima e de sua 

família.  

No Brasil, infelizmente a criança e o adolescente só foram reconhecidos como sujeitos 

de direitos com a promulgação da Constituição Federal de 1988, uma vez que somente a 

criança abandonada ou delinqüente eram objetos de previsão em nossa legislação. Com a 

aprovação da Lei Federal nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o Brasil foi 

pioneiro na implantação de uma legislação reconhecida mundialmente como das mais 

modernas em termos de proteção integral da criança e do adolescente, não dirigida apenas aos 

abandonados ou em conflito com a lei, mas também àqueles em situação de risco, que têm 

violados seus direitos à vida, à saúde e ao bem-estar físico e mental.  

O abuso sexual ainda é um tabu em nossa sociedade, e os crescentes números 

estatísticos podem não significar a realidade do Brasil, tendo em vista que muitos casos não 

são notificados, seja por medo de expor a família, medo do abusador, ou simplesmente por 

ignorância.  

Conforme já afirmado, falar sobre abuso sexual é um tabu, e diante da grande 

dificuldade de falar, as informações sobre o abuso acabam sendo negligenciadas, ou seja, a 

família, a escola, não fala sobre o assunto para as crianças e com isso muitas acabam por não 

saber que um determinado ato já é abuso, iniciando assim um ciclo vicioso, e muito difícil de 

ser encerrado, pois o abuso é cercado de segredos e quase sempre só revelados quando estas 

crianças chegam à fase adulta. 

Descobrir a ocorrência do abuso é muito difícil, uma vez que a maior incidência de 

abuso sexual infantil ocorre dentro do lar da criança, e os muros da casa se tornam a maior 

barreira para a descoberta de tal violência. E quando tal abuso é descoberto, a maior 

dificuldade é obter provas, uma vez que a maioria não deixam marcas visíveis, mas apenas 

marcas psicológicas, que somente com uso de técnicas muito apuradas conseguem retirar da 

criança alguma declaração, seja verbal ou por meio de desenhos, brincadeiras, o que somente 

um profissional especializado consegue identificar.  
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O abuso sexual infantil é um tema que cada vez mais vem sendo discutido, e pelos 

altos índices talvez seja um dos mais preocupantes para toda a sociedade, uma vez que este 

não escolhe classes sociais. É sobre este assunto tão preocupante que esta pesquisa pretende 

tratar, e apresentar uma técnica eficiente na inquirição das crianças vítimas para a formação 

da prova processual, sem provocar maiores danos do que os já causados pelo abuso em si, 

objetivando encerrar a violência e punir o abusador. 
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1 BREVE HISTÓRICO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO 

BRASIL 

 

 No Brasil a infância historicamente, foi desrespeitada e pouco valorizada.  

No Brasil-Colônia, aplicava-se as ordenações do Reino, ou seja, o respeito ao pai 

como autoridade máxima no seio familiar. Em relação aos índios havia uma inversão de 

valores, devido à dificuldade que os jesuítas encontravam de catequizar os índios adultos, uma 

vez que eles aqui já viviam com costumes próprios. Então jesuítas educavam as crianças 

como forma de atingir os pais, uma vez que era muito difícil educar os adultos. 

Segundo Andréa Rodrigues Amim: 

 
No Brasil-Colônia as Ordenações do Reino tiveram larga aplicação. Mantinha-se o 
respeito ao pai como autoridade máxima no seio familiar. Contudo, em relação aos 
índios que aqui viviam e cujos costumes eram de todo próprio, havia uma inversão 
de valores. Dada a dificuldade que os jesuítas encontraram para catequizar os índios 
adultos e percebendo que era muito mais simples educarem as crianças, utilizaram-
nas como forma de atingir os pais. Em outra palavras, os filhos passaram a educar e 
adequar os pais à nova ordem social. (AMIM, 2009, p.4) 
 
 

 Para proteger a autoridade parental, era assegurado ao pai o direito de castigar o filho 

como forma de educá-lo, e caso o filho viesse a falecer ou sofrer lesão era excluída a ilicitude 

da conduta paterna no exercício desse direito. 

 A grande preocupação era em relação ao menor abandonado ou infrator, deixando de 

lado o menor que era vítima de violência. Do Brasil-Colônia ao Século XX pouca coisa 

mudou, conforme observaremos. 

 Em 1906 foram inauguradas casas de recolhimento, dividindo-se em escolas de 

prevenção, cujo objetivo era educar menores em abandono, e escolas de reforma e colônias 

correcionais, cujo objetivo era regenerar menores em conflito com a lei. Em 1912, o Deputado 

João Chaves apresenta projeto de lei alterando as perspectivas dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, afastando a área penal e sugerindo a especialização de tribunais e juízes, 

seguindo a linha dos movimentos internacionais da época. 

 Enquanto isso no cenário internacional, destacam-se o Congresso Internacional de 

Menores, realizado em Paris em 1911, e a Declaração de Genebra de Direitos da Criança em 

1924, que veio a ser adotada pela Liga das Nações, onde finalmente reconheceu-se a 

existência de um Direito da Criança, abrindo assim caminhos para conquistas importantes que 

foram alcançada nas décadas seguintes. 

 Observando as mudanças no cenário mundial o Brasil, Amim escreve: 
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A influência externa e as discussões internas levaram à construção da Doutrina do 
Direito do Menor, fundada no binômio carência/delinqüência. Era a fase da 
criminalização da infância pobre. Havia uma consciência geral de que os Estado 
teria o dever de proteger os menores, mesmo que suprimindo suas garantias. 
Delineava-se a Doutrina da Situação Irregular. (AMIM, 2009, p.6) 
 
 

 Em virtude disso, em 1927 publicava-se o Decreto 17.943-A, primeiro Código de 

Menores do Brasil, conhecido como Código Mello Mattos. De acordo com a nova lei, caberia 

ao Juiz de Menores decidir o destino do menor. A família, independente da situação 

econômica, tinha o dever de suprir adequadamente as necessidades básicas das crianças e 

jovens. Foram previstas medidas assistenciais e preventivas. Já no campo infracional, crianças 

e adolescentes até os quatorze anos eram objeto de medidas punitivas com objetivos 

educacionais. Entre quatorze e dezoito, já eram passíveis de punição, porém com 

responsabilidade atenuada. Para Amim: 

 
Foi uma lei que uniu Justiça e Assistência, união necessária para que o Juiz de 
Menores exercesse toda sua autoridade centralizadora, controladora e protecionista 
sobre a infância pobre, potencialmente perigosa. Estava construída a categoria do 
Menor, conceito estigmatizante que acompanharia crianças e adolescentes até a Lei 
nº 8.069, de 1990. (AMIM, 2009, p.6) 
 
 

 A Constituição da República do Brasil de 1937, buscou além do aspecto jurídico, 

ampliar o horizonte social da infância e juventude, bem como setores mais carentes da 

população. Em 1941 foi criado através do Decreto-Lei nº 3.799, o SAM - Serviço de 

Assistência do Menor, que atendia menores delinqüentes e desvalidados. Neste momento o 

objetivo era recuperar o menor, adequando-o ao comportamento que o Estado ditava, ainda 

que tivesse que afastá-lo completamente da família. A preocupação era corretiva e não 

afetiva. 

 Em 1943 foi instalada uma Comissão Revisora do Código Mello de Mattos, que 

diagnosticou o problema da criança era principalmente social, trabalhando a comissão no 

propósito de elaborar um código misto, com aspectos sociais e jurídicos. Porém, após o golpe 

militar a comissão foi desfeita e os trabalhos interrompidos. 

Em 1948, a ONU proclamou o direito aos cuidados e à assistência especial à infância, 

através da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Seguindo a esta linha, em 1959, 

tem-se a Declaração dos Direitos da Criança. 

Na década de 60 houve severas críticas ao SAM que não cumpria e se distanciava do 

seu objetivo inicial. Desvio de verbas, superlotação, ensino precário, incapacidade de 

recuperação dos internos foram alguns dos problemas que levaram à sua extinção em 
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novembro de 1964, pela Lei nº 4.513 que criou a FUNABEM – Fundação Nacional do Bem-

Estar do Menor. 

 De acordo com Amim (2009, p.7), “Legalmente a FUNABEM apresentava uma 

proposta pedagógica assistencial progressista. Na prática, era mais um instrumento de 

controle do regime político autoritário exercido pelos militares.” 

 Neste período do regime militar, a Lei nº 5.228, de 1967, reduziu a responsabilidade 

penal para dezesseis anos de idade, mas em 1968 retornou-se ao regime anterior, ou seja, com 

a imputabilidade aos dezoito anos de idade. 

 A Doutrina da Situação Irregular foi consolidada em 1979, com a publicação da Lei nº 

6.697, novo Código de Menores. Durante este período a cultura da internação, para carentes 

ou delinqüentes era o que se observava. Segregar era, na maioria dos casos, visto como a 

única solução para os menores. 

 A FUNABEM foi extinta em 1990 pelos mesmos motivos que levaram à extinção do 

SAM, sendo substituída pela CBIA – Centro Brasileiro para Infância e Adolescência. 

 Como se pode perceber, em todo esse período da história do Brasil, a política de 

proteção ao menor era voltada basicamente para questão do menor delinqüente ou do 

abandonado. Apenas com promulgação da Constituição Federal de 1988 é que situação 

mudou. Houve até mesmo a mudança terminológica, pois somente com a Constituição a 

criança deixou de ser chamada de menor, passando a ser referida como criança e adolescente.  

Houve grande esforço popular para aprovação do texto dos artigos 227 e 228 da 

Constituição Federal de 1988, resultado da fusão de duas emendas populares, que levaram ao 

Congresso as assinaturas de quase duzentos mil eleitores e de mais de um milhão e duzentos 

mil cidadãos-crianças e cidadãos adolescentes. 

 Neste momento, o Brasil se colocou no seleto rol de nações mais avançadas na defesa 

dos direitos infanto-juvenis. Pois antes mesmo da aprovação da Convenção sobre os Direitos 

da Criança, o Brasil já a havia incorporado em seu artigo 227 as novas diretrizes. Crianças e 

adolescentes foram reconhecidos como sujeitos de direito, titulares de direitos fundamentais, 

adotando o sistema garantista da Doutrina da Proteção Integral em substituição a Doutrina da 

Situação Irregular. Este artigo garantia às crianças e os adolescentes os direitos fundamentais 

de sobrevivência, desenvolvimento pessoal, social, integridade física, psicológica e moral, 

além de protegê-los de forma especial, ou seja, através de dispositivos legais diferenciados, 

contra negligência, maus tratos, violência, exploração, crueldade e opressão. 

 Já na Constituição de 1988, objetivava-se regulamentar e implementar este novo 

sistema, que um ano após daria origem a Lei nº 8069, de 1990, conhecido como Estatuto da 
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Criança e do Adolescente, de autoria do Senador Ronan Tito e relatório da Deputada Rita 

Camata. A Comissão de Redação do Estatuto da Criança e do Adolescente teve representação 

de três grupos: o movimento da sociedade civil, os agentes do campo jurídico (principalmente 

do Ministério Público) e técnicos de órgãos governamentais. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma especial com extenso campo de 

abrangência, pois enumerou regras processuais, instituiu tipos penais, estabeleceu normas de 

direito administrativo, princípios de interpretação, política legislativa, tornando indispensável 

para efetiva a norma constitucional. 

Coube ao Estatuto da Criança e do Adolescente a construção sistêmica da Doutrina da 

Proteção Integral. Segundo Amim: 

 
Trata-se de um novo modelo, democrático e participativo, no qual família, sociedade 
e estado são co-gestores do sistema de garantias que não se restringe à infância e 
juventude pobres, protagonistas da doutrina da situação irregular, mas sim a todas as 
crianças e adolescentes, pobres ou ricos, lesados em seus direitos fundamentais de 
pessoas em desenvolvimento. (AMIM, 2009, p.10) 
 
 

Na doutrina da proteção integral, a comunidade começa a participar através dos 

Conselhos Municipal e Tutelar. A família deve cumprir os deveres inerentes ao poder 

familiar. O Judiciário exerce a função judicante. O Ministério Público age como agente 

garantidor de toda rede, fiscaliza, cobra resultados, assegurando assim o respeito aos direitos 

fundamentais que a Constituição estabeleceu.  

Aspectos mais detalhados sobre a Constituição Federal de 1988 e sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente serão abordados em outro capítulo desta pesquisa. 

Como se pode notar por este breve histórico dos direitos da criança no Brasil, esta só 

passou a ser percebida como sujeito de direitos com a Constituição de 1988, e posteriormente 

com Estatuto da Criança e do Adolescente. Até então a grande preocupação do Estado era 

com o infrator ou abandonado. A criança era percebida somente como delinqüente, e não 

como vítima de vários tipos de violência. O objetivo desta pesquisa é abordar a questão da 

criança vítima de violência, especificamente de abuso sexual.  
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2  O ABUSO SEXUAL INFANTIL 
 

2.1 CONCEITOS 

 

Antes de iniciarmos o estudo sobre o abuso sexual infantil, convém fazermos uma 

breve distinção de termos que são comumente usados e confundidos por grande parte das 

pessoas: violência, exploração e abuso. 

A exploração é o comércio sexual com crianças ou adolescentes. No Brasil atualmente 

esta prática é muito comum principalmente no Nordeste, onde se pratica o chamado turismo 

sexual, onde muitos turistas estrangeiros escolhem o Brasil como destino, devido à grande 

propaganda que é feita pela internet. Segundo o Guia Escolar, publicado pela Secretaria 

Especial de Direitos Humanos e Ministério da Educação:  

 
A exploração sexual é a comercialização da prática sexual com crianças e 
adolescentes. São considerados exploradores o cliente que paga pelos serviços 
sexuais e os intermediários em qualquer nível, ou seja, aqueles que induzem, 
facilitam ou obrigam crianças e adolescentes a se prostituir. A pornografia, a 
prostituição e o turismo sexual são espécies de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. (GUIA, 2004, p.89) 
 
 

 A violência é compreendida de duas formas: física e psicológica. Cabe ressaltar que 

em ambos os tipos de violência, o adulto pratica os atos, de forma intencional, com intuito de 

agredir a vítima física ou psicologicamente. O Guia Escolar define a violência física como: 

 
É o uso da força de forma intencional, não-acidental, por um agressor adulto (ou 
mais velho que a criança ou adolescente). Normalmente esses agentes são os 
próprios pais ou responsáveis que muitas vezes machucam a acriança ou adolescente 
sem a intenção de fazê-lo. A violência física pode ou não deixar marcas evidentes e, 
em casos extremos pode até levar à morte. (GUIA, 2004, p.36) 

 

 

Para o Guia Escolar a violência psicológica é definida como: 

 
É o um conjunto de atitudes, palavras e ações para envergonhar, censurar e 
pressionar a criança de um modo permanente. Ela ocorre quando xingamos, 
rejeitamos, isolamos, aterrorizamos, exigimos demais das crianças ou adolescentes, 
ou mesmo, os utilizamos para atender a necessidade de adultos. Apesar de 
extremamente freqüente, essa modalidade de violência é uma das mais difíceis de 
ser identificadas e podem trazer graves danos ao desenvolvimento emocional, físico, 
sexual e social da criança. (GUIA, 2004, p. 36) 
 
 

O abuso sexual é um ato, jogo ou relação sexual por parte de um adulto ou adolescente 

mais velho, com o intuito de estimular a criança sexualmente e obter gratificação sexual.  
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Furniss define o abuso sexual como: 

 

O abuso sexual aparece como uma forma específica de violência contra a criança, 
que diz respeito ao envolvimento desta em atividades sexuais que violam tabus 
sócias e de papéis familiares, e às quais não são capazes de dar um consentimento 
maduro. (FURNISS, 1993, p.8) 
 
 

Azevedo e Guerra definem o abuso sexual da seguinte forma: 

 
O abuso sexual de crianças se caracteriza quando uma criança ou adolescente é 
usado para gratificação sexual por um adulto ou adolescente mais velho, através do 
uso de violência física, coação ou abuso de confiança. Freqüentemente o agressor é 
um membro da família ou um responsável pela criança, ou seja, uma pessoa que ela 
conhece, confia e com quem muitas vezes possui uma estreita relação afetiva. 
(AZEVEDO E GUERRA apud SILVA, 1998, p.3) 
 
 

2.2 CLASSIFICAÇÃO DO ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

O abuso sexual infantil pode classificado como intrafamiliar e extrafamiliar. Furniss 

define o abuso intrafamiliar como: 

 
O abuso sexual intrafamiliar é definido como qualquer relação de caráter sexual 
entre um adulto e uma criança ou entre um adolescente e uma criança, quando existe 
um laço familiar (direto ou não) ou relação de responsabilidade. O autor da agressão 
é na maioria das vezes, uma pessoa que a criança confia ou conhece. O abusador 
quase sempre possui uma relação de parentesco com a vítima e tem certo poder 
sobre ela. (FURNISS, 1993, p.20) 
 
 

Cumpre destacar que o abuso sexual infantil difere do incesto, ainda que estes 

possuam pontos em comum, retratando também situações diversas, tendo em vista que nem 

toda ação incestuosa configura um abuso. O incesto configura qualquer tipo de contato sexual 

entre parentes de sangue, desde que sejam adultos e a relação não seja atravessada pelo poder. 

O sexo com crianças configura o abuso, uma vez que a criança não em a capacidade de 

consentir. 

Sobre o abuso extrafamiliar Furniss esclarece: 

 
O abuso sexual extrafamiliar é o abuso que ocorre fora do ambiente familiar. O 
abusador é, na maioria das vezes, alguém que a criança conhece e em quem confia: 
vizinhos, amigos da família, professores, médicos, psicólogos e psicanalistas, 
padres, pastores e outros. (FURNISS, 1993, p.22) 
 
 

O abuso sexual infantil pode ocorrer das seguintes formas: 

• com contato físico; 
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• sem contato físico; 

• envolvendo violência. 

 

O abuso sexual sem contato físico pode ser: 

• assédio sexual: caracteriza-se por propostas de relações sexuais, que na maioria 

das vezes baseia-se na posição de poder do agressor sobre a vítima, que é 

chantageada ou ameaçada pelo autor da agressão; 

• abuso sexual verbal: caracteriza-se por conversas sobre atividades sexuais 

destinadas à promoção de prazer do abusador. Pode ocorrer também por meio de 

telefonemas obscenos; 

• exibicionismo: ato de mostrar os órgãos sexuais ou se masturbar diante da criança 

ou do adolescente; 

• voyeurismo: ato de observar os órgãos sexuais da criança ou do adolescente para 

obter prazer sexual com essa prática; 

• pornografia: essa forma pode ser enquadrada como exploração sexual comercial, 

uma vez que, na maioria dos casos, o objetivo da exposição da criança ou do 

adolescente é a obtenção de lucro financeiro. 

O abuso sexual com contato físico caracteriza-se por atos físico-genitais que incluem 

carícias, tentativas de relações sexuais, masturbação, sexo oral, e penetração vaginal e anal. 

O abuso sexual envolvendo violência caracteriza-se pela relação sexual com 

brutalização, estupro e homicídio. 

 

2.3  INDICADORES DE ABUSO SEXUAL 

 

Após definirmos alguns aspectos relevantes acerca do abuso sexual, buscaremos 

esclarecer sinais característicos da ocorrência do abuso, tendo em vista que o silêncio é quase 

uma regra quando se trata deste tema, uma vez que o abuso sexual é um ato que envolve 

negação, medo, vergonha e culpa. 

Diversos autores têm concentrado seus esforços para apontar determinados 

indicadores para auxiliar pais e profissionais na identificação do abuso. Dentre estes 

destacamos os indicadores físicos, os comportamentais e psicológicos (sentimentos 

apresentados pela criança). 

São indicadores físicos, segundo Fahlberg e Azevedo e Guerra apud Silva(1998, p.4): 



18 
 

• Lesões diversas da genitália ou ânus 

• Anormalidades anais ou vaginais 

• Gravidez 

• Doenças sexualmente transmissíveis 

• Infecções urinárias 

• Secreções vaginais 

• Infecções de garganta, crônica e não ligada a resfriados 

• Doenças somáticas, em especial dores de barriga, cabeça, pernas, braços e genitais 

quando não existe patologia médica específica 

 

São indicadores comportamentais, segundo Fahlberg e Sgroi apud Silva (1998, p.4-

15): 

• Comportamento demasiadamente submisso 

• Comportamento “ativo” ou agressivo/antissocial 

• Comportamento pseudomaduro 

• Insinuação de atividade sexual 

• Brincadeira sexual persistente, exagerada e inadequada com pares, consigo mesmo 

ou com brinquedos e comportamento sexualmente agressivo com outros 

• Compreensão detalhada e inadequada para a idade a respeito do comportamento 

sexual 

• Chegar cedo à escola e sair tarde, com pouca, ou nenhuma ausência 

• Fraco relacionamento com pares, incapacidade para fazer amizades e falta de 

participação em atividades escolares/sociais 

• Incapacidade de concentração na escola 

• Queda repentina no desempenho escolar 

• Falta de confiança, particularmente em pessoas importantes 

• Medo de pessoas do sexo masculino (nos casos de agressor do sexo masculino e 

vítima do sexo feminino) 

• Comportamento aparentemente sedutor com pessoas do sexo masculino (nos casos 

de agressor do sexo masculino e vítima do sexo feminino) 

• Fuga de casa 

• Alteração de sono 

• Comportamento agressivo 
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• Retraimento 

• Depressão clínica 

• Ideias ou tentativas de suicídio 

• Auto-mutilação 

• Baixa auto-estima ou auto-imagem deficiente 

• Sintomas histéricos e alterações na personalidade 

• Abuso de drogas 

 

São indicadores psicológicos, segundo Fahlberg, Haugaard e Repucci apud Silva 

(1998, p.16-19): 

• Culpa 

• Vergonha 

• Perda/Tristeza 

• Confusão 

• Ambivalência 

• Irritação 

• Medo 

• Ansiedade 

• Insegurança 

• Impotência/Desamparo 

 

2.4  A PREVENÇÃO DO ABUSO SEXUAL 

 

 O diagnóstico do abuso sexual é muito difícil, apesar de todos os indicadores já 

apresentados, desta forma um dos aspectos mais importantes no estudo do abuso sexual 

infantil é apresentar formas de prevenção. A redução de número de casos de abuso sexual 

infantil, em especial, o intrafamiliar, é de suma importância, uma vez que é o de mais fácil 

manejo e o de menor custo econômico e social. 

 A prevenção pode ser classificada como primária, secundária e terciária.  

  De acordo com o Curso de Proteção e Responsabilização em Casos de Violência 

Contra Crianças e Adolescentes a prevenção primária tem como objetivo: 

 
A eliminação ou redução de fatores sociais, culturais e ambientais que favorecem a 
violência contra criança e o adolescente, atuando nas suas causas, através de 
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palestras, campanhas publicitárias e outras atividades de informação, esclarecimento 
e sensibilização de todos acerca do tema. Dado o seu objetivo, tem como público 
prioritário a população em geral, com destaque para pais e/ou responsáveis, 
profissionais de educação e profissionais de saúde. (CURSO, 2007, p.5) 
 
 

Já a prevenção secundária tem como objetivo: 

 
A identificação precoce de crianças e adolescentes em situação de risco, impedindo 
atos de violência e/ou sua repetição. Atua em situações já instaladas. Tem como 
público prioritário os profissionais que atendem diretamente as vítimas, e 
instituições de atendimento. (CURSO, 2007, p.5) 
 
 

E a prevenção terciária tem como objetivo: 

 
O acompanhamento integral da vítima, de sua família e do autor. Esta prevenção 
tem como ação prioritária o atendimento psicológico, social, médico e jurídico, 
dentre outros – às vítimas, famílias e autores da violência. (CURSO, 2007, p.5) 
 
 

Além das formas de prevenção apresentadas, a denúncia é um dos instrumentos mais 

eficazes no combate ao abuso sexual. Em caso de suspeita de abuso sexual, a pessoa deverá 

procurar o Conselho Tutelar, a Delegacia de Polícia, o Ministério Público, ou ligar para o 

Disque 100 que um serviço de denúncia gratuito e que não é necessário se identificar. 

 

2.5 O AUTOR DO ABUSO SEXUAL  

 

O autor do abuso sexual normalmente é uma pessoa comum, que pode possuir uma 

vida normal, família, emprego e não despertar nenhum tipo de desconfiança em relação aos 

atos praticados contra as crianças. Segundo a Abrapia: 

 
O abusador é uma pessoa comum que mantém preservadas as demais áreas de sua 
personalidade, ou seja, alguém que pode ter uma profissão e até se destacar nela; 
pode ter uma família e até ser repressor moralista; pode possuir um bom acervo 
intelectual, enfim aos olhos sociais e familiares pode ser considerado “um indivíduo 
normal”. (ABRAPIA, 2002, p.18) 
 
 

O autor do abuso sexual é normalmente conhecido como pedófilo. Segundo Dr. Lauro 

Monteiro: 

O pedófilo é uma pessoa doente, de forma compulsiva e obsessiva com predileção 
por crianças e adolescentes. O pedófilo é considerado em psiquiatria como um 
pervertido sexual. Mas o pedófilo existe em todas as sociedades e aparenta, na 
maioria das vezes ser um pessoa normal. Muitos deles só não atacam crianças e 
adolescentes porque não existiu ainda a oportunidade ou porque tiveram muito medo 
que a lei o alcançasse. A oportunidade surgem quando eles encontram a 
possibilidade de conviverem junto às suas vítimas potenciais, em escolas, clubes, 
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educandários, condomínios, agremiações das mais diversas, consultórios, igrejas. 
(MONTEIRO, 2008, p.27) 
 
 

 O agressor é uma pessoa comum da sociedade, contrariando a crença de se tratar de 

um psicopata e que possui um passado criminoso. Normalmente possui grande inteligência, o 

que facilita o encobrimento do abuso, às vezes com práticas sofisticadas.  

O autor pode usar de violência ou não, mas na maioria das vezes a violência utilizada é 

silenciosa, utilizando-se de ameaça verbal ou apenas velada. Normalmente são covardes, 

tendo bastante medo de ser descoberto ou denunciado, e nestes casos sempre negará o abuso. 

Cabe ressaltar que na maioria das vezes, os agressores são pessoas conhecidas e 

queridas pelas crianças. Os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual dos casos 

registrados. Patrícia Calmon Rangel afirma que “80% e 90% das ocorrências do abuso sexual 

são praticadas por pessoas conhecidas ou aparentadas da criança”. (2008, p.17) 

Pai/mãe, madrasta/padrasto, namorado da mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, 

colegas de escola, babás, professores(as) ou médicos, na maioria das vezes são os autores do 

abuso. 

 

2.5.1 Síndrome da Adição – O que leva o abusador a cometer tal ato? 

 

Ao ver ou ouvir alguma notícia de abuso sexual, muitas vezes nos perguntamos: o que 

pode levar uma pessoa a cometer tal atrocidade? A resposta pode estar em uma síndrome 

conhecida como a Síndrome da Adição. 

A síndrome da adição manifesta-se no abusador e é complementar à síndrome do 

segredo na criança e na família, que será estudada no Capítulo IV desta pesquisa. As pessoas 

que abusam sabem que isso é incorreto e prejudicial ao menor, mas não têm auto-controle. 

Apesar de não proporcionar uma experiência prazerosa, mas apenas o alívio de tensão, o 

processo é conduzido pela compulsão à repetição. Há uma forte dependência psicológica, 

ocasionando o impulso reiterado, semelhante ao que os viciados em entorpecentes têm quanto 

às drogas. 

Aspectos de adição também ocorrem nas vítimas de abuso. São sintomas aditivos 

comuns o uso de drogas, o uso precoce de álcool e cigarro e, algumas vezes, a dependência 

em tranqüilizantes. 

A respeito das características dos personagens da adição, Maria Regina Fay Azambuja 

elucida: 
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A literatura refere que a maioria dos pais abusadores que têm relações incestuosas 
com suas filhas são pessoas introvertidas, que tendem a viver isolados e muito mais 
voltados para a família. As mães, por sua vez, normalmente desempenham um 
importante papel facilitador da ocorrência do incesto entre o pai e a filha. 
Freqüentemente, as mães, dependentes, estão ansiosas para manter o marido ou 
companheiro, devido às suas próprias necessidades e ao apoio financeiro que 
recebem do varão, vendo na filha uma maneira de proporcionar uma atração sexual 
ao marido que ela própria não tem condições de oferecer. Esta ocorrência é mais 
observada nos casos em que a mulher é frígida, rejeitada sexualmente ou possui 
comportamento promíscuo.” (AZAMBUJA, 2004, p.130) 
 
 

Pelo exposto, resta evidente que surge um ciclo vicioso entre o abusador - dependente 

do menor abusado – e a criança, pois precisa desta para sua satisfação e mantença do sigilo 

diante da família e da sociedade. É ainda pior a situação, se o abusador é o pai da criança, pois 

esta cresce sem o entendimento da “proibição do incesto”, podendo transformar-se, no futuro, 

igualmente, em um abusador. 

Pode-se concluir que, para que muitas crianças hoje maltratadas não se transformem 

em abusadores no futuro, faz-se necessário o tratamento – familiar ou individual – do agressor 

sexual, independente do grau de responsabilidade nos atos denunciados. A possibilidade de 

ouvir seu sofrimento psíquico é, sem dúvida, uma maneira de solucionar este grave problema 

social. 

 

2.6 PEDOFILIA 

 

O termo pedofilia é comumente utilizado para definir vários tipos de violência 

praticados contra crianças ou adolescentes. Não é raro escutarmos que alguém foi preso pelo 

crime de pedofilia, porém em nossa legislação não existe este tipo penal, o que observaremos 

nesta pesquisa em outro capítulo. 

Neste momento se faz relevante diferenciar o termo abuso sexual infantil de pedofilia. 

A pedofilia é um tipo de “parafilia”, sendo um termo mais abrangente do que o abuso sexual, 

estando o abuso sexual incluído em um dos tipos de pedofilia. Sobre esta afirmação Matilde 

Carone Slaibi Conti (2008, p.27), esclarece que o termo “parafilia” substitui a “perversão”, 

que designava práticas sexuais tidas por desvio em relação a uma norma social ou sexual. 

Afirma que a psiquiatria arrola a parafilia na mesma categoria da neurose e psicose, 

elucidando que “as parafilias são caracterizadas como anseios, fantasias ou comportamentos 

sexuais recorrente, intensos, que envolvem objetos, atividades ou prejuízos no funcionamento 

social ou ocupacional ou ainda em outras áreas importantes da vida do indivíduo”.  
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Para medicina a pedofilia é uma disfunção sexual. É uma psicopatologia, perversão 

sexual com caráter compulsivo e obsessivo. De acordo com o Guia Escolar: 

 
É um tipo de parafilia, na qual o indivíduo só sente prazer com um determinado 
objeto. Pode relacionar-se com outros objetos de prazer, mas sua energia libidinal 
está diretamente voltada para um único objeto, do qual não consegue desvencilhar-
se. Há outros exemplos de parafilias como a necrofilia (atividades sexuais com 
cadáver), zoofilia (com animais), hebefilia (com adolescente). (GUIA, 2004, p.41) 
 
 

 Essa atração por crianças pode ficar apenas no campo da fantasia. Desta forma, muitos 

pedófilos não têm coragem de praticar o seu desejo sexual, ficando apenas fantasiando, 

satisfazendo-se com fotos de revistas ou imagens sem cunho sexual de crianças, mas que 

provocam neles grande desejo sexual. Portanto, nem todo pedófilo é um agressor sexual, pois 

não pratica efetivamente atos que caracterizam violência sexual. 

Desta forma conclui-se que a pedofilia é tipo de parafilia, que consiste num desejo 

intenso e reincidente por práticas sexuais com crianças e adolescentes, mas que muitas vezes 

não são efetivadas. Enquanto o abuso sexual caracteriza-se pela prática efetiva de atos sexuais 

com crianças ou adolescentes. 
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3 A JUSTIÇA FRENTE AO ABUSO SEXUAL INFANTIL 

 

No Brasil atualmente, o abuso sexual infantil, configura não apenas um, mas diversos 

crimes, tipificados no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de outras 

leis esparsas. 

A legislação brasileira em relação à punição dos autores do abuso sexual infantil, tanto 

na esfera penal, quanto na processual penal, é um tanto quanto confusa provocando ao longo 

dos anos um histórico de precariedade, deixando como legado a impunidade e a perpetuação 

da violência. Antônio Cezar Lima da Fonseca bem descreve:  

 
No Brasil, o Código Penal dispôs a respeito da violência sexual contra crianças e 
adolescentes. A matéria era regulada ora diretamente (lei. Nº 2252/54, crime de 
corrupção de menores – art. 218 do Código Penal), ora indiretamente (agravante no 
crime praticado contra criança, art. 61, II, h, do Código Penal ou na presunção de 
violência em crimes contra os costumes, art. 224 do Código Penal). A efetiva 
punição dos agressores quase se perdia no atropelo das normas.

 (FONSECA, 2001, 
p.144) 
 

Conforme já abordado no Capítulo I desta pesquisa, com a promulgação da 

Constituição Federal, em 1988 e, logo em seguida, com a edição do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em 1990, adotou-se a teoria da proteção integral da criança, o que provocou 

grandes avanços legislativos. 

Como bem descreveu Patrícia Calmon Rangel: 

 
O novo ordenamento jurídico não visa mais, primordialmente, à ordem social e ao 
controle das classes menos favorecidas e das patologias sociais, num enfoque 
higienista, mas sim ‘ao interesse superior da criança’, ou ao ‘melhor interesse da 
criança’, considerada pessoa em peculiar estado de desenvolvimento e sujeitos de 
direitos. Suas regras abrangem não só as crianças pobres ou abandonadas, como 
fazia a doutrina anterior, mas todas as crianças e adolescentes. (RANGEL, 2008, 
p.39) 
 
 

Quanto à justiça frente ao abuso sexual, optamos nesta pesquisa por separar o estudo 

por áreas, ou seja, verificar os aspectos constitucionais, aspectos penais, bem como a 

abordagem do abuso sexual no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

3.1 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 

  

A Constituição Federal de 1988 trouxe e coroou significativas mudanças em nosso 

ordenamento jurídico, estabelecendo novos paradigmas, o que no âmbito do direito da criança 

e do adolescente, colocou o Brasil no seleto rol das nações mais avançadas na área dos 
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interesses infanto-juvenis. Destinou em seu corpo, um capítulo específico voltado para a 

promoção e a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, convocando a família, 

o Estado e a sociedade civil a olhar para eles de uma maneira especial, buscando assim 

resguardar a dignidade humana e protegê-los de qualquer violência que venha afetar o seu 

desenvolvimento físico, psíquico e moral. 

Conforme mencionado no Capítulo I, antes mesmo da aprovação da Convenção sobre 

os Direitos da Criança, o Brasil já a havia incorporado em seu artigo 227, que introduz 

conteúdo e enfoque próprios da Doutrina de Proteção Integral, trazendo os avanços para a 

população infanto-juvenil brasileira. Esta Doutrina inserida no artigo 227, encontra uma 

perfeita integração com o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, um dos 

pilares de nossa Constituição. 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.  

A Doutrina da proteção integral é fundada em três pilares básicos, conforme lição de 

Amim: 

 
1º) reconhecimento da peculiar condição da criança e jovem como pessoa em 
desenvolvimento, titular de proteção especial; 
2º) crianças e jovens têm direitos à convivência familiar; 
3º) as Nações subscritoras obrigam-se a assegurar os direitos insculpidos na 
Convenção com absoluta prioridade. (AMIM, 2009, p.12) 
 
 

 Conforme já mencionado no Capítulo I, a doutrina da proteção integral substituiu a 

doutrina da situação irregular, oficializada no Código de Menores de 1979, implícita no 

Código Mello Matos, de 1927. Segundo Amim, a doutrina na situação irregular compreendia: 

 
O menor privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, em razão da falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; as vítimas 
de maus-tratos; os que estavam em perigo moral por se encontrarem em ambientes 
ou atividades contratarias aos bons costumes; o autor de infração penal e ainda todos 
os menores que apresentassem “desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 
familiar ou comunitária”. (AMIM, 2009, p.13) 
 
 

 A Doutrina da situação irregular consolidou uma prática discriminatória e 

estigmatizante da população empobrecida. Esta Doutrina visava o menor delinqüente, infrator, 

não se preocupando com as necessidades dos mesmos, pois apesar de haver medidas de 

assistência para regularizar a situação dos menores, a prática comum era separar os menores 
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em internatos, e os infratores em institutos de detenção, sem qualquer preocupação em manter 

os vínculos com a família. Segundo Amim: 

 
Apesar das diversas medidas de assistência e proteção previstas pela lei para 
regularizar a situação dos menores, a prática era uma atuação segregatória na qual, 
normalmente, estes eram levados para internatos ou, no caso de infratores, institutos 
de detenção mantidos pela FEBEM. Inexistia a preocupação em manter vínculos 
familiares, até porque a família ou a falta dela era considerada a causa da situação 
irregular. (AMIM, 2009, p. 13) 
 
 

O estabelecimento da doutrina da proteção integral como elemento basilar o novo 

sistema jurídico implica no reconhecimento da criança e do adolescente como pessoas em 

condições peculiares de desenvolvimento, aplicando-se a todos, indistintamente.  

 Sobre a Doutrina da proteção integral bem define Amim: 

 
A doutrina da proteção integral, por outro lado, rompe o padrão pré-estabelecido e 
absorve os valores insculpidos na Convenção dos Direitos da Criança. Pela primeira 
vez, crianças e adolescentes titularizam direitos fundamentais, como qualquer ser 
humano. Passamos assim, a ter um Direito da Criança e do Adolescente, em 
substituição ao Direito do Menor, amplo, abrangente, universal e principalmente, 
exigível. (AMIM, 2009, p. 14) 
 
 

 Conforme disposto no caput do artigo 227 a responsabilidade em assegurar o respeito 

a esses direitos foi dividida solidariamente entre família, sociedade e Estado. 

 O artigo 227 dispõe ainda em seus parágrafos um conjunto de medidas para garantir a 

efetividade da doutrina da proteção integral, conforme podemos observar:  

Art.227 [...] 
§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do 
adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, 
mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos:  
I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência 
materno-infantil; 
II - criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas 
portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social 
do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com 
a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação.  
§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de 
uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 
acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 
§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 
I - idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observado o disposto 
no art. 7º, XXXIII; 
II - garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola;  
IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 
igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, segundo 
dispuser a legislação tutelar específica; 
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V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida 
privativa da liberdade; 
VI - estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos fiscais e 
subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou 
adolescente órfão ou abandonado; 
VII - programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente 
e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins.  
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança 
e do adolescente. 
§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que estabelecerá 
casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 
§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os 
mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias 
relativas à filiação. 
§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em 
consideração o disposto no art. 204. 
§ 8º A lei estabelecerá:  
I - o estatuto da juventude, destinado a regular os direitos dos jovens;  
II - o plano nacional de juventude, de duração decenal, visando à articulação das 
várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas.  
 
 

Com relação aos parágrafos do art. 227, cabe destacar o disposto no §4º, uma vez que 

este é o tema desta pesquisa. A enorme quantidade de crimes acerca do que se denomina 

abuso sexual infantil, advém não só da grande comoção social que esse tipo de crime causa, 

mas também de preceito constitucional. A Constituição Federal, em seu artigo 227, par. 4º, 

dispõe que “a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e 

do adolescente”. Ressalte-se a palavra severamente, o que deixa que claro que a intolerância 

quanto a estas condutas não é um anseio somente da sociedade por uma punição mais rígida, 

mas também da Lei Maior de nosso país. Atendendo a este anseio, recentemente foi alterado o 

Código Penal Brasileiro, o que será abordado no próximo item. 

Cabe ressaltar por fim, que a proteção dos direitos da criança e do adolescente não foi 

disposto somente neste capítulo da Constituição. A intenção do legislador foi destacar a 

importância da proteção deste tema, uma vez que pela primeira vez foi assegurada absoluta 

prioridade aos direitos das crianças e dos adolescentes. 

 

3.2 ASPECTOS PENAIS 

  

Recentemente a lei 12.015/09, alterou significativamente o Código Penal. O Título VI 

que tratava Dos Crimes Contra os Costumes, foi alterado um vez que já não traduzia a 

realidade dos bens juridicamente protegidos pelos tipos penais que ali se encontravam, e 

passou a chamar Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual, tendo em vista que foco da proteção 
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já não era mais a forma como as pessoas deveriam se comportar sexualmente perante a 

sociedade, mas sim a tutela da sua dignidade sexual.  

Fazendo uma síntese destas alterações, escreve Rogério Greco o seguinte: 

 
Através desse novo diploma legal, foram fundidas as figuras do estupro e do 
atentado violento ao pudor em um único tipo penal, que recebeu o nome de estupro 

(art. 213). Além disso, foi criado o delito de estupro de vulneráveis (art. 217-A), 
encerrando-se a discussão que havia em nossos Tribunais, principalmente os 
Superiores, no que dizia respeito à natureza da presunção de violência, quando o 
delito era praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos. Além disso, outros 
artigos tiveram alteradas suas redações, abrangendo hipóteses não previstas 
anteriormente pelo Código Penal; um outro capítulo (VII) foi inserido, prevendo 
causas de aumento de pena. (GRECO, 2009, p.3) 
 
 

Com a vigência da lei n. 12.015/09, o artigo 213 passou a englobar o antes 

denominado atentado violento ao pudor, até então descrito no artigo 214.  

Sobre esta alteração Greco explica: 

 
A Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, caminhando de acordo com as 
reivindicações doutrinárias, unificou, no art. 213 do Código Penal, as figuras do 
estupro e do atentado violento ao pudor, evitando-se,essa forma, inúmeras 
controvérsias relativas a esses tipos penais, a exemplo do que ocorria com relação à 
possibilidade de continuidade  delitiva, uma vez que a jurisprudência de nossos 
Tribunais, principalmente os Superiores, não era segura. (GRECO, 2009, p.7) 
 
 

Atualmente, o estupro abarca tanto a conjunção carnal contra a vontade da vítima, isto 

é, o ato sexual em que há penetração do órgão genital masculino no órgão genital feminino, 

quanto todo e qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal, realizado pelo criminoso 

no corpo da vítima, ou realizado pela vítima, no corpo do criminoso, em razão de 

constrangimento deste, mediante violência ou grave ameaça. Assim, um único dispositivo 

abrange o coito vaginal, o sexo anal, a esfregadela, chupões, passadas de mão, lambidas, 

beijos, enfim, todo ato que tenha conotação libidinosa – feita para satisfazer a lascívia, o 

desejo sexual do criminoso. 

Em termos práticos, não houve alteração significativa, já que os antigos artigos 213 e 

214 do Código Penal, embora definissem crimes diversos, impunham a mesma pena mínima e 

máxima, qual seja, de 06 a 10 anos, sendo que o atual artigo 213 prevê a mesma pena. 

Já a alteração no parágrafo único do artigo 213 foi extremamente relevante, uma vez 

que houve aumento de pena não só para a lesão grave causada pelo estupro, como 

conseqüência do abuso sexual, mas também o fato do estupro praticado contra vítima entre 14 

e 18 anos de idade, neste caso variando a pena entre 08 e 12 anos de reclusão. Antes, apenas a 
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lesão grave aumentava a pena para este patamar. Sobre a importância desta alteração destacou 

Greco:  

 
Por mais que as pessoas, que vivem no século XXI, tenham um comportamento 
sexual diferente daquelas que viviam em meados do século passado, ainda podemos 
afirmar que os adolescentes entre 14 (quatorze) e 18 (dezoito) anos de idade 
merecem uma especial proteção. A prática de um ato sexual violento, nessa idade, 
certamente trará distúrbios psicológicos incalculáveis, levando esses jovens, muitas 
vezes, ao cometimento também de atos violentos, e até mesmo similares aos que 
sofreram. Dessa forma, o juízo de censura, de reprovação, deverá ser maior sobre o 
agente que, conhecendo a idade da vítima, sabendo que se encontra na faixa etária 
prevista pelo § 1º do art. 213 do Código Penal, ainda assim insista na prática do 
estupro. (GRECO, 2009, p.19) 
 
 

Cabe destacar ainda quanto ao estupro, que ainda que seja praticado o tipo descrito no 

artigo 213, caput, quanto nas suas formas qualificadas previstas nos parágrafo 1º e 2º, estas 

são infrações penais consideradas hediondas pela Lei nº 8.072/90 (artigo 1º, inciso V). 

O artigo 215 modificou a descrição do delito, uma vez que antes da alteração a posse 

sexual mediante fraude referia-se unicamente à conjunção carnal, e atualmente envolve 

qualquer ato libidinoso que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima. 

Houve também a majoração da pena, que antes era 01 a 03 anos de reclusão, para 02 a 06 

anos, além da previsão de multa se o delito tiver conotação econômica. Ressalte-se em relação 

às crianças e adolescentes, que este artigo só se aplica aos maiores de 14 anos, pois em caso 

de menores de 14 anos aplica-se a regra contida no artigo 217-A, tendo em vista a presunção 

de violência.  

A maior inovação operada pela reforma do Código Penal está na inclusão do artigo 

217-A, que tipifica os crimes de natureza sexual quando se trata de vítimas vulneráveis, 

dentre elas, as crianças e adolescentes até 14 anos de idade. Antes da nova lei, a forma como 

eram dispostas as normas acerca do abuso sexual obrigava a integração dos artigos para a 

correta tipificação e mensuração da pena a depender das características peculiares da vítima e 

da relação desta com o agressor. Era necessário conjugar-se o artigo 213 ou o extinto artigo 

214 com o artigo 224, que tratava da presunção da inocência. Com a entrada em vigor da lei 

12.015/09, isto não é mais necessário, uma vez que se inseriu tudo num só dispositivo, abaixo 

transcrito: 

 
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. 
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§ 2o (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
 
 

A mais significativa mudança consiste no erigir-se o abuso sexual infantil a um delito 

específico, com regras especiais e pena consideravelmente elevada em relação aos demais 

delitos da mesma natureza. Inserindo este artigo no Código Penal, percebemos a intenção do 

legislador em finalmente proteger com maior contundência as crianças do abuso sexual. No 

âmbito jurídico, a vigência deste artigo, ao que tudo indica, irá por fim à longa e acirrada 

discussão acerca da presunção de violência e seu critério objetivo de idade.  

Esclarece-se que não é o objetivo desta pesquisa discutir acerca da presunção de 

violência, mas apenas demonstrar a importância que a inserção do artigo 217-A no Código 

Penal ao que tudo indica provocará. 

Até então, com relação a menores de 14 anos, a violência era presumida, por força do 

constante no revogado artigo 224, alínea “a”, do Código Penal. A presunção de violência 

insculpida no artigo 224 do Código Penal, e aplicada aos crimes contra a liberdade sexual, não 

se aplicava apenas em razão da idade da vítima, mas para aqueles casos em que a vítima não 

goza de liberdade sexual, seja momentânea, seja permanentemente. Para melhor visualizar 

apresentamos o revogado artigo 224 do Código Penal: 

 
Art. 224 - Presume-se a violência, se a vítima: 
a) não é maior de 14 (catorze) anos; 
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; 
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência. 
 
 

Sobre a presunção de violência em razão da idade da vítima não ser maior que 14 

anos, até a edição da lei, haviam duas correntes. Os que consideram tal norma – insculpida no 

artigo 224, alínea “a” – inconstitucional, entendendo que nada pode ser presumido em matéria 

penal, respaldam-se na responsabilidade penal subjetiva e no princípio da presunção de 

inocência, que restariam feridos ao se presumir que houve violência no ato sexual ou 

libidinoso pelo tão só fato da vítima não ser maior de 14 anos. Tal corrente é minoritária no 

Brasil. 

 A maioria dos doutrinadores e julgadores tem por constitucional a norma que retrata a  

presunção de violência. Dentre eles encontra-se Guilherme de Souza Nucci, que, ao comentar 

tal dispositivo, afirmou: 
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O legislador, ao elaborar uma norma penal, baseado em fatos da vida social e em 
elementos colhidos pela experiência do cotidiano, pode eleger determinados 
parâmetros para a aplicação da lei penal, exatamente como fez no caso da 
inimputabilidade penal dos menores de 18 anos. (...) É o que ocorre no contexto do 
artigo 224. A pessoa menor de 14 anos, diante da flagrante imaturidade, não tem 
condições de discernir a respeito do caminho ideal a seguir, quando decide manter 
uma relação sexual. Ainda que consinta no ato, portanto, presume a lei que o fez 
sem aquiescência válida. Ora, se não podia consentir, logo, o ato foi violento. 
(NUCCI, 2005, p.803) 
 
 

Considerando-se constitucional a presunção, deve a mesma ser observada. Segundo a 

norma, deveria a presunção ser absoluta, ou seja, bastaria a vítima não ter mais de quatorze 

anos para fazer incidir as penas dos artigos 213 ou 214 do Código Penal àquele que com ela 

praticar conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. Contudo, o que se via até a edição da lei 

12.015/09, é que a presunção vinha cedendo, e se tornando relativa, passando a depender das 

características da vítima, ou seja, sua compleição física e desenvolvimento psicológico, 

incluindo o conhecimento acerca de assuntos sexuais. Nesta linha de entendimento escreveu 

Luiz Regis Prado: 

 
Assinale-se, ainda, que o legislador de 1940 reduziu a idade da presunção de 
violência de dezesseis para quatorze anos, por pressupor que os adolescentes 
naquela idade já dominavam, na época, muito do conhecimento da vida sexual. 
Decorridos mais de cinqüenta anos, é mister que se faça um novo questionamento. 
(...) logo, em face do conhecimento do adolescente nessa faixa etária sobre sexo, há 
que se relativizar a presunção legal quanto à violência. (PRADO, 2002, p.270) 
 
 

Nesse sentido também já julgou o Supremo Tribunal Federal: 

 
HC 73662 / MG - MINAS GERAIS 
HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO 
Julgamento: 21/05/1996 Órgão Julgador: Segunda Turma Publicação 
DJ 20-09-1996 PP-34535 EMENT VOL-01842-02 PP-00310 RTJ VOL-00163-03 
PP-01028 
Parte(s) 
PACTE. : MARCIO LUIZ DE CARVALHO 
IMPTE. : PAULO ADHEMAR PRINCE XAVIER E OUTRO 
COATOR : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Ementa 
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Na 
dicção da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra), em relação à qual 
guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer 
habeas-corpus impetrado contra ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de 
superior. ESTUPRO - PROVA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA. Nos crimes contra 
os costumes, o depoimento da vítima reveste-se de valia maior, considerado o fato 
de serem praticados sem a presença de terceiros. ESTUPRO - CONFIGURAÇÃO - 
VIOLÊNCIA PRESUMIDA - IDADE DA VÍTIMA - NATUREZA. O estupro 
pressupõe o constrangimento de mulher à conjunção carnal, mediante violência ou 
grave ameaça - artigo 213 do Código Penal. A presunção desta última, por ser a 
vítima menor de 14 anos, é relativa. Confessada ou demonstrada a aquiescência da 
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mulher e exsurgindo da prova dos autos a aparência, física e mental, de tratar-se de 
pessoa com idade 
superior aos 14 anos, impõe-se a conclusão sobre a ausência de configuração do tipo 
penal. Alcance dos artigos 213 e 224, alínea "a", do Código Penal. 
 
 

No entanto, tal decisão não espelha o entendimento consolidado da Corte, uma vez 

que a maioria dos seus julgados reputa absoluta a presunção de violência, como se vê no 

julgado abaixo transcrito: 

 
HC 93263 / RS - RIO GRANDE DO SUL 
HABEAS CORPUS 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 19/02/2008 Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação 
DJe-065 DIVULG 10-04-2008 PUBLIC 11-04-2008 
EMENT VOL-02314-05 PP-00950 
Parte(s) 
PACTE.(S): CLAUDIOMIRO DO AMARAL RAYMUNDO OU CLAUDIOMIRO 
DO AMARAL RAIMUNDO 
IMPTE.(S): DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO 
COATOR(A/S)(ES): SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Ementa 
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA NO ESTUPRO 
DE MENOR DE QUATORZE ANOS SERIA RELATIVA EM RAZÃO DO 
CONSENTIMENTO DA OFENDIDA: IRRELEVÂNCIA PARA A 
CONFIGURAÇÃO DO DELITO QUANDO A VÍTIMA É MENOR DE 
QUATORZE ANOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É 
firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que o eventual 
consentimento da ofendida, menor de 14 anos, para a conjunção carnal e mesmo sua 
experiência anterior não elidem a presunção de violência, para a caracterização do 
estupro. Precedentes. 2. Habeas Corpus indeferido. 
Decisão 
Por maioria de votos, a Turma indeferiu o pedido de habeas corpus; vencido 
parcialmente o Ministro Marco Aurélio, Presidente. 1ª Turma, 19.02.2008. 
 
 

Na doutrina, Nucci defende a relativização da presunção de violência, de modo 

diferenciado: 

 
Como regra geral, não devem os juízes imergir na produção de provas acerca de 
honestidade da vítima e sua capacidade de consentimento, caso sejam menores de 14 
anos, pois a presunção é, via de regra, absoluta, não aceitando prova em contrário. 
(...) Defendemos, pois: presunção absoluta para a maioria dos casos, especialmente 
para as pessoas menores de 12 anos; relativa para as situações excepcionais voltadas 
aos adolescentes, pessoas maiores de 12 anos. (NUCCI, 2005, p.805 e 806) 
 
 

O que se percebe é que, em razão da ‘evolução’ da sociedade, com novos usos e 

costumes, houve o deslocamento da idade limite, de 14 anos para 12 anos. Em suma, a pessoa 

com 12 anos ou mais, em razão das informações disponíveis, seja pela mídia, seja pela 

‘educação’, seja pela liberdade concedida pelos pais e do ‘desenvolvimento precoce’ 
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decorrente, já pode discernir e manifestar legítima vontade de realizar ou não o ato de 

natureza sexual. 

O artigo 217-A ao definir o abuso sexual infantil como um crime específico, com 

penas expressivamente maiores e com regras procedimentais peculiares, em relação à 

presunção de violência foi de grande importância, uma vez que estabeleceu a idade limite em 

14 anos. O fato da criança ou adolescente aparentemente consentir com o ato sexual, e não 

raras vezes nutrir sentimentos de afeto e carinho pelo agressor não pode ser considerado para 

minimizar a conduta por este praticada. Em suma, a vítima é apenas vítima, sem se cogitar em 

‘culpa concorrente’ ou provocação por sua parte. 

Ainda no Código Penal, temos o artigo 218 que descreve a conduta de induzir pessoa 

menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de alguém, impondo pena de 02 a 05 anos. Já o artigo 

218-A tipifica a conduta de induzir menor de 14 anos a presenciar prática de ato libidinoso, 

bem como a prática do ato, com pena de 02 a 04 anos. Percebe-se, assim, que o legislador 

quis imprimir pena mais grave ao antigo crime de corrupção de menores, mas segmentando as 

condutas, sendo a do atual artigo 218 mais grave que a do artigo 218-A. Outra mudança reside 

na alteração da idade da vítima, que antes era de 14 a 18 anos, e hoje refere-se a pessoa menor 

de 14 anos. Observe-se, ainda, que o artigo 218 hoje se intitula “corrupção de menores” e o 

artigo 218-A leva o nome de “satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente”. 

A lei 12.015/09 inovou, também, por tipificar diversas condutas que antes não eram             

previstas como crime pela legislação brasileira, por meio dos artigos 218-B, 228 e 229 que 

tratam do “favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável”, 

sendo que o artigo 218-B cuida especificamente de submissão à prostituição ou qualquer 

forma de exploração sexual de vítimas menores de 18 anos; o parágrafo 1º ao artigo 230 que 

trata do “rufianismo”, como forma qualificada deste delito, considerando mais grave a 

conduta de tirar proveito da prostituição de adolescentes entre 14 e 18 anos; e, por fim, os 

artigos 231 e 231-A, que cuidam do tráfico de pessoa para fim de exploração sexual, sendo o 

231 do tráfico internacional e o 231-A do interno, com aumento de pena na sua metade, caso a 

vítima seja menor de 18 anos, segundo o parágrafo 2º, inciso I, de ambos os artigos.  

 

3.3 O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E O ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 
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Antes de iniciarmos a abordagem do abuso sexual no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, convém façamos algumas observações.  

Atendendo a Doutrina da Proteção Integral, o artigo 4º, praticamente reproduz a 

primeira parte do enunciado do art.227, caput, da CF, e procura deixar claro que a defesa dos 

direitos fundamentais assegurados à criança e ao adolescente, não é tarefa de apenas um órgão 

ou entidade, mas deve ocorrer a partir de uma ação conjunta e articulada entre família, 

sociedade/comunidade e Poder Público. 

Cabe ainda ressaltar a importância disposto no artigo 5º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é um desdobramento do contido no art. 227, caput, da CF e arts. 34 e 36, da Convenção 

da ONU sobre os Direitos da Criança, de 1989, já mencionado no Capítulo I desta pesquisa. Ressalte-

se por oportuno que os artigos 18 e 70, do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõem a todos o 

dever de velar pelos direitos assegurados a crianças e adolescentes, auxiliando no combate a todas as 

formas de violência, negligência ou opressão. Segue a transcrição dos citados artigos do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: 

Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 
 
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os 
a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor. 
 
Art. 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos 
da criança e do adolescente. 
 
 

Feitas as devidas observações, passemos ao estudo do abuso sexual no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Além dos delitos tipificados no Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

em seus artigos 240, 241 e 244-A, descrevem delitos relacionados ao abuso sexual infantil.  

Dispõe o artigo 240: 

 
Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer 
meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
§ 1º. Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de 
qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adolescente nas cenas 
referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com esses contracena. 
§ 2º. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime: 
I - no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-la; 
II - prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou 
III - prevalecendo-se de relações de parentesco consanguíneo ou afim até o terceiro 
grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, 
a qualquer outro título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento. 
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Como bem observou Antonio Cezar Lima da Fonseca (2001, p.144), não é necessário 

que terceiros assistam à filmagem ou apresentação para que o crime se configure, da mesma 

forma que não é exigida existência de lucro. A consumação ocorre no exato momento em que 

ocorrem a filmagem ou a representação teatral.  

O disposto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente incrimina a conduta 

de quem vende ou expõe a venda qualquer registro, seja vídeo ou fotografia que contenha 

cenas sexuais ou pornográficas que envolvam crianças ou adolescentes, conforme segue: 

 
Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha 
cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
 
 

Sobre o conteúdo das condutas tipificadas nesta norma, Fonseca escreveu: 

 
Cena de sexo explícito é a cena que torna visível não apenas a relação sexual, a 
conjunção carnal, mas aquela cena que envolve qualquer ato de cunho sexual e que 
exponha a criança ou o adolescente à exploração sexual. Num sentido lato, 
englobaria a cena pornográfica. A pornografia, embora tenha cunho sexual, engloba 
não só a imagem chula, a imagem grosseira, como aquela foto na qual se mostra a 
criança ou adolescente fazendo atos ou gestos obscenos, ou a foto na qual a criança 
está em nudez provocativa ou posições vexatórias. (FONSECA, 2001, p. 144) 
 
 

Cabe ressaltar que o Juízo competente para processar e julgar o crime tipificado no art. 

241 e 241-A é o Juízo do local onde ocorreu a publicação das imagens pedófilo-pornográficas 

envolvendo crianças e adolescentes, e não o do local onde está situado o provedor que dá 

acesso à internet, ou onde ocorreu sua efetiva visualização pelos usuários. Nos casos em que 

as imagens foram trocadas entre pessoas residentes no Brasil, a competência para processar e 

julgar o crime será da Justiça Estadual.  E em se tratando de divulgação de imagem em site de 

relacionamento, no entanto, dada abrangência da divulgação, que potencialmente extrapola o 

âmbito do território nacional, a competência para processar e julgar o crime em questão passa 

a ser da Justiça Federal. 

 
Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou 
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou 
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito 
ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente: 
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. 
§ 1º. Nas mesmas penas incorre quem: 
I - assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotografias, cenas ou 
imagens de que trata o caput deste artigo; 
II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores às fotografias, 
cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo. 
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§ 2º. As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1º deste artigo são puníveis 
quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficialmente notificado, deixa 
de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de que trata o caput deste artigo. 
 
 

O Estatuto com a alteração provocada pela Lei 11.829/2008 passou em seu artigo 241-B a 

criminalizar a simples posse de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente, sob 

qualquer forma, visando assim coibir a ação de pessoas mantém tais registros para uso próprio. 

 
Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou 
outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1º. A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena quantidade o 
material a que se refere o caput deste artigo. 
§ 2º. Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às 
autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-
A e 241-C desta Lei, quando a comunicação for feita por: 
I - agente público no exercício de suas funções; 
II - membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas finalidades 
institucionais, o recebimento, o processamento e o encaminhamento de notícia dos 
crimes referidos neste parágrafo; 
III - representante legal e funcionários responsáveis de provedor de acesso ou 
serviço prestado por meio de rede de computadores, até o recebimento do material 
relativo à notícia feita à autoridade policial, ao Ministério Público ou ao Poder 
Judiciário. 
§ 3º. As pessoas referidas no §2º deste artigo deverão manter sob sigilo o material 
ilícito referido. 
 
 

No crime previsto no artigo 241-C, sequer é necessário a prática real de sexo com 

criança ou adolescente, bastando a simples simulação de tal prática, ainda que por intermédio 

de montagem ou edição de cenas e imagens. O objetivo da norma é desestimular toda e 

qualquer produção de imagens pornográficas envolvendo crianças ou adolescentes. 

 
Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo 
explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de 
fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, 
disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou 
armazena o material produzido na forma do caput deste artigo.  
 
 

Já o artigo 241-D tem por objetivo censurar o assédio à criança como ato preparatório 

do delito de estupro de vulnerável. Mesmo que o agente apenas facilite ou induza o acesso de 

criança a material contendo cena pornográfica ou de sexo explícito com a finalidade de com 

ela realizar atos libidinosos, será punido com a pena prevista neste tipo penal, qual seja, de 

reclusão de 1 a 3 anos e multa. Responderá também pela prática da mesma infração penal o 

agente que assediar criança com o fim de induzi-la a se exibir de forma pornográfica ou 
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sexualmente explícita. Não é necessário que a criança efetivamente se exiba de forma 

pornográfica ou sexualmente explícita, bastando apenas que ocorra o mero assédio. É 

necessário enfatizar que na redação deste artigo, o legislador contempla somente a conduta 

praticada contra a criança, ou seja, pessoa com até 12 anos de idade incompletos, deixando de 

proteger os adolescentes, pessoas com idade entre 12 e 18 anos incompletos, não havendo, 

portanto, qualquer punição. 

 
Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem: 
I - facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito 
ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 
II - pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir criança a 
se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita. 
 
 

Por fim, o Estatuto da Criança e do Adolescente teve acrescentado o artigo 244- A, por 

meio da lei 9975 de 23 de junho de 2000, a fim de tipificar a conduta de submeter a criança ou 

adolescente à prostituição ou exploração sexual. Antonio Cezar Lima da Fonseca conceitua 

exploração sexual como sendo “toda a forma de aproveitamento sexual sobre alguma pessoa. Pode ser 

a exploração de forma comercial ou não. É todo tipo de atividade onde alguém usa o corpo de uma 

criança ou de um adolescente para tirar vantagens de caráter sexual”. (2001, p.123). Para melhor 

compreensão do exposto segue a redação do artigo: 

 
Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do artigo 
2º desta Lei, à prostituição ou exploração sexual . 
Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. 
§ 1º. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo 
local em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas 
no caput deste artigo. 
§ 2º. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização 
e de funcionamento do estabelecimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

4 A IMPORTÂNCIA DA OITIVA DA CRIANÇA EM CASOS DE ABUSO SEXUAL E    

O DEPOIMENTO SEM DANO 

 

 Os casos de abuso sexual infantil são cercados de segredos. Seja por parte da criança 

que sofre o abuso, pois na maioria das vezes são ameaçadas a não revelar o que aconteceu a 

parentes ou amigos, seja por parte da família ao descobrir o abuso, na tentativa de não expor a 

criança, mas principalmente a família, pois como já foi afirmado em outro capítulo desta 

pesquisa, normalmente a maioria dos abusos são intrafamiliares, ou seja, existe um vínculo 

familiar, uma relação de responsabilidade entre vítima e agressor. Este é apenas um dos 

muitos motivos para dificultar a descoberta do abuso, bem como sua investigação 

demonstrando toda a complexidade que envolve este assunto. 

 Diante da complexidade e das particularidades que envolvem a dinâmica do abuso 

sexual intrafamiliar, e das conseqüências para a saúde mental da criança, compreende-se a 

dificuldade que ela enfrenta para expressar ou revelar a situação do abuso no contexto 

familiar. Além disso, e para que seja garantida sua proteção integral, a revelação do abuso 

sexual, que conforme exposto no capítulo anterior, é crime e engloba vários tipos dispostos no 

Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo ser devidamente registrado, 

ensejando futuramente um processo judicial, fazendo com que a criança precise participar do 

trâmite judicial. Reviver os fatos através da revelação gera sentimentos de culpa, vergonha, 

medo, além de sentimentos ambivalentes em relação ao agressor, possibilidade de 

desintegração da família e etc. 

Confrontar-se com uma realidade da qual não gostaria de tomar conhecimento pode 

produzir outros efeitos psicológicos graves na criança e na sua família. Daí a importância de 

se refletir a respeito da forma como esta criança será acolhida pelo Judiciário, como será 

realizado o seu atendimento, a sua escuta nesse contexto, o que nos conduz a considerar as 

necessidades das crianças e as exigências e os ritos do Judiciário. 

 É sobre esta dificuldade de descobrir a ocorrência do abuso sexual infantil, em 

decorrência muitas vezes de um pacto de segredo, mas principalmente da dificuldade de ouvir 

esta criança e provar a ocorrência do crime que pretendemos tratar neste capítulo.  

 

 4.1 A SÍNDROME DO SEGREDO NA CRIANÇA E NA FAMÍLIA 

 

 Conforme já abordado no item 2.2 desta pesquisa, o abuso sexual pode ser classificado 

em intrafamiliar e extrafamiliar. No intrafamiliar é o abuso cometido pelos familiares, já no 
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extrafamiliar o agressor é pessoa não pertencente à esfera familiar, mesmo que desta é 

conhecido e com relações próximas. Portanto devido aos vínculos, ao afeto existente, nos 

parece muito mais simples e menos doloroso que a vítima do abuso extrafamiliar denuncie 

com mais facilidade. Porém, quando há laços afetivos denunciar não é tão simples. Nestes 

casos, é bastante comum ocorrer o fenômeno conhecido como síndrome do segredo. 

 A síndrome do segredo consiste na ocultação da verdade dos fatos, tanto pela criança, 

quanto pelos próprios familiares (quando cientes), com o intuito de proteger a família, 

mantendo inalterada a rotina familiar. São diversos os fatores que levam a esta síndrome. 

Sobre estes fatores, melhor esclarece Furniss: 

 
[…] a falta de evidências médicas e de elementos para comprovar o abuso sexual 
infantil, a necessidade de acusação verbal por parte da criança, a falta de 
credibilidade ao menor, as conseqüências da revelação, ameaças físicas e 
psicológicas, distorção da realidade, medo de punição pela ação que participou, a 
culpa da criança, a negação e a dissociação. (FURNISS, 1993, p. 29) 
 
 

 As evidências médicas normalmente comprovam com maior facilidade o fato 

declarado pela vítima, mas inexistem na maioria dos casos. Nem sempre, entretanto, revelam 

a identidade do abusador diante de um processo judicial. Quando possível, o exame de corpo 

de delito evita que a criança futuramente mude a versão dos fatos o que é bastante comum, 

devido a pressão psicológica familiar. 

Na falta de evidências médicas, torna-se indispensável a acusação verbal para 

comprovar a violência sofrida. Esta atitude é bastante difícil para a vítima e freqüentemente 

negada pelo agressor. 

Quando necessária a acusação verbal, ocorrem ainda casos de confusão nos 

sentimentos do menor, que não tem claro o que se passa exatamente. Neste sentido, como 

exemplo desta confusão, é a manifestação de Ana, uma criança de 9 anos de idade à época do 

início dos abusos, em depoimento à autora Patrícia Calmon Rangel: 

 
[…] Quando Ana começou a ser assediada por Orlando, seu padrasto, com 9 anos, 
seus sentimentos em relação ao que estava acontecendo eram confusos. Ela conta 
que gostava dos carinhos e da atenção que lhe eram dispensados, mas sabia que 
havia algo de errado naquilo. No entanto, nunca contou a sua mãe, nem a ninguém, 
o que estava se passando. (RANGEL, 2001, p.105) 
 
 

Além da dificuldade que naturalmente a criança tem para se expressar quando o 

assunto é abuso sexual, outro fator que contribui para a síndrome do segredo é a estruturação 

familiar, ou a falta dela. Muitas vezes o incesto não é proibido na família, em geral ele é bem 

tolerado. Neste sentido bem descreve Pierre Sauborin citado por Gabel: 
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Nessas famílias, não é o incesto que é proibido. Em geral, ele é perfeitamente 
tolerado e conhecido pela mãe da criança, cúmplice ou ela mesma mergulhada numa 
conivência inconsciente com o pai “sedutor”. Não, é a palavra sobre o ato que é 
tabu: “Isso não deve sair da família” (...) essa criança, primeiramente, corre o perigo 
de que não acreditemos nela. Afinal, apresenta sintomas novos muito violentos e 
distúrbios de temperamento incomuns e regressivos; seu discurso mudou tornando-
se escatológico e hiperssexuado; ela multiplica condutas compulsivas de 
masturbação que nada têm de banal. (GABEL, 1997, p. 166) 
 
 

Além destes fatores a crença de que ‘crianças mentem e adultos falam a verdade’ ou 

de que ‘a comunicação das crianças é menos válida ou menos confiável’ traz prejuízos no 

processo judicial. Dificilmente uma criança suporta demasiado tempo sem tentar relatar a um 

familiar sobre a violência que está vivendo. Conforme ensina Furniss: 

 
Eu ainda não vi casos de prolongado abuso sexual da criança dentro o contexto 
familiar em que a criança não tenha tentado comunicar o abuso a alguém dentro ou 
fora da família. Nós freqüentemente encontramos crianças que dizem ter tentado 
contar às suas mães, a outros membros da família ou a pessoas de fora, apenas para 
não serem acreditadas, serem chamadas de mentirosas e serem castigadas pela 
revelação. (FURNISS, 1993, p.30) 
 
 

Uma das piores conseqüências que levam à síndrome do segredo é o prosseguimento 

do convívio com o agressor e a reincidência do abuso. A imposição do silêncio se dá sob a 

ameaça de ser a criança responsabilizada pelo término do casamento dos pais, desintegração 

familiar, prisão do abusador, a expulsão da criança do lar, sua morte ou mesmo do próprio 

descrédito da palavra do menor. Mentem sob a ameaça de castigo, pois lhe é imposto que o 

ocorrido é um segredo entre ela e o agressor. 

Entre as reações mais comuns estão a culpa que a criança carrega por ter participado 

da vivência abusiva e o medo das conseqüências da revelação dentro de sua família. Temem o 

castigo, o descrédito e a não proteção, mantendo, assim, a omissão dos fatos de forma 

consciente. A crença de que são, de alguma maneira, responsáveis pelo ato vivido, intimida as 

crianças a não revelarem o que estão ou estavam sofrendo. A culpa, como fator interno da 

síndrome do segredo, também alcança a criança envolvida no abuso, como bem orienta 

Furniss: 

 
O aspecto psicológico de sentir-se culpado está ligado ao aspecto relacional da 
participação e resulta do fato de que a pessoa que cometeu o abuso e a criança estão 
igualmente envolvidas no abuso em termos interacionais. A distinção entre o aspecto 
legal e psicológico de culpa significa que apenas o progenitor pode ser considerado 
culpado. Mas a pessoa que cometeu o abuso e a criança podem sentir-se igualmente 
culpados, como uma expressão dos eventos psicológicos que se derivam da 
experiência na interação abusiva. (FURNISS, 1993, p.35) 
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As vítimas normalmente são ameaçadas, pelo abusador, a se calarem, numa tentativa 

de transferência da responsabilidade pelas conseqüências da revelação. O temor ao castigo, ao 

descrédito, ao rompimento da família, ao desamor do agressor – que muitas vezes é pessoa a 

quem ama e confia – são fatores que levam as crianças a mentirem ou a omitirem a tortura 

vivida. 

 

4.2 A NECESSIDADE DA ESCUTA DA CRIANÇA PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO 

AGRESSOR 

  

O objetivo do Sistema Judiciário é buscar a justiça social e garantir o direito dos 

cidadãos. Na situação da criança sexualmente abusada, operadores do Direito necessitam 

aplicar a lei maior (Constituição Federal), bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente 

para garantir a sua proteção integral e responsabilizar o agressor. Para alcançar esse propósito, 

a escuta das crianças envolvidas no abuso sexual vem sendo defendida como um direito 

fundamental, tendo em vista o artigo 12 da Convenção dos Direitos da Criança, aderido pelo 

Direito pátrio por meio do Decreto Legislativo nº 28/90, que dispõe o seguinte: 

 
1.Os Estados-partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito 
de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhes respeitem, sendo 
devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com sua 
idade e maturidade. 2. para esse fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser 
ouvida nos processos judiciais e administrativos que lhes respeitem, seja 
diretamente, seja através de representante ou organismo adequado, segundo as 
modalidades previstas pelas regras de processo da legislação nacional. 

 
 

Diante da suspeita de abuso e da falta de provas concretas no seu corpo, além de toda a 

dinâmica que envolve o fenômeno do abuso sexual intrafamiliar, as declarações das crianças 

podem se tornar referência importante e às vezes decisiva na formalização de uma prova 

judicial e possível condenação do abusador. 

Porém, a constituição dessa prova através da inquirição da criança nem sempre 

acontece. O impacto da violência sofrida, assim como a demora dos processos até que a 

criança seja designada para sua oitiva, muitas vezes, pode gerar maior ansiedade, e causar 

muitas vezes danos até maiores do que o abuso sexual em si. 

A dor do trauma, assim como o medo de represálias pode comprometer a precisão em 

relação à descrição do local, tempo, recorrência e outros detalhes específicos do abuso, o que 

acaba por não provar nada e desacreditando a criança, conforme declaração de um promotor 

de justiça, cujo nome não foi mencionado, citado por Fröner e Ramires “[...] Eu já peguei 
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processos em que a criança simplesmente não falou nada. Para nós do Direito, não falar 

significa uma não prova, não serviu de nada.” (2009, p. 73) 

De acordo com as normas processuais, a escuta da criança vítima de abuso sexual 

intrafamiliar é realizada pelo juiz de Direito, o qual faz perguntas diretas, coletando 

informações sobre o abuso em uma sala de audiências formal. Nessas ocasiões de aferição de 

provas, a palavra da criança é muitas vezes confrontada com a versão do agressor, que pode 

ser ouvido ou questionado na presença da criança, repassando a responsabilidade total à 

vítima, considerando assim seu relato inválido, desacreditado, infantil e fantasioso. 

Esse procedimento para a escuta da criança faz com que ela se sinta culpada 

indevidamente, o que gera riscos para seu desenvolvimento e para a validade do seu 

testemunho. É comum, nos casos de crianças e de adolescentes envolvidos no abuso sexual 

infantil intrafamiliar, que a família projete a culpa das circunstâncias sobre eles. Nesse 

sentido, podem recorrer à retratação, negação ou dissociação, por não suportarem tamanha 

pressão, o que é compreendido como prova do caráter infundado de acusação pelos 

magistrados. 

Ao tornar a sua palavra pública, a criança expõe todo o seu íntimo, de um total silêncio 

e segredo, ela passa a ser vulnerável, para cumprir com procedimentos jurídicos. 

Portanto, pode se dizer que o trauma do abuso sexual têm conseqüências que vão além 

daquelas causadas pelo fato em si, apresentando efeitos do processo legal e seus 

desdobramentos. 

As crianças abusadas sexualmente costumam ser escutadas como qualquer pessoa 

adulta que tenha se envolvido em qualquer situação ilícita. Porém, para a proteção integral da 

criança é necessário que tais instituições realizem uma revisão, análise e reestruturação das 

práticas que são utilizadas. Neste sentido José Antonio Daltoé Cezar comentou: 

Por fim, quanto à oportunidade de a criança ser ouvida nos processos que lhe dizem 
respeito, contanto que isso ocorra de forma acolhedora e profissional, é importante 
que se ressalte que se trata de uma atitude que a valoriza como pessoa, marca para 
ela a importância que lhe é dada. (CEZAR, 2007, p. 173 e 174) 
 
 

 Tendo em vista os danos que uma escuta inadequada pode causar à criança, percebe-se 

uma necessidade de melhor preparo, ou seja, capacitação, treinamento técnico e preparação 

emocional para que os profissionais façam as intervenções adequadas com as crianças. 

Observam-se grandes equívocos em que incidem os operadores de direito, neste tipo de 

depoimento, uma vez que somente o conhecimento técnico-jurídico não se mostra suficiente 

para realização deste ato processual de maneira satisfatória. É necessário que se estabeleça um 
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vínculo de confiança com a criança, uma vez que esta já está sofrendo por ter que reviver a 

violência sofrida. Assim exemplifica Veleda Dobke ao relatar sua experiência profissional: 

 
Num dos casos avaliados, o juiz iniciou a audiência lendo a denúncia e questionando 
se aqueles fatos eram verdadeiros. “Imagina a cabeça da criança, que não conhece o 
juiz, muitas vezes ele é homem e o abusador também; há uma identificação por parte 
dela. (DOBKE, 2001, p. 89) 
 
 

Portanto, utilizar a linguagem correta para conversar com a vítima é essencial para o 

sucesso da entrevista sobre episódio tão dramático na vida da criança vítima do abuso. Pode, 

inclusive, diminuir a dificuldade que o menor tem de confiar em adultos, uma vez que foi 

violentado por um deles. Contudo, além de ser muito difícil falar sobre o trauma vivido, deve-

se ter clara a pressão psicológica que estes meninos e meninas vivenciam dentro de casa para 

não quebrar o pacto estabelecido: a síndrome do segredo. 

Quem não se sente intimidado ao se sentar perante autoridades, sendo questionado 

acerca de assunto que lhe causa certo desconforto e, muitas vezes, lembra uma agressão 

 sofrida, que tem sido objeto de tentativas de esquecimento e superação? Se tal 

sentimento acomete um adulto formado, vítima de delitos como furto, roubo, lesão corporal, 

imagina para uma criança, que tudo se torna agigantado? Esta intimidação vai ao extremo, ao 

passo que se trata de vítimas de abuso sexual, perpetrado por adultos, muitas vezes homens, 

cujas figuras estão representadas ali pelas autoridades togadas e engravatadas. 

Quando se trata de crianças e adolescentes, a situação acima posta pode ensejar, além 

de sofrimento emocional e danos psíquicos, a ineficácia de seu depoimento, na medida em 

que não se extrai a verdade dos fatos de seu relato. O nervosismo, a vergonha e o 

constrangimento podem impedir que a vítima proceda a um relato verossímil, firme e 

coerente, a fim de que possa servir de fundamento para a decisão condenatória. 

Foi nesta busca por uma forma mais adequada para inquirição, levando-se em conta os 

traumas e danos que esta pode causar, e também de sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento e sujeito de direitos, que surgiu o método conhecido como Depoimento Sem 

Dano, que tem-se demonstrado mais adequado e eficaz na busca da verdade sem causar novos 

danos psicológicos e objetivando que a criança não ser revitimizada ao relatar os fatos. 

 

4.3 DEPOIMENTO SEM DANO 

  

Primeiramente cabe esclarecer que não se pretende imputar à Justiça a 

responsabilidade por todos os danos e traumas advindos do abuso sexual infantil, mas tão 
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somente alertar que na maioria das vezes os profissionais envolvidos no caso se esquecem que 

estas crianças já estão fragilizadas e estão ali naquele momento porque são vítimas. Nos casos 

violência, em que crianças precisam ser ouvidas, o atuar do Judiciário, do Ministério Público 

e da Polícia Civil, na fase investigatória, deve ser totalmente voltado para a proteção dos 

interesses da criança, e esta proteção envolve muito mais do que a responsabilização do seu 

agressor.  

 Por todo o exposto no item anterior, percebe-se a necessidade de encontrar um método 

ideal de escuta das crianças em casos de abuso sexual, uma vez que os métodos utilizados 

mostram-se inapropriados e ineficientes para o fim que se propõe. Depara-se então com a 

seguinte pergunta: Qual seria o método ideal para a busca da verdade real, que propicie um 

julgamento justo ao acusado, e que ao mesmo tempo proteja a criança e não cause ainda mais 

danos psicológicos? Infelizmente não existe. 

 Nesta busca, o Depoimento Sem Dano revela-se como um meio eficaz, e que causa 

menos traumas à criança, conforme será demonstrado, tendo conquistado posição de destaque 

entre os operadores de Direito. 

 

4.3.1 Definição 

 

Depoimento Sem Dano é a denominação dada a um método de oitiva de crianças e 

adolescentes em Juízo, isto é, em processos judiciais, diverso do modo constante no Código 

de Processo Penal. Resume-se o procedimento à oitiva da vítima em sala diversa do recinto da 

audiência, na qual a criança ou adolescente é entrevistada por profissional preparado para tal 

tarefa, sendo que o magistrado, a acusação e a defesa, assistem a tudo de outro local, já que o 

depoimento é gravado audiovisualmente. As perguntas, tanto do magistrado quanto das 

partes, são repassadas ao entrevistador por meio de ponto eletrônico. 

O projeto, de iniciativa de JOSÉ ANTONIO DALTOÉ CEZAR, juiz de Direito do Rio 

Grande do Sul, tem como conseqüência positiva, evitar “perguntas inapropriadas, 

impertinentes, agressivas e desconectadas não só do objeto do processo, mas principalmente 

das condições pessoais do depoente”. (CEZAR, 2007, p. 62).  

Segundo Daltoé (2007, p. 62), a gravação, que é objeto de degravação, também é 

mantida nos autos, o que “permite que não só as partes e o Magistrado tenham a possibilidade 

de revê-lo a qualquer tempo para afastar eventuais dúvidas que possuam, mas também que os 

julgadores de segundo grau, em havendo recurso da sentença, tenham acesso às emoções 

presentes nas declarações”.  
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Daltoé (2007, p. 59/60), autor do projeto, explica que o mesmo originou-se como 

resposta da busca por meio de oitiva de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, 

diverso do tradicional, a fim de extrair a verdade real sem causar danos psíquicos à criança ou 

adolescente, sem deixar de atender os princípios do contraditório e ampla defesa, pilares do 

devido processo legal, do processo penal e, por fim, do Estado Democrático de Direito.  

 Embora seja focado na colheita do depoimento de vítimas de abuso sexual infantil, o 

método vem sendo vinculado à oitiva de crianças e adolescentes em Juízo em outros 

processos, quer de natureza criminal, quer afetos à Infância e Juventude ou ao Direito de 

Família – leia-se, para apuração de atos infracionais, de infrações administrativas, de 

inobservância de obrigações relativas ao poder familiar, para sua eventual destituição ou 

medidas protetivas, de questões atinentes à guarda, direito de visita, dentre outros. 

 

4.3.2 Como Funciona 

  

Segundo Daltoé, as inquirições no projeto Depoimento sem dano são feitas em três 

etapas.  

Inicialmente, no acolhimento inicial, a criança e o responsável são recebidos pelo 

psicólogo ou assistente social, antecipadamente ao horário aprazado pelo juiz, sem 

oportunizar o encontro com o acusado. Uma conversa informal e amistosa sobre assuntos 

gerais é estabelecida através do profissional, para que haja aproximação e confiança com o 

entrevistado. Se possível, a sala deve ser preparada com decoração apropriada e brinquedos, 

facilitando o bem estar do menor. Na seqüência, é explicado ao depoente, em linguagem 

compatível com seu desenvolvimento etário e social, como será a entrevista. Este é o 

momento apropriado para o profissional descobrir o vocabulário infantil específico, 

compartilhando as palavras utilizadas pela própria vítima para nominar os genitais masculinos 

e femininos. 

A etapa seguinte é o depoimento propriamente dito. O entrevistador passa a abordar os 

fatos contidos nos autos, auxiliando a testemunha a relatar o ocorrido, utilizando questões 

abertas, para que o relato da criança seja o mais espontâneo possível. O magistrado – que se 

encontra do lado externo da sala - pode interrogar a criança, através dos intercomunicadores, 

assim como o promotor e o defensor, intermediados pelo profissional, que adequa as 

perguntas à condição do entrevistado. 

Fantoches e bonecos são bons recursos para auxiliar a vítima pequena que não 

consegue expor o que vivenciou. Ao assumir um personagem e demonstrar através dele gestos 
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e posições - como se fossem de outra pessoa - torna-se mais fácil para ela o relato. Em caso de 

sentir-se muito culpada e iniciar a chorar, é essencial uma condução confortante do 

profissional-entrevistador, mostrando-lhe que não é responsável pelo ocorrido e que o adulto 

agiu errado. Finalizada a oitiva, a transcrição do depoimento é juntada aos autos do processo. 

Após a entrevista, já com os equipamentos desligados, ao invés de ser simplesmente 

dispensada, o terceiro momento é dedicado ao conforto e acolhimento da vítima. O 

responsável-acompanhante retorna à sala e é feita uma avaliação do depoimento. Se o menor 

apresentou visíveis dificuldades, será encaminhado ao atendimento especializado, para 

tratamento psicológico apropriado. 

Daltoé acredita que há muitas vantagens com esta forma de questionar as vítimas de 

abusos sexuais. Entre elas, a filtragem, por parte do juiz e do entrevistador habilitado, de 

indagações impertinentes, que costumam ocorrer em audiências convencionais. Para ilustrar a 

gravidade que isso pode representar, Daltoé relata a lembrança de um caso ocorrido: 

 
Eu me lembro de um caso em que uma menina de 12 anos tinha sido estuprada por 
um cara de uns vinte anos. Ela chorava, chorava, na audiência, e o advogado dele fez 
uma pergunta horrível: queria saber se ela gozou. Eu indeferi, só que ela ouviu; o 
estrago já tinha sido feito. Não bastou ela ser estuprada, foi agredida dentro da sala 
de audiência. (CEZAR, 2007, p.92) 
 
 

Como já exposto anteriormente tal metodologia abriga as garantias dos princípios 

constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa; possibilita o afastamento da 

vítima dos embates jurídicos entre juiz, promotor e defensor, normalmente regados de tensão, 

e produz o registro permanente da entrevista, que pode ser assistida inclusive por julgadores 

de segunda instância. 

 

4.3.3 Considerações Gerais 

  

O Depoimento Sem Dano, num primeiro momento, foi recebido com enorme 

entusiasmo, e considerado resposta satisfatória para os problemas gerados pelas leis 

processuais então vigentes e que estão em vigor até hoje. Além disso, representa um avanço 

no Direito, ao serem reconhecidas suas limitações – por meio dos operadores de tal ciência – e 

da necessidade de interdisciplinaridade, com conseqüente humanização da Justiça.  

 Em virtude da aceitação foram quatro projetos que objetivaram a alteração legislativa 

para inclusão do Depoimento Sem Dano como método imposto por lei para a realização de 

oitiva de crianças e adolescentes em Juízo: o projeto de lei n. 4126/04, que visava alterar o 
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Código de Processo Penal, o projeto de lei n. 7524/06, e o projeto de lei n. 35/07187, 

substitutivo ao projeto de lei 4126/04, que visa incluir a metodologia de oitiva de crianças e 

adolescentes em Juízo no Estatuto da Criança e do Adolescente, esses três, originariamente, 

de autoria da Deputada Federal Maria do Rosário (PT-RS). Em 2009 iniciou-se projeto de lei 

de n. 156 no Senado Federal, que tem por objeto a reforma geral do Código de Processo Penal 

e traz em seu bojo previsão de inquirição de crianças e adolescentes em Juízo, com base no 

Depoimento Sem Dano. 

Contudo, até o momento, nenhum tornou-se efetivamente lei, esbarrando em diversos 

pontos controvertidos e conflituosos, como o fato de que, segundo o método originário de 

Daltoé, o profissional entrevistador deve ser assistente social ou psicólogo, com o objetivo de 

facilitar o depoimento da criança. Para o método do Depoimento Sem Dano o entrevistador 

atua como espécie de intérprete na oitiva da criança, tal como ocorre quando o depoente não 

fala a língua nacional ou é surdo-mudo, conforme previsão no artigo 233, parágrafo único do 

Código de Processo Penal. Sobre a atuação do entrevistador Veleda Dobke considera que: 

 
[...]se é determinada a nomeação de um intérprete no caso de a vítima não entender a 
língua nacional ou ser surda-muda que não saiba ler e escrever, também será 
possível a nomeação de um profissional para auxiliar na realização da inquirição de 
uma criança vítima de abuso sexual. A necessidade da nomeação de um “intérprete” 
em ambos os casos é evidente (DOBKE, 2001, p. 92) 
 
 

 É exatamente sobre a atuação do psicólogo ou do assistente social que todos os 

projetos de lei acerca Depoimento Sem Dano encontram os maiores entraves. Os profissionais 

destas áreas consideram que há um desvirtuamento de suas funções, funções estas que não 

englobam interpretação ou produção de provas no processo judicial. A este respeito o 

Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, divulgou a seguinte nota: 

 
[...]O CRP-RJ, assim como todo o Sistema Conselhos de Psicologia, manifesta-se 
contra essa metodologia de inquirição por, entre outras razões, acreditar que ela 
coloca os psicólogos em um lugar que não é o seu, o de inquiridor. A função do 
psicólogo é fazer uma escuta acolhedora, ouvir a criança em seu tempo, sem pressão 
ou direcionamento da fala. 
Outro ponto grave dessa metodologia é colocar a criança e o adolescente no lugar de 
denúncia, de delação, responsabilizando-os pela produção de provas. O DSD parte 
do pressuposto de que um depoimento dado a um psicólogo ou assistente social, no 
lugar do juiz, reduziria o dano causado à criança, como se aquilo que ela fala - e que 
fica gravado - não fosse produzir efeitos em sua vida.  
Uma vez filmada, a criança fica exposta, já que a gravação circula em diversas 
instâncias do processo. Além disso, sua fala se cristaliza como verdade, 
aprisionando os envolvidos nos papéis de vítima/acusador e de agressor. 
Assim, a preocupação do Sistema Conselhos é de que a criança não sirva como 
objeto ao Sistema Penal. Além disso, o CRP-RJ entende que essa prática de 
inquirição de crianças e adolescentes não é uma prática psi. 
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Realmente, ao determinar que a entrevista seja conduzida por um profissional da 

psicologia ou da assistência social, sendo esta entrevista realizada no âmbito do processo 

judicial, para produção de prova consistente na oitiva da vítima do crime imputado ao réu, 

requer-se do psicólogo ou do assistente social atividade diversa da terapia clínica ou da 

avaliação das condições sociais da pessoa, inserida em seu contexto de vida. Mas como já 

abordado anteriormente, os profissionais do Direito não possuem técnica e linguagem 

adequadas para abordar um assunto extremamente delicado com uma criança que já está 

muito traumatizada. 

 Conforme já foi dito anteriormente, o método do Depoimento Sem Dano visa evitar 

“perguntas inapropriadas, impertinentes, agressivas e desconectadas não só do objeto do 

processo, mas principalmente das condições pessoais do depoente”. (CEZAR, 2007, p. 62). 

Neste contexto a oitiva da vítima na forma preconizada pelo projeto, sem dúvida, mostra-se 

consideravelmente menos danosa à criança ouvida e muito mais eficiente ao fim buscado pela 

produção probatória – alcançar ou ao menos se aproximar da verdade real. Isso fica 

evidenciado nas palavras de Daltoé, autor do projeto, que, sendo magistrado do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, detém competência para processar e julgar crimes de natureza 

sexual, deparando-se com o problema existente quando a suposta vítima era criança ou 

adolescente: 

Percebi também que, embora houvesse um maior esforço para que as inquirições em 
Juízo se procedessem com mais tranqüilidade para as vítimas, assim como com 
regularidade processual para os acusados, na maior parte dos casos, ante a 
inapropriação dos meios físicos e humanos utilizados pela justiça criminal, as 
informações prestadas na fase policial não se confirmavam em Juízo. Isso criava 
situações de constrangimento e desconforto para todos os que participavam das 
solenidades, principalmente para as crianças e os adolescentes apontados como 
abusados. Dessa forma, as ações terminavam, na sua maior parte, sendo julgadas 
improcedentes, com base na insuficiência de provas. (CEZAR, 2007, p. 59/60) 
 
 

 O que Daltoé fez ao inserir um entrevistador, psicólogo ou assistente social, foi reconhecer 

que diante da ausência de conhecimentos técnicos dos operadores do Direito para realizar 

entrevistas com crianças, que esta deve ser realizada por profissionais da área. Isso reflete 

outra característica deste novo método, que consiste na acolhida, pelo Direito, da 

interdisciplinaridade. Tal qual ocorre quando se lança mão da perícia nas áreas médicas, 

contábeis, ou de engenharia civil, florestal e agronomia, para citar apenas as mais incidentes, 

no Depoimento Sem Dano também há o reconhecimento da incapacidade do operador do 

Direito para a verificação que se faz necessária, a fim de que, à luz das normas legais 

vigentes, alcance-se a Justiça. A interdisciplinaridade, assim, é tão somente o reflexo do 
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reconhecimento de que são necessários conhecimentos outros que não os jurídicos para a 

resolução dos conflitos, presentes no processo. Na prática, no entanto, tal reconhecimento 

revela profunda mudança no pensar de muitos operadores do Direito, em especial dos 

magistrados. 

De fato, a regra esculpida no artigo 182 do Código de Processo Penal, dispondo que “o 

juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”, sendo 

corolário do princípio do livre convencimento motivado do juiz, não raras vezes tem servido 

de fundamento para prolação de decisões completamente discrepantes da conclusão apurada 

pelos profissionais dotados de conhecimentos especializados. No entanto, esta premissa tem 

sido utilizada como argumento para respaldar arbitrariedades ou decisões que muitas vezes 

até mesmo espelham a vaidade pessoal do operador do Direito.  

O fato inegável é que, hoje, a imensa maioria dos julgadores detém tão somente o 

conhecimento acerca do Direito, e muitas vezes, setorizado, ou especializado em determinada 

área. Assim, é inviável o treinamento e capacitação de todos os operadores do Direito que 

lidam com situações que exigem conhecimento técnico diverso da área jurídica. A solução 

reside, então, na criação de figuras chamadas auxiliares da justiça, em especial a dos peritos. 

São aqueles que, usando seu conhecimento técnico ou científico específico de determinada 

área, produzem ou colhem as provas e chegam a uma conclusão, tudo constante de laudo que 

será juntado no processo. Tais auxiliares, no caso, peritos, são nomeados pelos magistrados, e 

muitos deles fazem parte inclusive do quadro do Judiciário. 

Apesar do entrave provocado pela participação de profissionais, sejam psicólogos ou 

assistentes sociais, na aprovação do projeto de lei, verifica-se por todo o exposto que o 

método do Depoimento Sem Dano desponta como melhor opção para oitiva de crianças em 

Juízo. 
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CONCLUSÃO 

 

 Infelizmente é impossível banir o abuso sexual de nossa sociedade, mas através da 

informação, da discussão sobre o tema e principalmente com a prevenção que podemos evitar 

que mais crianças sejam vítimas da falta de amor e de respeito. 

 A nossa legislação atualmente se apresenta também como uma forma de prevenir este 

crime, uma vez que procura se atualizar acerca das várias condutas que representam uma 

forma de abuso sexual seja ele físico ou psicológico. A alteração do Código Penal em 2009, 

por exemplo, prevendo em um tipo penal específico o estupro de vulnerável, ainda que quase 

20 anos depois da entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente, se apresenta 

como uma solução tardia, mas demonstra que ainda há pessoas preocupadas em preservar os 

direitos da criança e do adolescente, sendo um alento e uma esperança para aqueles que crêem 

que muita coisa ainda pode melhorar. 

 Já no âmbito da formação da prova, o Depoimento Sem Dano se apresenta como uma 

solução eficaz e menos dolorosa para a inquirição de crianças que já foram tão devastadas em 

sua essência, que tiveram sua inocência retirada por um ato tão brutal, e que necessitam cada 

vez mais de carinho e cuidado, seja pela família, mas também pelas autoridades envolvidas na 

apuração do abuso, evitando que esta fale tantas vezes sobre uma violência que certamente 

gostaria de esquecer e que causará ainda muitos danos, danos estes que talvez nunca sejam 

esquecidos ou revertidos. 
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