
 

 

 

 

 

AÇÃO NACIONAL PARA O COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO 

SEXUAL INFANTIL 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente determina, em seu 5º artigo, que “nenhuma 

criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos 

seus direitos fundamentais”. 

Por tais motivos, e por força do disposto no art. 227 da Constituição Federal, que 

consagra o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente, foi pactuada a Carta de 

Estratégias em Defesa da Proteção Integral Adolescentes, por diversos entes do Poder Executivo e os 

atores do Sistema de Justiça, dentre eles o Conselho Nacional do Ministério Público. 

A Matriz 02 da referida Carta de Estratégias, se refere à Estratégia Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual e outras Formas de Violência contra Crianças e Adolescentes, e 

busca articular esforços, em âmbito nacional, para garantir às crianças e aos adolescentes o direito ao 

desenvolvimento livre de todas as formas de violências. 

Nos casos de violência sexual, o encaminhamento imediato de crianças e de 

adolescentes aos serviços educacionais, médicos, psicológicos e jurídico-sociais, bem como as ações 

de responsabilização e de assistência ao autor de violência sexual contribuem, de um lado, para que 

o abuso tenha consequências médicas e psicológicas menos danosas e, de outro, para que o ciclo de 

impunidade se interrompa. 

A presente Ação Nacional buscou, assim, discutir práticas de atendimento das vítimas 

de violência sexual, reduzindo sua revitimização em processos judiciais e fomentar normas, políticas 

públicas e práticas que interrompam o ciclo de violência perpetrado contra crianças e adolescentes. 

A seguir a Programação, o Acordo de Resultados, o Plano de Projeto Nacional, 

Proposta de Recomendação para o enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes, ao final 

alguns dos materiais apresentados durante os trabalhos.  

 



PROGRAMAÇÃO
2.6.2016

13h30 Credenciamento

13h50 Momento de reflexão

14h Abertura do evento

14h15 Apresentação da Ação Nacional em Defesa da Infância e Juventude: 
Combate ao abuso e à exploração sexual infantil.
Geny Helena Fernandes Barroso Marques.

14h30 Workshop: Depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de
violência sexual.
Itamar Batista Gonçalves e Benedito Santos Rodrigues.
Childhood Brasil

16h Coffee break

16h15 Workshop: Depoimento especial de crianças e adolescentes em situação de
violência sexual. (Continuação)
Itamar Batista Gonçalves e Benedito Santos Rodrigues.
Childhood Brasil

18h Conclusão das atividades do primeiro dia

3.6.2016 

9h Contextualização do Projeto Ação Nacional do MP 2011-2017: Multiplicando 
a estratégia – Apresentação da metodologia 
Rogério Carneiro Paes.

9h20 Dinâmica – Mesas Temáticas 
Geny Helena Fernandes Barroso Marques
Rogério Carneiro Paes

12h Intervalo para almoço

13h30 Dinâmica – Mesas Temáticas (Conclusão) 
Geny Helena Fernandes Barroso Marques
Rogério Carneiro Paes

16h Coffee break

16h15 Plenária para consolidação do projeto e assinatura do Acordo de Resultados

17h Encerramento do evento
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DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO

Nome do Projeto

ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL

Coordenador(a)

Geny Helena Fernandes Barroso Marques (Membro-Auxiliar CIJ)
José Augusto Peres Filho (Membro-Auxiliar CIJ)

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Fomentar normas, políticas públicas e práticas que interrompam o ciclo de violência sexual perpetrada
contra crianças e adolescentes e desenvolver novas sistemáticas de atendimento das vítimas, reduzindo
sua revitimização.

DESCRIÇÃO SUMÀRIA DAS ETAPAS DO PROJETO

Atividade Prazo Responsável

Elaboração de diagnóstico da violência sexual 
(Levantamento dos Estados e Municípios que implementaram sala
para  depoimento  especial  de  criança  e  adolescente  vítima  de
violência sexual).
a) Extrajudicial
b) Judicial

1.1 Elaboração do Questionário         - Karina - 30/06/2016
1.2 Aprovação do Questionário          - GET – 15/08/2016
1.3 Aplicação do Questionário            - CIJ - 31/08/16
1.4 Processamento do Questionário  - CPE – 15/10/2016
1.5 Divulgação dos Resultados          - GET – 31/10/2016

31/10/2016 Karina/Marcos (MPRJ)

Interlocução com o CNJ. 15/11/2016 CIJ

Abertura de procedimentos de controle na CIJ para cada MP com o
objetivo de monitorar a implementação das salas para depoimento
especial.

30/11/2016 CIJ

Interlocução com o CNPG. 30/06/2016 CIJ

Abertura de procedimentos de controle na CIJ para cada MP com o
objetivo de monitorar a implementação das disposições constantes
na Recomendação n. 33, de 05 de abril de 2016.

30/06/2016 CIJ

Nota técnica CIJ sobre depoimento pessoal/escuta qualificada. 15/11/2016 CIJ

Elaboração de Currículo Mínimo de Capacitação e Material Didático
de Apoio específico sobre ESCUTA QUALIFICADA.

31/08/2016 Guilherme (MPPE)

Recomendação  para  a  inserção  da  ESCUTA QUALIFICADA nos
Cursos de Formação dos Membros do Ministério Público.

15/09/2016 CIJ

“Capacitação específica  sobre ESCUTA QUALIFICADA”,  inclusive
para  Promotores de Justiça atuantes na área criminal  e  equipes
técnicas do MP – Projeto FASE II:  proposta orçamentária  CNMP
2017.

30/04/2017 CIJ/CPE/Eleovan

Articulação junto ao CNJ para criação e/ou ampliação do número de
varas criminais especializadas para julgamento dos crimes contra

30/06/2016 CIJ
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crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

INDICADORES

PONTO DE CONTROLE: 15/11/2016



PROPOSTA DE RECOMENDAÇÃO
PROPONENTE: CONSELHEIRO  WALTER DE AGRA  JÚNIOR,
PRESIDENTE DA COMISSAO DA INFANCIA E JUVENTUDE

JUSTIFICATIVA

A  Recomendação  ora  apresentada  faz  necessária  para  que  o

Ministério  Público  nacional  confira  prioridade  absoluta,  maior  celeridade  e

efetividade nas investigações, denúncias e acompanhamento de julgamento dos

crimes de abuso e exploração sexual, tortura, maus tratos e tráfico de crianças e

adolescentes.

Em outubro de 2012, foi pactuada a Carta de Estratégias em Defesa

da Proteção Integral Adolescentes, por diversos do Poder Executivo e os atores do

Sistema de Justiça, dentre eles o Conselho Nacional do Ministério Público.

A Matriz 02 da referida Carta de Estratégias,  se refere à Estratégia

Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  e  outras  Formas  de  Violência

contra Crianças e Adolescentes, e busca articular esforços, em âmbito nacional,

para garantir às crianças e aos adolescentes o direito ao desenvolvimento livre de

todas as formas de violências.

As  crianças  e  adolescentes  têm,  dentre  outros,  o  direito  à

inviolabilidade de sua integridade física, moral e psíquica, devendo ser tratados

com respeito e dignidade, bem como colocados a salvo de qualquer tratamento

violento, vexatório ou constrangedor (cf. arts. 5°, 17, 18 e 53, inciso II, todos da

Lei n° 8069/90).
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Por  tais  motivos,  e  por  força  do  disposto  no  art.  4°,  caput  e

parágrafo único, alínea "b", da Lei n° 8069/90 e art. 227, caput, da Constituição

Federal, o procedimento investigatório a ser instaurado para apuração de crimes

contra  crianças  e  adolescentes  deve  receber  a  mais  absoluta  prioridade  de

tramitação e conclusão.

Feitas  estas  considerações,  submeto  a  presente  proposta  de

Recomendação ao Egrégio Plenário,  para que delibere a  respeito  do tema ora

apresentado, ressaltando a sua importância para maior eficiência das atividades

exercidas pelos membros do Ministério Público brasileiro na proteção à criança e

ao adolescente.

Brasília, 28 de abril de 2015.

Conselheiro WALTER de AGRA Júnior
Conselheiro Nacional do Ministério Público
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RECOMENDAÇÃO nº.___, de __ de ________ de 2015.

Dispõe  sobre  a  necessidade  de
conferir  maior  celeridade  e
efetividade  nas  investigações,
denúncias  e  acompanhamento
das ações penais pela prática dos
crimes  de  abuso  e  exploração
sexual,  tortura,  maus  tratos  e
tráfico  de  crianças  e
adolescentes.

 O  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO,  no  exercício  das
atribuições conferidas pelo artigo 130-A, § 2°, inciso I, da Constituição Federal e
artigo 147 e seguintes de seu Regimento Interno, 

CONSIDERANDO ser  tarefa  institucional  privativa  do  Ministério  Público  a
promoção  da  ação  penal  pública,  nos  termos  do  art.  129,  I,  da  Constituição
Federal;

CONSIDERANDO a  Carta  de  Estratégias  em Defesa  da  Proteção  Integral  de
Crianças e Adolescentes, documento pactuado em outubro de 2012 por diversos
órgãos  do  Poder  Executivo  e  os  atores  do  Sistema de  Justiça,  dentre  eles  o
Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO a Matriz 02 da Carta de Estratégias que se refere à Estratégia
Nacional  de  Enfrentamento  da  Violência  Sexual  e  outras  Formas  de  Violência
contra Crianças e Adolescentes, e busca articular esforços, em âmbito nacional,
para garantir às crianças e aos adolescentes o direito ao desenvolvimento livre de
todas as formas de violência;

CONSIDERANDO a necessidade de aperfeiçoar a sistemática de atendimento a
crianças  e  adolescentes  vítimas  de  todas  as  formas  de  violência,  de  modo  a
permitir  a  rápida  e  eficiente  apuração  das  denúncias  recebidas,  com  a
subsequente  responsabilização  dos  agentes  e  adequada  proteção  às  vítimas,
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dando assim efetividade ao disposto no art. 227, caput e § 4°, da Constituição
Federal;

CONSIDERANDO que por força do disposto no art. 144, inciso  IV c/c §4°, da
Constituição  Federal,  a  apuração  de  crimes  praticados  contra  crianças  e
adolescentes  é  de  responsabilidade  da  polícia  judiciária,  sem  prejuízo  da
possibilidade  de  instauração,  pelo  Ministério  Público,  de  procedimento  próprio,
destinado à coleta dos elementos necessários ao desempenho de suas atribuições;

CONSIDERANDO que a apuração de crimes contra crianças e adolescentes, em
especial  quando  envolvem  violência  sexual,  demandam  uma  abordagem
especializada e interdisciplinar,  tanto na coleta  de  provas  relativas  à  autoria  e
materialidade da infração, como para evitar que seja a criança ou adolescente
submetida a uma situação vexatória ou constrangedora perante os responsáveis
pela investigação;

CONSIDERANDO que,  para  evitar  a  ocorrência  de  tal  situação  e  permitir  a
adequada apuração dos fatos e a responsabilização do agente, é fundamental que
o  Ministério  Público  cobre  e  acompanhe  dos  órgãos  de  investigação  policial
cautelas nas investigações e abordagens, e para que contem com o apoio de
profissionais  de  outras  áreas,  de modo a evitar  a  revitimização da criança  ou
adolescente,  com  a  oitiva  cuidadosa,  com  realização  dos  exames  periciais
realizados de forma diferenciada e reservada, procurando-se preservar ao máximo
a integridade psíquica e emocional daqueles, em observância ao disposto nos arts.
17 e 18, da Lei nº 8.069/90;

CONSIDERANDO que crianças e adolescentes têm, dentre  outros, o direito à
inviolabilidade de sua integridade física, moral e psíquica, devendo ser tratados
com respeito e dignidade, bem como colocados a salvo de qualquer tratamento
violento, vexatório ou constrangedor (cf. arts. 5°, 17, 18 e 53, inciso II, todos da
Lei n° 8.069/90);

CONSIDERANDO que por força do disposto no art. 4°, caput e parágrafo único,
alínea  “b”,  da  Lei  n°  8.069/90  e  art.  227,  caput,  da  Constituição  Federal,  o
procedimento  investigatório  a  ser  instaurado  para  apuração  de  crimes  contra
crianças e adolescente deve receber a mais absoluta prioridade de tramitação e
conclusão;
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RESOLVE:

Art. 1º. Os Ministérios Públicos da União e dos Estados, dentro do
limite de suas atribuições, deverão realizar levantamento estatístico sobre Boletins
de Ocorrência, Inquéritos Policiais e Ações Penais para a priorização absoluta das
investigações, fiscalizações de procedimentos e ações que envolvam crimes de
abuso  e  exploração  sexual,  tortura,  maus  tratos  e  tráfico  de  crianças  e
adolescentes.

Art  2°. Recomendar  aos  Membros  do  Ministério  Público  com
atribuições  de  controle  externo  da  atividade  policial  que  deem  prioridade  na
averiguação dos Boletins de Ocorrência e  notítia criminis que tratem de crimes
relacionados  ao  abuso  e  exploração  sexual,  tortura,  maus  tratos  e  tráfico  de
crianças  e  adolescentes,  os  quais  devem,  ainda,  com  apoio  da  respectiva
Administração Superior  do  Ministério  Público  realizar  diagnóstico  das  eventuais
causas de não investigação desses crimes.

Art.  3°. Recomendar  aos  Membros  do  Ministério  Público  com
atribuições  criminais  que  deem prioridade  absoluta  na  apuração  de  inquéritos
policiais que tratem de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual, tortura,
maus tratos e tráfico de crianças e adolescentes.

Art. 4°. Recomendar que o Ministério Público zele para que, quando
necessário o decreto da prisão temporária ou preventiva, bem como afastamento
do agressor da moradia comum (cf. art. 130 da Lei 8.069/90), ou o afastamento
da  vítima  do  convívio  familiar,  sejam colhidos,  se  necessário  com o  apoio  do
Conselho Tutelar e outros órgãos, os elementos de convicção correspondentes,
com imediata  representação ao Ministério  Público,  para a tomada de todas as
medidas judiciais cabíveis.

Art.  5°. Recomendar  aos  Membros  do  Ministério  Público  com
atribuições  criminais  que  deem  prioridade  absoluta  no  acompanhamento  das
ações penais que tratem de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual,
tortura, maus tratos e tráfico de crianças e adolescentes.

Art 6°. Recomendar que os Membros do Ministério Público realizem
ações preventivas junto às escolas e unidades de saúde existentes no município,
de modo a orientar e estimular a notificação obrigatória de casos de suspeita de
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crimes contra crianças e adolescentes, ex vi, do disposto nos arts. 13, 56, inciso I
e 245, todos da Lei 8.069/90.

Art.  7º.  Esta  Recomendação  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação.

Brasília,     de                  de 2015.
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AÇÃO NACIONAL PARA O COMBATE AO ABUSO E À 

EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

MODELOS/MINUTAS 



Instruir o ofício a partir dos casos que estão em trâmite no fórum e no Conselho Tutelar 

que denotem casos de violência e exploração sexual, bem como solicitando informações 

às escolas, Del. POl., PM, UBS, dentre outros que possam ser considerados “portas de 

entrada” dos casos envolvendo crianças e adolescentes. 

 

Ofício n° XXX 

 

Senhor Presidente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O representante do Ministério Público infra assinado vem por 

meio deste ponderar que tem se verificado a identificação de casos que envolvem violência 

ou exploração sexual de crianças e adolescentes, cujo encaminhamento e solução devidos 

vêm sendo prejudicados pela falta de uma estrutura adequada de atendimento a esses e suas 

famílias, tal qual previsto na Lei nº 8.069/90. 

    A respeito do assunto, é evidente e gritante a falta de 

programas de tratamento para crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração 

sexual, associado à inexistência de apoio sociofamiliar, que possam prevenir ou 

minimizar os efeitos dessas situações vitimizadoras, com tratamento de qualidade 

mínima, que são precários, sem foco ou trabalho em rede, realizados de forma 

inadequada pelo serviço geral do município ou por simples, sem a imprescindível 

articulação com outros órgãos e programas de atendimento nas áreas ligadas à proteção, 

educação, serviço social e saúde, que por força do disposto no arts.4º, par. único, letras 

"b", "c" e "d" c/c 86 e 88, inciso III, todos da Lei nº 8.069/90, deveriam estar integrados 



numa verdadeira "rede" de atendimento, que conferisse às crianças, aos adolescentes e 

suas respectivas famílias uma atenção verdadeiramente prioritária, única forma de lhes 

proporcionar a proteção integral que lhes é prometida já pelo art.1º da Lei nº 8.069/90 

e art.227, caput, da Constituição Federal.  

  Conforme é do conhecimento público, o aumento dos casos de 

violência ou exploração sexual de crianças e adolescentes é fruto da maior notificação 

dos casos, uma vez que é sabida a enorme subnotificação dos casos, indicando que há 

uma realidade subjacente e que merece ser adequadamente tratado, o que tem gerado 

problemas maiores para essa população pois há diversos fatores que encaminham as 

mesmas vítimas à revitimização, seja na família, seja nos serviços que são notoriamente 

incapacitados para o trato, gerando grave violação de direitos na família e comunidade 

que não têm condição de lidar com as situações criadas, nem tratamento adequado pelos 

serviços públicos.   

   Essa temática exige atuação efetiva e interdisciplinar da saúde e 

assistência social com áreas correlatas, sendo de atribuição e responsabilidade do poder 

público para municipalização dos atendimentos a que se refere o art.88, inciso I do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, além do necessário cumprimento das normas 

contidas nos Planos Nacional, Estadual e Municipal de Enfrentamento da Violência 

Sexual Infanto Juvenil.  

   É necessário o parâmetro do cuidado com adolescentes e crianças 

nessa situação a partir da efetiva prestação de auxílio do poder público municipal para o 

atendimento adequado às suas necessidades, que partem desde a abordagem inicial até o 

tratamento efetivo da vítima, familiares e mesmo do vitimizador. Tais obrigações têm 

fundamento constitucional (art. 227, §4º), com previsão na Constituição Estadual e ainda 

na garantia da prioridade absoluta (art. 4º, § único da lei 8.0690/90), sem olvidar que os 

encaminhamentos necessários estão, dentre outros, previstos no art. 101 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

 



A articulação dos serviços para tratamento das vítimas de 

violência e exploração sexual exige, além de serviços adequados, que esses sejam 

articulados de num trabalho intersetorial ou intersecretarial que devem ir além da saúde, 

considerando os aspectos multifacetados que influem no fenômeno, trabalho esse que 

pressupõe protocolo de funcionamento e regularidade de encontros para discussão genérica 

e também específica dos casos para uma eficiente articulação. 

Nesse sentido, pondera que encontros de trabalho para 

construção de um protocolo de ações são necessários para construção de fluxos de 

atendimento nas respectivas áreas de atendimento  (violência /ou exploração sexual), o que 

facilitará a compreensão e superação das questões que certamente afligem a todos, 

especialmente no que relaciona à adequação dos serviços, sua qualificação, as defasagens, 

necessidades, as possíveis interações, os parceiros necessários, a complementaridade, as 

sobreposições, dentre outros aspectos essenciais ao trabalho articulado, sem olvidar o papel 

da família, da comunidade e do Estado.  

Além desses possíveis encaminhamentos, os encontros dos 

operadores que lidam efetivamente com os casos, sem solução na sua maioria, permitem a 

elaboração de deliberações internas nos órgãos envolvidos, inter-conselhos ou inter-

secretarias. Nesse sentido, tais ponderações se apresentam absolutamente necessárias para 

dar início à mobilização dessa rede específica que lida com as questões de violência e 

exploração sexual, a fim de  que o poder público e os conselhos setoriais envolvidos, 

especialmente o da infância e juventude, saúde, e especialmente a assistência social, 

possam começar a discutir a questão de qual é a política pública local a ser implantada em 

conjunto com os serviços específicos.  

As reuniões que se recomenda sejam realizadas devem contar 

com a participação com os gestores e técnicos de cada área, bem como as entidades sociais 

cadastradas em cada conselho para uma efetiva e legítima reunião de rede. 

O que se pretende é que tais encontros possam dar 

operacionalidade às questões que acabam se perdendo na burocracia interna de cada setor,  

via de regra satisfeito com tal encaminhamento, sem avaliar a dimensão, necessidade e 

mesmo a riqueza prática das interações. É nesse contexto, que tais encontros são muito 

produtivos e interessantes para atingir os objetivos da necessária articulação de rede 



específica, na medida em que, pela sua dinâmica, cada participante expõe sua atuação, 

destacando como o trabalho dos outros influencia no seu, definindo melhor seu papel e qual 

o do outro, facilitando a atuação conjunta, ao delinear os papéis de cada um dos envolvidos 

para a solução e superação da questão, saindo do centralismo e do isolamento. 

A importância das reuniões também se destaca pela 

oportunidade oferecida às pessoas de se conhecerem e desmistificarem as figuras do 

Sistema de Justiça, de Saúde, Educação, Assistência Social, criando vínculos saudáveis e 

referências nos locais respectivos. Todos saberão com quem falar em cada área, tanto na 

saúde, quanto na educação, na assistência social, na Delegacia, no Fórum e isso facilita e 

melhora muito o trabalho. A idéia é estabelecer fluxos e desobstruir os contra-fluxos, onde 

os problemas acabam normalmente emperrando e o serviço deixa de funcionar.  

Identificadas as demandas, os serviços poderão avaliar outras 

soluções mais efetivas para eventuais falhas, as pessoas terão outras referências técnicas e 

pessoais, os Conselhos terão maior capacidade de deliberar políticas públicas, pois saberão 

onde e por que alcançar objetivos de melhoria e qualidade nos atendimentos voltados à 

infância e juventude, realçando, dentre outros, a necessidade de diagnóstico, de atuação 

integrada, de políticas intersecretariais e mesmo a simples qualificação dos serviços. Aliás, 

esses aspectos serão evidenciados e incorporados em todos os atores, o que aumenta a 

massa crítica na exigência pela qualidade e efetividade dos atendimentos. 

Assim sendo, usando da atribuição contida no art.201, §5º, 

alínea "c", da Lei nº 8.069/90, esta Promotoria de Justiça vem por meio desta recomendar 

a Vossa Senhoria: 

 

A - A efetiva articulação dos Conselhos Municipais de 

Direitos (Criança e Adolescente, Saúde, Assistência Social e  Educação) com os sistemas 

de justiça, saúde, educação, polícias, a fim de que estes facilitem uma atuação em rede na 

área de enfrentamento aos casos de violência e exploração sexual de crianças e 

adolescentes; 

B - Que sejam realizados encontros regulares quando poderão 

ser colocadas em pauta a articulação dos fluxos e a estruturação de um programa ou plano 

de ação focado no atendimento que seja proposto localmente, pautado pelos planos 



Nacional, Estadual e Municipal de  Enfrentamento à Violência e Exploração sexual infanto 

juvenil; 

C – Que possam ser discutidos assuntos como a existência de 

locais de atendimento, formas e fluxos de abordagem e revelação, o trabalho com as 

famílias e ainda a qualificação específica do atendimento, seja no aspecto médico, seja na 

saúde mental, que são essenciais para atendimento de qualidade e pulverização da 

responsabilidade para todos os envolvidos; 

D – que nesses encontros compareçam tanto os gestores como 

os técnicos dos serviços que trabalhem com essa população (criança e adolescente) de 

forma direta ou mesmo indireta, envolvendo o Conselho Tutelar – responsável pelo 

tratamento de crianças e adolescentes usuários –, os técnicos dos CAPS, 

CRAS ou CREAS – que têm papel fundamental na avaliação da necessidade das famílias, 

pois são responsáveis pelas políticas sociais de suporte às mesmas –, técnicos do judiciário, 

Promotor, Juiz, Polícias, entidades que prestam serviços de apoio a essas situações, 

inclusive as faculdades e universidades, serviços públicos de saúde, e escolas interessadas; 

E – que a partir das conclusões possam ser traçadas 

deliberações inter ou intra conselhos, bem como articulações e fluxos de trabalho, com 

freqüência para realização de encontros para discussão de casos entre os órgãos executores, 

se o caso, implementando a políticas públicas de atenção às crianças e adolescentes vítimas 

de qualquer forma de violência ou exploração sexual. 

Posto isto, de modo que seja possível aferir o cumprimento 

das recomendações supra, sem o que esta Promotoria de Justiça se verá obrigada a tomar as 

medidas judiciais cabíveis, devem ser fornecidas, por escrito, no prazo de 60 (sessenta) 

dias, informações acerca das providências tomadas. 

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto 

atendimento das recomendações efetuadas e o envio das informações respectivas, aproveito 

o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.  

 

 

           Promotor de Justiça 

 



Ilmo. Sr. Presidente 

CMDCA 

CMS 

CMAS 

CMAD 

Secretário Municipal de Saúde 



RESOLUÇÃO Nº XX, DE 18 DE MAIO DE 20XX1 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração e 
implementação, pelo Município de XXXXX, de uma 
política pública especificamente destinada à prevenção e 
ao atendimento de crianças e adolescente vítimas de 
violência, com ênfase para os casos de abuso e 
exploração sexual e dá outras providências: 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de XXXXX, no uso das atribuições legais e constitucionais, definidas no 
art. 88, inciso II, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente), com respaldo nos arts. 227, caput e §7º c/c 204, da Constituição 
Federal de 1988, visando dar efetividade ao disposto nos arts. 226, § 8º e 227, § 4º, 
desta mesma Carta Magna, e considerando a necessidade de estruturação, pelo 
município, de uma rede de atendimento e proteção à criança e ao adolescente, que seja 
integrada e contemple ações articuladas entre os diversos órgãos públicos encarregados 
da execução das políticas públicas e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, 
tendo por objetivo prevenir e proporcionar um atendimento rápido, eficaz e 
interdisciplinar dos casos de violência contra crianças e adolescentes ocorridos no 
município, notadamente os que envolvem violência sexual,  

 
RESOLVE: 
 

Art. 1º. O Município de XXXXX, por intermédio dos setores de saúde, educação e 
assistência social, em parceria com os órgãos responsáveis pela Segurança Pública, 
Poder Judiciário, Ministério Público, Conselho Tutelar e representantes deste Conselho 
de Direitos, fica encarregado de elaborar, no prazo de 60 (sessenta) dias, um Plano 
Municipal destinado à prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes, 
dando ênfase ao atendimento de casos que envolvam violência sexual, em suas mais 
variadas formas. 
 
Art. 2º. Dentre outras ações e programas o referido Plano Municipal deverá prever: 
 
I - A realização de campanhas de conscientização e orientação sobre como identificar 
casos e como proceder diante da suspeita da prática de maus-tratos e violência sexual 
contra crianças e adolescentes, tendo como público-alvo professores, médicos, 
enfermeiros e outros profissionais das áreas de saúde e educação, pais e alunos das 
redes municipal e estadual de ensino, bem como de escolas particulares2; 
 
II - A elaboração e implementação, nas escolas e unidades de saúde, públicas e 
privadas, em funcionamento no município, de uma “Ficha de Notificação Obrigatória” 
dos casos em que há mera suspeita da prática de violência contra crianças e 
adolescentes, a ser preenchida e encaminhada às autoridades competentes pelos 

 
1  A presente minuta de Resolução deve ser apresentada ao CMDCA com a 
antecedência devida, sendo passível de adaptações para satisfazer as necessidades locais. 
2  Mesmo as crianças e adolescentes que estudam nas escolas da rede estadual e 
particulares devem ser beneficiadas pela campanha, pois afinal, o plano municipal de 
prevenção e combate à violência não pode distinguir as crianças e adolescentes que serão 
destinatários das ações a serem desenvolvidas em razão da escola onde estudam. A “rede de 
proteção” deve abranger TODAS crianças e adolescentes do município. 



profissionais de educação e saúde, nos moldes do previsto nos arts. 13 e 56, inciso I, da 
Lei nº 8.069/90; 
 
III - A adequação dos serviços de saúde, educação e assistência social, no sentido de 
proporcionar atendimento prioritário aos casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes, em atendimento ao 
disposto no art. 4º, caput e par. único, alínea “b” c/c art. 259, par. único, da Lei nº 
8.069/90;   
 
IV - A contratação e qualificação de profissionais das áreas da saúde e da assistência 
social, para realização, em parceria com a autoridade policial, Ministério Público e 
Poder Judiciário, do atendimento e oitiva da criança ou adolescente vítima, na 
perspectiva de colher o relato dos fatos e outras provas da forma mais eficaz e menos 
traumática possível; 
 
V - A previsão do acompanhamento dos casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos, abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes pelos profissionais 
referidos no item anterior, com a orientação das vítimas e suas respectivas famílias, 
realização de exames e sindicâncias, a pedido da autoridade judiciária ou Conselho 
Tutelar, com a elaboração de relatórios e sugestões de encaminhamento; 
 
VI - A criação de serviços de orientação e apoio psicológico para crianças e 
adolescentes vítimas de violência e suas famílias, assegurado, em qualquer caso, seu 
atendimento prioritário, nos moldes do acima previsto; 
 
VII - A qualificação profissional dos responsáveis pelos abrigos em atividade no 
município, na perspectiva de identificação de casos suspeitos de violência e atendimento 
das vítimas inseridas no programa respectivo; 
 
VIII - A definição, após amplo debate, do papel de cada um dos integrantes da rede de 
proteção, com o estabelecimento de fluxos e rotinas de encaminhamento e atendimento, 
sem prejuízo da articulação de ações entre os mesmos e de sua integração operacional, 
como forma de agilizar e otimizar o atendimento das crianças e adolescentes vítimas de 
violência e suas respectivas famílias; 
 
IX - A identificação e discussão, entre todos os integrantes da rede de proteção, dos 
casos de difícil solução e/ou que não apresentam os resultados positivos esperados, após 
o atendimento regulamentar, com a definição de estratégias específicas para superação 
dos obstáculos encontrados; 
 
X - A coleta e sistematização de dados relativos à violência contra crianças e 
adolescentes, com o monitoramento permanente dos programas e ações desenvolvidas e 
a reavaliação periódica de sua efetividade. 
 
Art. 3º. Uma vez concluído, o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência 
contra a Criança e o Adolescente será imediatamente submetido à análise e aprovação 
deste Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. 
 
§ 1º. O Conselho Municipal de Direitos da Criança do Adolescente aprovará o Plano 
Municipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua conclusão e apresentação, 



devendo para tanto designar tantas reuniões extraordinárias quantas se fizerem 
necessárias. 
 
§ 2º. As reuniões destinadas à discussão e aprovação do Plano Municipal serão 
comunicadas, com a antecedência devida, ao Poder Judiciário, Ministério Público, 
Conselho Tutelar e Autoridade Policial, sendo facultada sua manifestação, na forma 
prevista no Regimento Interno deste Conselho. 
 
Art. 4º. Cabe ao Executivo Municipal a partir da data da publicação desta Resolução, 
promover a adequação dos serviços de saúde, educação e assistência social ao 
atendimento das demandas específicas da população infanto-juvenil de forma prioritária 
e articulada, nos moldes do acima definido, bem como, desde logo, prever os recursos 
necessários à execução da política municipal de atendimento a crianças e adolescentes 
vítimas de violência na proposta orçamentária de 2010 e exercícios subsequentes. 
 
Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

 
 
XXXXX, 18 de maio de 20XX. 
 
 
______________________________ 
 
Presidente do CMDCA 



Ofício n° XXX                                       

Ilustríssimo Senhor  

 

  O representante do Ministério Público de XXXX, considerando a ocasião 

do dia 18 de Maio, data em que se rememora o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Lei 9.970/00), vem ponderar e 

recomendar o quanto segue. 

 

O tema da violência contra criança e adolescente tem sido alvo de 

notícias cada vez mais frequentes, envolvendo a ocorrência de fatos que se caracterizam 

como violência sexual, a qual vem sendo identificada nas formas de abuso e exploração 

sexual, pelo que se apresenta absolutamente necessário que se desenvolvam ações 

articuladas para atendimento às crianças e aos adolescentes que tenham tido seus 

direitos violados, especialmente nesses direitos fundamentais dos quais estes são 

titulares. 

 

Observo que os casos que envolvam violação de direitos de crianças e 

adolescentes em relação a delitos de natureza sexual, considerando a peculiaridade, 

exigem uma atuação extremamente qualificada, tratamento específico e adequado, o que 

gera a obrigação pelo Poder Público quanto ao estabelecimento de ações articuladas, 

dos sistemas de responsabilização, proteção e atendimento aos envolvidos, tanto no que 

diz com a repressão e punição dos autores, como o atendimento e tratamento das 

vítimas, familiares e envolvidos, numa ação de qualidade, considerando a importância e 

peculiaridade do tema. 

 

A defesa desse direito, com a conseqüente obrigação ao poder público, 

vem definida na própria Constituição Federal (art. 227), quando estabelece que é dever 

da família, da sociedade e do Poder Público colocar crianças e adolescentes a salvo de 

toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

no que se incluem os casos de abuso e exploração sexual, dispondo ainda que a lei 

punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes (art. 4º). Mais específico, o art. 87, inc. III, do ECA traça como linha de 



ação da política de atendimento a estruturação de serviços especiais de prevenção e 

atendimento médico e psicossocial às vítimas de exploração e abuso sexual, com 

suporte na CF, art; 226, § 8º, quando prevê a obrigação de serem criados mecanismos 

que coíbam a violência no âmbito das relações da família.   

 

A normativa internacional também cuida do tema (art.19 da Convenção 

da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança e do Adolescente1), 

especificando que: 

1. Os Estados-partes tomarão todas as medidas legislativas, 

administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas 

as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou 

exploração, inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do 

representante legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. 

2. Essas medidas de proteção deverão incluir, quando apropriado, 

procedimentos eficazes para o estabelecimento de programas sociais que proporcionem 

uma assistência adequada à criança e às pessoas encarregadas de seu cuidado, assim 

como outras formas de prevenção e identificação, notificação, transferência a uma 

instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior de caso de maus-

tratos a crianças acima mencionadas e, quando apropriado, intervenção judiciária. 

  

A avaliação de qualquer programa competente para atendimento na 

área do cuidado e enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes deve partir de uma adequada estruturação não somente da parte médica, 

mas também deve ser suficientemente fundamentado para atendimento aos casos de 

abusos intrafamiliares, os mais comuns, mas ao mesmo tempo os mais difíceis de se 

lidar. 

 

A literatura especializada reclama providências específicas e uma 

competente articulação com Conselho Tutelar, Serviços, Delegacia de Polícia e Sistema 

de Justiça para que não haja revitimização de crianças e adolescentes e o insucesso de 

toda ação responsabilizadora, cuja articulação política é de atribuição desse Conselho 

 
1  O texto da aludida Convenção, no Brasil, foi promulgado pelo Decreto nº 99.710/1990, de 
21/11/1990. 



de Direitos, sugerindo uma atuação conjunta e ordenada com outros Conselhos, como o 

de Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança.  

 

Os estudos de Vicente e Eva Faleiros, apontam que “a concepção 

jurídico-policial, repressiva e punitiva da resolubilidade da violência sexual, entendida 

principalmente como a punição do abusador, tem como conseqüência, muitas vezes, a 

negligência e o descuido com a defesa de direitos e o atendimento das pessoas 

envolvidas nas situações de violência sexual (vítimas, familiares e violentadores) e de 

seus sofrimentos, que são negligenciados, desconsiderados, descuidados, 

desatendidos.”2 

 

Como qualquer criança requer cuidados específicos e, portanto, 

depende de um adulto para sobreviver, é, de fato, na família que encontra seu primeiro 

núcleo de socialização, é lá que recebe os valores, normas, condutas, hábitos, noções de 

direitos e de deveres para sua formação. Nessa perspectiva, o cuidado no atendimento 

deve ser enorme, uma vez que esses contatos, tanto podem levá-la à sua emancipação 

como cidadã, como, muitas vezes, em casos de abuso, colocá-las numa condição de 

objeto de dominação desse adulto.  

 

Para completar este quadro, se estas crianças e adolescentes 

normalmente têm nas figuras masculinas parentais (normalmente seus pais, mas 

também irmãos, tios, avôs, padrastos) justamente seus algozes, as mães, em casos de 

abuso incestogênico, podem se mostrar omissas ou até coniventes. 

 

É por isso que, segundo Gisela Oliveira Mattos, “autores de diversas 

linhas de abordagem terapêutica concordam que a estrutura da família incestogênica se 

caracteriza por ser disfuncional. São famílias simbióticas e aglutinadas, sem limites 

intergeracionais, com dificuldades para lidar com mudanças (rígidas) ou ausência de 

regras (caóticas). Nessas famílias, em que a confusão de papéis manifesta-se em várias 

situações, o abuso é, muitas vezes, a única forma de contato entre o genitor e a criança.” 

 

 
2  Faleiros, Vicente de Paula & Faleiros, Eva T. S. Ob. Cit., p. 23. 



Daí que “Furniss afirma que o abuso sexual de crianças configura-se 

em uma síndrome de segredo para a criança e em uma síndrome de adição para o adulto. 

É o segredo que mantém fechado o ciclo do abuso. E é o adulto quem estabelece o 

segredo por meio da sedução, onde o jogo sexual é colocado como natural da relação 

entre adulto e criança e o segredo como forma de preservar a ‘aliança especial’ entre 

eles.  

 

Todo esse quadro mostra a necessidade imensa de cuidados no trato 

com estas crianças e adolescentes vítimas de abuso ou exploração sexual. Os cuidados 

exigidos são tamanhos a ponto de se levar em consideração o próprio momento da 

abordagem como essencial (o que muitas vezes passa despercebido), pois, como aponta 

Lucimara Martins Pereira, “a revelação prematura de uma suspeita de abuso sexual 

poderá levar a uma nova e mais severa agressão à criança ou adolescente em questão, 

além do risco de fuga da família para um local ignorado.”3. 

 

Para atenção com o desvelamento do abuso e a necessidade de 

articulação da rede são essenciais ações competentes que não podem partir de condutas 

isoladas, mas sim de ações de integração. Estas síndromes, de segredo e adição, e das 

estratégias utilizadas para ocultação da situação mostram a necessidade imensa de 

cuidados no trato com estas crianças. É recorrente que mães não abusadoras e 

responsáveis, quando não envolvidas diretamente na entrevista de desvelamento, 

tendem a não acreditar no abuso e deixam de ser protetoras4.  

 

Por essas razões, existe toda uma rede de profissionais que precisa ser 

envolvida no caso de um modo mais articulado. As estratégias de ação: a punitiva, a 

protetiva e a terapêutica, devem coexistir, mas têm atores distintos, pelo que é grande o 

desafio da articulação, com avaliação estratégica comum sobre o melhor momento e 

formas de intervenção. 

 

Tais colocações, embora técnicas, são feitas numa perspectiva crítica e 

construtiva, no sentido de ser indicado o extremo cuidado que o tema merece para ser 

 
3  Abuso sexual doméstico. Atendimento às vítimas e responsabilização do agressor. Unicef & 
Cortez Editora, p. 26. 
4  Furniss, p. 19.  



avaliado, bem como adequadamente dimensionado a partir das necessidades de 

intervenção acima apontadas, e que envolvem o efetivo garantismo das partes 

envolvidas, notadamente das criança e adolescentes. 

 

Imperiosa, pois a necessidade de uma política pública inter e 

transetorial, voltada à prevenção e ao atendimento especializado de crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual, pois não basta que vários profissionais atuem, 

mas sim, que eles tenha oportunidade de qualificação e principalmente rotinas para 

trocas de informações e estratégias de ação.  

 

A atuação de cada um dos atores envolvidos no sistema de garantias, 

seja para atendimento, proteção ou responsabilização, não deve se limitar a simples 

encaminhamentos ou atendimentos, como medidas de proteção.  A atuação deve ser 

global, preventiva, articulada e mesmo responsabilizadora, o que demanda a 

implementação de programa específico de atendimento e serviços públicos 

especializados para enfrentar as causas e oferecer encaminhamentos e tratamentos que 

possam ser curativos e transformadores. 

 

Trata-se mais do que um serviço isolado, mas de uma política pública 

que envolve ações, serviços e programas e a  coordenação dos diversos atores atuando 

de forma articulada, cujas ações se fundamentam na exigência de políticas de 

atendimento por um conjunto articulado de atores (art.86, da Lei n° 8.069/90), dentro 

das linhas de ação da política de atendimento (art. 87, inc. III da mesma lei), traçada 

dentro da perspectiva da municipalização do atendimento (art.88, inciso I, da Lei n° 

8.069/90), exigindo, inclusive, a previsão orçamentária específica para tal estruturação, 

demandando a inserção de ações de planejamento, com dotação orçamentária específica 

aos departamentos e secretarias municipais encarregados de sua execução. 

 

A proposta do Estatuto da Criança e do Adolescente para o 

atendimento de crianças e adolescentes se insere dentro de um contexto muito mais 

amplo, que pressupõe a elaboração e implementação de políticas públicas que tenham 

por enfoque primordial e prioritário à área infanto-juvenil (tal qual dispõe o art.4º, par. 

único, da Lei nº 8.069/90), desde as políticas sociais básicas (conforme art.4º, par. 

único, alínea "c" c/c art.87, ambos da Lei nº 8.069/90), passando pelas políticas de 



proteção especial (que englobam tanto a criação de programas de atendimento 

correspondentes às medidas de proteção relacionadas no art.101 da Lei nº 8.069/90 

quanto àquelas voltadas aos pais ou responsável, relacionados no art.129 do mesmo 

Diploma Legal), tudo de modo a garantir a proteção integral que lhes é prometida já 

pelo art.1º da Lei nº 8.069/90.  

     Assim sendo, usando da atribuição contida no 

art.201, §5º, alínea "c", da Lei nº 8.069/90, esta Promotoria de Justiça vem por meio 

desta recomendar a Vossa Senhoria:  

1 - Que por ocasião da comemoração do dia 18 do maio sejam realizadas audiências 

intersetoriais, com os atores das áreas de Saúde, Educação, Direito, Segurança Pública, 

Assistência Social, convidando para participação os Conselhos de Direitos respectivos e 

o Conselho Tutelar; 

 

2_ Que seja realizado um amplo debate, a fim de obter o compromisso político no 

sentido de deliberar pela implementação de política de atendimento integral e integrado 

aos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e exploração sexual; 

 

3_ Seja deliberada, oportunamente, uma política municipal de enfrentamento, cuidado e 

atendimento na área de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, de 

preferência, em conjunto com os demais conselhos; 

 

4_ Atue de forma articulada, por meio de uma comissão multirrepresentativa na fase de 

aprovação das peças orçamentárias, a fim de que sejam previstos ações, programas e 

serviços destinados ao enfrentamento, cuidado e atendimento aos casos de abuso e 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

    Diante do exposto, a fim de avaliar o cumprimento das 

recomendações supra, requeiro sejam fornecidas, por escrito - no prazo de 30 (trinta) 

dias para a recomendação contida nos itens "1" e “2” supra e, oportunamente, quanto 

às demais hipóteses, juntamente com cópias dos documentos que demonstrem o 

cumprimento das mesmas. 



    Sem mais para o momento, e aguardando o pronto 

atendimento das recomendações efetuadas e o envio das informações respectivas, 

aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço.  

 

           Promotor de Justiça  

 

Ilmo.(a) Sr.(a) Presidente do CMDCA 
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ApreSentAção

Esta cartilha é uma iniciativa do Núcleo de 
Enfrentamento à Violência e à Exploração Sexual 
de Crianças e Adolescentes (Nevesca), direcionada 
à identificação dos diferentes tipos de violências 
praticadas contra crianças e adolescentes, especial-
mente a sexual, como também a orientações sobre a 
rede protetiva e repressiva institucionalizada, capaz 
de agir já nos casos de suspeita de violação desses 
direitos. Espera-se, com este material, incrementar a 
efetividade no enfrentamento à violência e à explo-
ração sexual de crianças e adolescentes.

A história de poder e violência sobre 
crianças e adolescentes foi inscrita em séculos 
anteriores,  quando a infância e a adolescên-
cia não eram reconhecidas como processos 
importantes do amadurecimento afetivo, físico 
e social do indivíduo, necessitando de cuida-
dos e olhares peculiares. Diante do reconheci-
mento desses dois momentos como importan-
tes na construção da subjetividade, busca-se 
cada vez mais estar atento a comportamentos 
que possam lesar a integridade e o desenvol-
vimento integral de crianças e adolescentes, 
bem como sensibilizar e conscientizar famílias, 
comunidade e sociedade em geral quanto ao 
problema da violência e da exploração sexu-
al, tão frequentes na realidade brasileira, ain-
da tolerante em relação a estas violações de 
direito. É importante promover ações capazes 
de efetivamente proteger as vítimas e garan-
tir-lhes desenvolvimento biopsicossocial. 

Histórico
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O dia 18 maio é o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso Sexual e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes, escolhido em razão da história de 
Araceli Cabrera Sanches, de 8 anos de idade, que, 
em maio de 1973, foi sequestrada, drogada, es-
pancada, estuprada e morta por membros de uma 
tradicional família do Espírito do Santo. Não houve 
denúncia dos criminosos e a impunidade dos assas-
sinos chocou a população da cidade. Assim, foi ins-
tituída a data, pela Lei Federal nº 9.970/2000, com 

Rompa o silêncio. 

Aumente o conhecimento e a informação sobre a temática.

Amplie a capacidade de enfrentamento à violência.

o objetivo de sensibilizar a sociedade para o enfren-
tamento do tema.

O combate à violência sexual contra crianças 
e adolescentes necessita de engajamento da socie-
dade, de instituições, famílias e do governo na pre-
venção dos crimes sexuais, no fortalecimento das 
denúncias e no comprometimento das instituições 
para que juntas possam, por meio de ações aco-
lhedoras e eficazes, garantir a proteção integral de 
crianças e adolescentes.
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ConCeitoS importAnteS

A seguir estão conceitos sobre os diferentes tipos de violações de direitos humanos de crianças e 
adolescentes. Leia-os e entenda a diferença entre eles.

 
 Lembre-se: crianças e adolescentes são as vítimas, não os responsáveis 

 pela violência sofrida.

O que é violência institucional?

É qualquer manifestação de violência praticada 
contra crianças e adolescentes por instituições for-
mais ou por seus representantes, que são responsá-
veis por sua proteção.

O que é violência sexual?

É a violação dos direitos sexuais, no sentido de 
abusar ou explorar do corpo e da sexualidade de 
crianças e adolescentes. Pode ser classificado em 
abuso sexual (extra ou intrafamiliar) ou exploração 
sexual. O abuso extrafamiliar se refere aos casos em 
que o autor não tem vínculo de pertencimento fami-
liar, e o intrafamiliar é o praticado por autores que 
são responsáveis ou familiares da vítima.

O que é violência física? 

É o uso da força física para castigar, punir, dis-
ciplinar ou controlar a criança ou adolescente de 
forma intencional, não-acidental. Revela abuso de 
poder e pode deixar marcas como hematomas, ar-
ranhões, fraturas, queimaduras, cortes, entre outros, 
causando danos ao desenvolvimento emocional.

O que é violência psicológica?

É um conjunto de atitudes, palavras e ações 
que objetivam constranger, envergonhar, censurar e 
pressionar a criança ou o adolescente de modo per-
manente, gerando situações vexatórias que podem 
prejudicá-lo em vários aspectos de sua saúde e de 
seu desenvolvimento.
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O que é tráfico de crianças e  
adolescentes?

É a promoção ou facilitação de entrada, saída 
ou deslocamento no território nacional ou interna-
cional de crianças e adolescentes com o objetivo de 
obter lucro ou vantagem, seja na adoção ilegal, seja 
no trabalho infantil ou na exploração sexual.

O que é exploração econômica  
(trabalho infantil)?

Crianças e adolescentes são constrangidos, con-
vencidos ou obrigados a exercer funções econômi-
cas e a assumir responsabilidades de adulto, inapro-
priadas para a idade.

 

O que é sexting?

É a fusão de duas palavras (sex e texting) em 
inglês, para definir o envio de mensagens, fotos e 
vídeos pessoais de conteúdo erótico e sensual, utili-
zando-se de qualquer meio eletrônico. Essa prática 
tem despertado preocupação social, visto que é uma 
propagação de pornografia infanto-juvenil e tem se 
disseminado entre adolescentes como forma de se-
dução, prova de amor e de competição.

O que é abuso sexual?

É a violação sexual homo ou heterossexual pra-
ticada por um adulto ou alguém mais velho em re-
lação a uma criança ou a um adolescente, com o 
intuito de satisfazer-se sexualmente, valendo-se de 
poder ou autoridade, envolvendo-os em quaisquer 
atividades sexuais, tais como palavras obscenas, 
exposição dos genitais ou de material pornográfico, 
telefonemas obscenos, sexo oral, vaginal ou anal. A 
criança ou o adolescente vive uma experiência se-
xualizada que está além de sua capacidade ou de 
consentir ou entender, baseada na extrapolação do 
limite próprio, no abuso de confiança e poder. 

O que é exploração sexual?

É o uso sexual de criança ou adolescente para 
obter lucro, troca ou vantagem. Expressa-se de 
quatro formas: prostituição, pornografia, tráfico e 
turismo sexual. Trata-se de um fenômeno mundial, 
que atinge em especial o sexo feminino, mas não 
apenas. 

O que é pornografia infantil?

É a produção, reprodução, venda, exposição, 
distribuição, comercialização, aquisição, posse, pu-
blicação ou divulgação de materiais pornográficos 
(fotografia, vídeo, desenhos, filmes) envolvendo 
crianças ou adolescentes.
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O que é revenge porn?

Ato praticado por um dos parceiros de um ca-
sal que consiste em expor em mídia social fotos de 
nudez ou vídeos de sexo explícito gravado por eles 
mesmos no momento de sua intimidade sexual, com 
intuito de humilhar e expor o outro parceiro. Em ge-
ral é uma vingança direcionada ao revanchismo, 
após o fim de um relacionamento.

Quaisquer das violências explicadas geram impacto 
na vida das vítimas. Identificar sinais manifestados por 
crianças e adolescentes possibilita ação protetiva ou 
até mesmo rompimento de um ciclo de violência ou 

exploração sexual já estabelecido.
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A denúncia é um instrumento poderoso de combate a estes crimes.

 Denuncie!

Confira a seguir os sinais mais comuns de possível ocorrência de violência contra crianças e adoles-
centes. Fique atento à constância, repetição, frequência deles ao observar a criança ou o adolescente.

É importante ressaltar que pode haver casos de abuso sexual sem manifestação de sintomas por 
parte da criança ou adolescente.

Sinais de violências diversas Sinais específicos de violência sexual

• problemas escolares (baixo rendimento, 
isolamento, brigas com colegas) • curiosidade sexual excessiva

• condutas antissociais, tais como 
agressividade e hostilidade • exposição frequente dos genitais

• ansiedade e medos • brinquedos ou jogos sexualizados

• comportamentos autodestrutivos/ 
ideação suicida • agressividade sexual

• distúrbios na alimentação ou  
no sono (insônia, pesadelos) • masturbação excessiva

• uso ou abuso de álcool • conhecimento sexual inapropriado para a 
idade

• marcas e hematomas no corpo: olhos, rosto, 
pernas, braços • doenças sexualmente transmissíveis;

• ferimentos e queimaduras diversas • gravidez
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informAçõeS importAnteS

ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Um equívoco constante é pensar que toda 
pessoa que abusa sexualmente de criança ou ado-
lescente é um pedófilo. Pedofilia é um transtorno de 

sexualidade previsto nos manuais 
de doenças mentais cuja carac-
terística é sentir desejo sexual 
por crianças ou pré-adolescen-
tes. O crime ocorre quando se 
pratica o ato.   A maioria dos 

casos de abuso sexual são 
cometidos por pessoas 
sem patologia alguma e 
se devem à cultura ain-

da permissiva quanto a 
práticas violentas e sexuais 

com crianças e adoles-
centes. 

Na maior parte dos casos, a violência ou o 
abuso sexual é intrafamiliar (cometido por alguém 
da família), o que torna a vítima em questão ainda 
mais vulnerável às represálias quando se revela o 
abuso ou a violência. A minoria se trata de violência 
ou abuso sexual extrafamiliar, ou seja, cometido por 
autor sem vínculo familiar ou relação de consangui-
nidade com a vítima.

Destaca-se: quanto mais frequentes os abu-
sos, maiores os impactos nas dimensões física, sexu-
al, emocional e moral da criança e do adolescente, 
pois dificilmente os abusados esquecem a violência 
sexual.

Os efeitos são vários: dificuldades de man-
ter relações afetivas, sexuais e amorosas saudáveis, 
envolvimento em prostituição, uso de álcool ou 
drogas, dificuldade de inserção na vida social, senti-
mento de inferioridade e culpa.
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EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Historicamente, este tema da exploração se-
xual de crianças e adolescentes remonta ao perío-
do da colonização e da escravidão do nosso país, 
quando a população marginalizada era explora-
da sexualmente, mesmo em tenra idade. De 
fato, a exploração do corpo de uma criança 
ou adolescente é incompatível com seu de-
senvolvimento, ainda em formação, e 
causa danos a sua subjetividade e  
afetividade.

Ainda é comum na sociedade 
brasileira culpabilizar crianças e adoles-
centes explorados sexualmente, desconsi-
derando a responsabilidade daqueles que os 
procuram para contato sexual mediante paga-
mento, vantagem ou troca. É importante des-
tacar que a exploração sexual desses meninos e 
meninas não se trata de uma forma de trabalho, 
e sim de mercantilização da sexualidade deles, 
o que, na verdade, configura-se como uma das for-
mas de violência sexual.

Ainda sobre este tema, há outras ques-
tões que carecem de cuidados, tais como:  

a pornografia infanto-juvenil e o tráfico de crianças 
e adolescentes, sendo a internet o principal meio 
de divulgação de imagens e material pornográfico, 

como também de cooptação ou aliciamen-
to de vítimas. Portanto, esteja atento às 
campanhas educativas voltadas à orien-

tação a pais, aos responsáveis e ao 
público infanto-juvenil quanto ao uso 
seguro de mídia social. 

A simples posse desse tipo de 
imagens, fotos, vídeos, mesmo que 

se destinem à satisfação pessoal, é 
crime. Outro foco de atenção é o turismo 
com motivação sexual. Em nosso país, 
ele ocorre especialmente em período 
de férias, eventos festivos. Em geral, 
conta com incentivo de alguns donos 
de hotéis, bares, agências de viagens 

e taxistas.

Entenda que a pobreza é um aspec-
to propiciador da exploração sexual, mas 
não é questão determinante. É considera-
da, assim, um fator de risco.
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Outros fatores de ordem social e cultural tam-
bém se relacionam a este problema. Há, por exem-
plo, muitos casos decorrentes de sustentação do uso 
de drogas, busca de acesso a artigos de consumo, 
reiteradas vivências de violência doméstica em casa.

Uma das graves consequências da explora-
ção sexual contínua é a evasão escolar. Nesse senti-
do, as escolas têm papel importante como agentes 
de proteção, evitando a exclusão e o preconceito e 

OUTRAS FORMAS DE VIOLAÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

atuando na prevenção, a partir da articulação do 
tema da sexualidade em todas as etapas escolares e 
da criação de espaços pedagógicos válidos para co-
nectar informações sobre respeito, desenvolvimento 
saudável e sexualidade infanto-juvenil. 

Destaca-se o valioso papel dos educadores 
e da comunidade escolar na identificação desses 
crimes e na denúncia às instituições protetivas, na 
tentativa de reduzir danos.

Em razão da curiosidade pelo mundo à sua 
volta, crianças e adolescentes acessam cada vez 
mais tecnologias na era digital, as quais também os 
tornam vulneráveis à violência e à exploração sexu-
al, em suas variadas formas. Imersos na era digital, 
eles se utilizam das facilidades da tecnologia para 
lidar inclusive com suas curiosidades e desejos des-
pertados pela própria sexualidade. Claro, é sabido 
que a sexualidade ocupa espaço essencial na for-
mação da identidade de todos, portanto necessita 
de olhares e cuidados, especialmente nesta fase do 
desenvolvimento humano.
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O WhatsApp recomenda em seu termo de uso a idade mínima de 16 
anos; no entanto, vários adolescentes têm feito uso desse recurso 
sem orientação alguma de uso ético e seguro.

Você sabia?

Atenção!

O envio de fotos de nudez pode ser considerado abuso sexual ou 
distribuição de pornografia infantil.

16+

As denúncias crescentes recebidas pela ONG 
Safernet Brasil, de jovens que sofreram algum tipo 
de violência sexual pela internet, apontam a neces-
sidade de orientar crianças e adolescentes sobre 
como usar ferramentas e tecnologias digitais de 
modo que não extrapolem o limite entre o público 
e privado e mantenham cuidado e respeito com sua 
intimidade, para que não se viole a dignidade se-
xual. Por exemplo, a prática de sexting e revenge 
porn, tão disseminada entre jovens, expõe de modo 
incontrolável a intimidade das vítimas e traz danos 
sociais e pessoais diversos.

Neste sentido, a função dos pais e educado-
res é essencial. É preciso orientar crianças e adoles-
centes de modo que NÃO sejam vítimas nem autores 
de violações de direitos ao usar mídias sociais, pre-
servando-se de exposições e incidentes. Ressalta-se 
que são considerados incapazes, pela lei, crianças 
até os 12 anos de idade, o que implica supervisão 
constante pelos pais ou responsáveis do conteúdo 
das postagens em mídia social feito por crianças e 
pré-púberes.

Destaca-se, ainda, a responsabilidade dos 
pais sobre o conhecimento da idade mínima in-
dicada para cada atividade digital que os filhos  
pratiquem. 
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• mantenha a integridade do próprio corpo e da intimidade;

• não cometa ofensas ou difamação por WhatsApp ou Facebook, entre outros;

• não compartilhe senhas com ninguém;

• não exponha o número de celular em mídias sociais;

• não compartilhe nem divulgue nude selfies.

DICAS VALIOSAS ÀS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES

A  Lei nº 12.737/2012, conhecida como Lei Carolina 
Dieckmann, criminaliza a invasão de dispositivo 
informático alheio para obter, adulterar ou destruir dados 
ou informações sem autorização do titular, com sujeição a 
multa e prisão de 3 meses a 1 ano.
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Como AbordAr

Caso seja procurado(a) para ouvir algum re-
lato de quaisquer desses crimes, lembre-se de que 
contar sobre o abuso ou a exploração ou a violação 
à dignidade sexual é muito delicado para a vítima. 
Não a force, não a condene, não a julgue. Evite rea-
ções exageradas ou manifestações de sentimentos 
pessoais que possam constrangê-la, como também 
diagnosticar antecipadamente ou se comportar 
como detetive da situação.

Respeite a forma como a vítima se expressa, 
sem pressioná-la ou exigir que narre repetidamente 
o acontecido. O excesso de repetições expõe a crian-
ça e o adolescente e induz a falhas na memória do 
acontecido. Também não é indicado fazer perguntas 
indutivas e fechadas, cujas respostas se restrinjam 
a sim ou não. Não faça perguntas em demasia e 
peça para que conte mais sobre o que a incomodou. 
Fique atento(a) às respostas. 

Busque compreender qual é a necessidade 
da vítima a partir do relato dela e informe-lhe os 
tipos de ajuda que buscará para intervir no acon-
tecido. O caminho mais adequado é buscar o Con-

selho Tutelar e a Delegacia de Polícia de Proteção à 
Criança e ao Adolescente (DPCA).

Esteja ciente de que a revelação do abuso 
ou exploração sexual gera consequências diversas 
para a vítima e para a família. Inclusive uma de-
las é pensar novas formas de interação de modo 
que ocorram a proteção adequada à vítima e o fim 
da violência perpetrada. Destaca-se que este tem 
sido o papel fundamental da denúncia: PREVENIR a 
ocorrência de novos casos e REASSEGURAR a pro-
teção das vítimas.
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mitoS mAiS ComunS Sobre AbuSo SexuAl

Comumente a violência sexual contra crianças e adolescentes é pensada a partir de alguns mitos 
que divergem da realidade. 

MITO: se não houver marcas físicas, não houve abuso.

REALIDADE: a maioria dos abusos são disfarçados 
num discurso de carinho e amor. Muitas vezes não há 
marcas físicas.

MITO: somente meninas são abusadas sexualmente.

REALIDADE: cerca de 1/4 das vítimas é menino.

MITO: só homens abusam de crianças.

REALIDADE: mulheres também abusam. 

MITO: o abusador é um estranho.

REALIDADE: na maior parte dos casos, o abusador é 
membro da família.
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MITO: a criança não se recordará do abuso e crescerá sadia.

REALIDADE: mesmo sem se recordar de tudo, a criança sofre os efeitos da situação 
abusiva. 

MITO: se a criança se retrata em relação ao abuso é porque não ocorreu o fato.

REALIDADE: muitas crianças se retratam em razão de ameaças, intimidações, sofrimento 
dos pais e da confusão gerada pela reação das pessoas que ama quando anuncia o abuso.

MITO: a criança ou o adolescente cooperou com o ofensor.

REALIDADE: o abusador envolve as vítimas. Há no abuso uma relação desigual, em que o 
poder ou a autoridade do abusador causa obediência e sujeição. 

MITO: os danos causados pela violência sofrida pela criança ou adolescente são 
irrecuperáveis.

REALIDADE: a recuperação depende da capacidade de resiliência da vítima. Resiliência 
significa a capacidade multideterminada por fatores internos e externos de recuperar-se 
de fatos estressantes, conseguindo reposicionar-se, reorganizando-se e fortalecendo-se.

* Dados extraídos da Cartilha Abuso Sexual: Mitos e Realidade. 3ª edição, revisada, ampliada, atualizada. Editora AUTORA & AGENTES & ASSOCIADOS 
   Disponível no sítio eletrônico: http://www.observatoriodainfancia.com.br/IMG/pdf/doc-116.pdf
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fluxogrAmA de enfrentAmento dA violênCiA 
e explorAção SexuAl de CriAnçAS e 

AdoleSCenteS

Quando o agressor não for integrante da família
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Quando o agressor for integrante da família

* Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e da Juventude/1ª Vara da Infância e da Juventude.
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pArA onde enCAminhAr A SuSpeitA de 
 Crime SexuAl

Em caso de suspeita ou notícia de crime contra criança ou adolescente em qualquer das modalida-
des citadas, procure uma das instituições abaixo listadas:

• Conselho Tutelar;

• Disque 100 para denúncia por telefone (é canal gratuito e anônimo); 

• Delegacia especializada (DPCA) ou delegacias comuns;

• Polícia Federal para crimes internacionais e interestaduais;

• Polícia Rodoviária Federal para crimes nas rodovias federais.
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Pode-se denunciar de forma anônima, mas 
deve-se ter cuidado com a falsa comunicação de 
crime. Ressalta-se que, nos casos de suspeita de 
violência sexual ou de maus-tratos contra criança 
ou adolescente identificados pela escola, é preciso 
ter cuidado com a comunicação ou conversa com 
os pais, que podem ser autores, muitas vezes mas-
carando a realidade, provocando grave ameaça à 
vida da criança ou do adolescente. Os conselheiros 
tutelares poderão intervir de forma apropriada, pro-
tegendo a criança, em vez de expô-la, fornecendo 
orientações importantes sobre como proceder. A 
direção da escola é que deve acionar o Conselho 
Tutelar, a comunicação deve ser de instituição para 
instituição, e não pessoalizada na figura do profes-
sor ou orientador escolar.

Toda suspeita de quaisquer das violências 
citadas nesta Cartilha deve ser notificada. A notifi-
cação gera uma informação válida para que possam 
ser promovidos cuidados psicossociais à criança ou 

ao adolescente vítima, que visam a interromper a 
violência. Fique atento ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA):

Art. 13 Os casos de suspeita ou confirmação de 
castigos físicos, de tratamento cruel ou degradante 
ou de maus-tratos contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais.
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inStituiçõeS importAnteS

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT)

O Núcleo de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  
(Nevesca) tem função de acompanhar e implementar políticas públicas voltadas para conscientiza-
ção dos efeitos pessoais e sociais negativos da violência e exploração sexual e exploração sexual 
contra criança e adolescente (Portaria PGJ nº 1.572/2005).

Telefones: (61) 3343-6067/9998 
Endereço: Praça do Buriti, lote 2, Sede do MPDFT,  sala 144

A Promotoria de Justiça de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (PJDIJ) é res-
ponsável por zelar pelo respeito aos direitos fundamentais assegurados a crianças e adolescentes, 
fiscalizar atendimento a entidades governamentais e não governamentais que desenvolvam progra-
mas de atendimento a eles, buscando integração de esforços e desenvolvimento de ações que os 
beneficiem. 

Telefone: (61) 3348-9000 
Endereço: SEPN 711/911, lote B, Asa Norte
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Conselhos Tutelares (CTs)

Os Conselhos Tutelares têm competência para receber denúncias de violação de direitos de 
crianças e adolescentes, aplicar medidas de proteção, acompanhar os casos e encaminhá-los aos 
serviços de assistência e saúde. Em quase todas as regiões administrativas do Distrito Federal, há 
um Conselho Tutelar, cujo dever se centra no zelo aos direitos da criança e do adolescente. A Coor-
denação das Unidades de Apoio Técnico e Administrativo aos Conselhos Tutelares (Counata) presta  
assessoria técnico-administrativa aos conselhos tutelares de cada localidade do Distrito Federal. 
Caso precise do contato do conselho próximo a sua localidade, ligue para a Counata.

Telefone: (61) 3233-1899

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República  (SDH/PR)

Órgão federal designado para implementar, promover e assegurar os direitos humanos, entre 
eles os da criança e do adolescente. Atua também como a autoridade central brasileira no que tange 
à Convenção sobre a Proteção das Crianças e sobre a Cooperação em Matéria de Adoção Internacio-
nal e à Convenção de Haia Sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. É tam-
bém o órgão responsável pelo Disque 100 – Disque Direitos Humanos, um canal nacional gratuito e 
anônimo de denúncia, especializado para vítimas e agressores.

Telefone: Disque 100 
Endereço: Setor Comercial Sul - B, quadra 9, lote C, Edifício Parque Cidade Corporate,  
torre A, 10º andar
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Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA)

É responsável por fiscalizar, investigar e instaurar inquérito e procedimentos policiais nos 
casos de infração penal praticada contra crianças e adolescentes, especialmente no caso de crimes 
sexuais. As demais delegacias também investigam os crimes cometidos contra crianças e adolescen-
tes, quando recebem as denúncias, procedendo às investigações necessárias. 

Telefone: (61) 3207-4523 
Endereço: Setor de Áreas Isoladas Sudoeste, lote 23, bloco D, Complexo DPE

1ª Vara da Infância e da Juventude do DF (VIJ/DF)

Tem a função de garantir os direitos da criança e do adolescente e assegurar o desenvolvi-
mento individual e social. Realiza estudo psicossocial solicitado por autoridade judiciária, com a 
finalidade de instruir a decisão judicial. Também promove articulação com instituições da rede de 
proteção à criança e ao adolescente.

Telefone: (61) 3103-3314 
Endereço: SGAN 909, lotes D/E, bloco A, Asa Norte

Secretaria de Estado de Políticas da Criança, do Adolescente e da Juventude (Secriança/DF)

Busca assegurar as condições indispensáveis ao crescimento e desenvolvimento saudáveis 
da infância, da adolescência e da juventude. Também assessora os Conselhos Tutelares, por meio da 
elaboração e atualização dos regimentos internos.

Telefone: (61) 3233-5602 
Endereço: Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte  (SAAN), quadra 1, lote 785
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pArCeiroS

Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) 

Unidade pública estatal que atende as famílias e os indivíduos em situação de risco pessoal e social 
por violação de direitos.

Centro de Referência de Assistência Social (Cras)

Unidade pública estatal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social (SEDHS), res-
ponsável pela proteção social básica, prevenindo a ocorrência de vulnerabilidade social.

Programa de Proteção à Criança e ao Adolescente Ameaçados de Morte (PPCAAM)

Foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 34.142 em 2007, sob coordenação da Secretaria dos Di-
reitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), e é vinculado à Secretaria Nacional de Promoção 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (SNPDCA). O foco de atuação é preservar a vida de crianças e 
adolescentes ameaçados de morte por meio de medida protetiva baseada na garantia de direitos funda-
mentais assegurados no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) a vítimas de violência ou testemunhas. 
A inclusão no PPCAAM se dá por meio de solicitação ou do Conselho Tutelar ou do Ministério Público ou 
do Poder Judiciário.

Secretaria de Estado da Saúde do DF (SES/DF) 

A SES/DF oferece, por meio do Núcleo de Estudos e Programas na Atenção e Vigilância em  
Violências (Nepav), atendimento a mulheres, crianças, adolescentes e idosos em situação de violência físi-
ca, sexual, psicológica e negligência no chamado Programa de Pesquisa, Assistência e Vigilância à Violência 
(PAVs), instalados em cada hospital regional do Distrito Federal. A Secretaria de Saúde também oferece 
atendimento gratuito aos autores adultos de violência sexual no PAV Alecrim. Para mais informações, entre 
em contato por meio do seguinte endereço eletrônico: pav.alecrim@gmail.com.
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Convenção Internacional dos Direitos da Criança 

Aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1989. 
Ratificada por 193 países, esta Convenção proclama a infância como momento do desenvolvimento cuja 
assistência e cuidados devem ser especiais. 

Art. 34 Os Estados Partes comprometem-se a proteger a criança contra todas as formas de explo-
ração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de caráter 
nacional, bilateral e multilateral necessárias para impedir: 

a) o incentivo ou a coação para que uma criança dedique-se a qualquer atividade sexual ilegal; 

b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; 

c) a exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.

Art. 35 Os Estados Partes tomarão todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral 
que sejam necessárias para impedir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças para qualquer fim ou sob 
qualquer forma.

Art. 36 Os Estados Partes protegerão a criança contra todas as formas de exploração que sejam 
prejudiciais para qualquer aspecto de seu bem-estar.

prinCipAiS ordenAmentoS norteAdoreS
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Constituição Federal – 1988

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 profissio-
nalização, 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.

§ 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.

§ 4º A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e adolescente.

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao es-
porte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discrimina-
ção, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentos. 

Art. 22 Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes 
ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.

Art. 70 É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente.

Art. 130 Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou 
responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor 
da moradia comum. 
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Crimes sexuais instituídos pelo Código Penal

Estupro

Art. 213 Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a 
praticar ou permitir quer com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena: reclusão 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

§1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior 
14 (catorze) anos: Pena – reclusão, de 8 a 12 anos.

§2º Se da conduta resulta morte:

Pena – reclusão de 12 a 30 anos.

Violência mediante fraude

Art. 215 Ter conjunção carnal ou praticar o ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro 
meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:

Pena – reclusão 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Parágrafo único: Se o crime é cometido como o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 
multa.

Assédio sexual

Art. 216-A Constranger alguém com intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevale-
cendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo 
emprego, cargo ou função: Pena – detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos.

§2º A pena é aumentada até um terço se a vítima menor de 18 (dezoito) anos.
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Crimes sexuais contra vulnerável

Estupro de vulnerável 

Art. 217-A Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. 
Pena – reclusão de 8 (oito) de 15 (quinze) anos.

Corrupção de menores

Art. 218 Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente

Art. 218-A Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, 
conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 
vulnerável

Art. 218-B Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém 
menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discerni-
mento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.

§ 1º Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

§ 2º Incorre nas mesmas penas:

I – quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 (dezoito) e maior 
de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;
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II – o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas 
no caput deste artigo.

§ 3º Na hipótese do inciso II do § 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença 
de localização e de funcionamento do estabelecimento.

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual

Art. 228 Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, 
impedir ou dificultar que alguém a abandone:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, 
proteção ou vigilância:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

§ 2º – Se o crime, é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena – reclusão, de quatro a dez anos, além da pena correspondente à violência.

§ 3º – Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa.

Casa de prostituição

Art. 229 Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, 
haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente: Pena - reclusão, de dois a cinco 
anos, e multa.
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Rufianismo

Art. 230 Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se 
sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

§ 1º Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime é cometido por 
ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou 
empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou 
vigilância:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

§ 2º Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou 
dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência.

Entrega de filho a pessoa inidônea

Art. 245 Entregar filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em cuja companhia saiba ou deva saber 
que o menor fica moral ou materialmente em perigo:

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos. 

§ 1º – A pena é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, se o agente pratica delito para obter lucro, 
ou se o menor é enviado para o exterior. 

§ 2º – Incorre, também, na pena do parágrafo anterior quem, embora excluído o perigo moral ou 
material, auxilia a efetivação de ato destinado ao envio de menor para o exterior, com o fito de obter lucro. 
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Crimes previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),  
Lei nº 8.069/1990

Art. 239 Promover ou auxiliar a efetivação de ato destinado ao envio de criança ou adolescente para 
o exterior com inobservância das formalidades legais ou com fito de obter lucro:

Pena – reclusão de quatro a seis anos, e multa.

Parágrafo único. Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude:

Pena – reclusão, de 6 (seis) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.

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. 

§ 1° Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo inter-
medeia 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

II – 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 au-
toridade sobre ela, ou com seu consentimento.

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.
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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.

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.

Art. 241-C Simular a participação de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográ-
fica 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.
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Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, disponibiliza, distribui, pu-
blica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput 
deste artigo. 

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.

Art. 241-E Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de sexo explícito ou porno-
gráfica” compreende qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explí-
citas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primor-
dialmente sexuais.

Art. 244-A Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2º desta lei, à 
prostituição ou à exploração:

Pena – reclusão de quatro a dez anos, e multa.
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No Brasil, estima-se que todos dias centenas de crianças e adolescentes 
sofrem abuso sexual; os números são muito maiores do que os da 

violência sexual contra a mulher, inclusive porque apenas uma pequena 
parte das ocorrências se torna conhecida das autoridades policiais. 

Infelizmente, na grande maioria dos casos o abusador é alguém 
muito próximo da vítima (o próprio pai, avô, padastro) e o pior: 

muitas vezes, age com a conivência e até colaboração das mães. 

MARCAS PARA A VIDA TODA
O abuso e a exploração sexual deixam marcas para a vida toda. 

Crianças vítimas de abuso sexual, além de severos danos físicos, 
podem contrair doenças sexualmente transmissíveis e até engravidar.  

Mas os danos maiores sempre são na alma: crianças e adolescentes 
sexualmente abusados passam a ter problemas para relacionar-se de forma 

saudável com outras pessoas, não desenvolvem adequadamente a autoestima, 
se tornam retraídos ou agressivos, tendem a ter depressão, se auto�agelar e 

até cometer suicídio. Em muitos casos, reproduzindo o que viveram, tornam-se 
também abusadores sexuais, inclusive de crianças e adolescentes. 

ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

05



ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS É CRIME.
Para evitar casos de abuso é preciso saber identi�cá-lo. O abuso sexual 
infanto-juvenil é toda a situação em que uma criança ou adolescente é 
utilizada para proporcionar prazer sexual a outra pessoa. Essas 
situações vão desde toques em partes íntimas, produção de fotos e 
vídeos expondo a criança ou adolescente sem roupas, até estupros. 

Abusar e explorar sexualmente crianças e adolescentes é CRIME e DEVE 
ser punido. Tanto os que praticam diretamente o abuso quanto aqueles 
que colaboram para que ele aconteça (inclusive os que deveriam fazer 
algo para impedir e não o fazem, como a mãe ou o pai que, ao saber do 
abuso, não evitam que ele ocorra)  respondem pelo crime.

ACIMA DE QUALQUER SUSPEITA
O abusador pode ser qualquer pessoa, inclusive e principalmente 
aquelas acima de qualquer suspeita. Geralmente do sexo masculino, o 
abusador pode ser o próprio pai ou padrasto da vítima, algum parente 
ou pessoa próxima da família (irmão, tio, avô, amigo, vizinho); somente 
na minoria dos casos o abusador é um estranho para a vítima.  

O abusador aproveita-se de oportunidades em que �ca sozinho em 
companhia da criança/adolescente; conquista sua con�ança passando-
se por seu amigo, oferecendo presentes ou recompensas. Depois do 
abuso, impõe o que é chamado de “pacto de silêncio”: faz a vítima 
acreditar que, se contar o que aconteceu para alguém, será punida ou 
verá alguém que ama sofrer algum mal. Isso, somado à vergonha e ao 
sentimento de culpa que recaem sobre a vítima, contribui para que o 
abuso não seja relatado a ninguém e se mantenha em segredo.
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ATENÇÃO AOS SINAIS QUE PODEM 
INDICAR QUE HOUVE ABUSO: 

Crianças e adolescentes que sofrem abuso sexual apresentam 
signi�cativas mudanças de comportamento; descon�e se
 identi�car algum desses sinais: 

 Se a criança, que era alegre e afetuosa, se tornar retraída, tristonha, 
chorosa, irritada ou agressiva;

 Se começar a ter pesadelos ou sono agitado, urinar ou defecar na 
cama durante o sono (quando não tinha esses comportamentos);

 Se começar a dizer palavrões, fazer gestos obscenos, ter atitudes 
erotizadas impróprias para sua idade ou demonstrar exagerado 
interesse pelos órgãos genitais;

 Se houver diminuição brusca do rendimento escolar, signi�cativo 
aumento ou diminuição do apetite;

 Se mostrar aversão ou medo inexplicáveis em relação a determinadas 
pessoas ou gênero (homens, geralmente);

 Se recusar-se a ir a lugares aos quais gostava ou deveria gostar de ir. 

Também preste atenção aos seguintes sinais físicos:
 Coceira, vermelhidão ou machucados nos órgãos genitais;
 Sujeira incomum nas roupas íntimas da criança.

Caso identi�que situações como essas, com amor e sem pressionar a criança, pergunte sobre os 
acontecimentos do seu dia a dia, dando a ela a oportunidade de contar a você algo que possa

ser identi�cado como abuso. Acredite no que for relatado, faça-a sentir-se protegida e denuncie. 
Embora crianças sejam criativas e fantasiem muitas coisas, apenas em 

6% dos casos os abusos relatados não são verdadeiros.
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OS RISCOS DA INTERNET
Com a generalização do acesso à internet por meio de smartphones e 
computadores, as pessoas passaram a se comunicar mais facilmente 

e trocar uma quantidade muito maior de informações. Isso também 
resultou em maiores perigos: crianças e adolescentes que têm acesso 

à internet podem ter contato, especialmente pelas redes sociais, 
com abusadores sem imaginar os riscos que correm... 

No mundo virtual, abusadores se passam por pessoas mais jovens e 
conquistam a con�ança das vítimas. Assim, conseguem convencê-las a 

se deixar �lmar sem roupas, através de webcams, ou, ainda, obtém seus 
dados pessoais (endereço, telefone, local que frequenta ou estuda) com a 

intenção de abordá-las ou marcar encontros que podem ter �nais trágicos.

CUIDADOS NAS REDES SOCIAIS
Na Internet, alguns cuidados são essenciais:

1. Não deixe crianças pequenas utilizarem a internet sem sua 
supervisão. Links aparentemente inocentes podem conter 

pornogra�a, inclusive infanto-juvenil. Se for adolescente, oriente-o(a) 
sobre os perigos dos “amigos” virtuais e a NUNCA fornecer dados ou 

informações pessoais, nem se deixar �lmar com ou sem roupa.

2. Se você tiver qualquer contato com pornogra�a envolvendo 
crianças ou adolescentes na internet, DENUNCIE: produzir, guardar 

ou compartilhar pornogra�a infanto-juvenil também é CRIME.

Pense nisso:  as imagens e vídeos que são disponibilizados na internet, 
em algum momento e em algum lugar no mundo (talvez até perto de 

você), resultaram do abuso real de crianças e adolescentes! Além disso, 
esse material acaba estimulando mais e mais pessoas a abusarem de 

crianças e adolescentes, num terrível e odioso círculo vicioso. 
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PREVENIR É MUITO MELHOR
Orientações práticas e simples podem evitar que o pior aconteça:
 Ensine a criança, desde muito cedo, que ninguém deve tocar ou 

machucar suas partes íntimas (aquelas que, na menina, são 
cobertas pelo biquini e, no menino, pela sunga);

 Oriente-a a não aceitar nada, nem �car sozinha na companhia de 
estranhos;

 Enfatize que ela deve gritar e procurar socorro caso alguém tente 
tocar ou ver suas partes íntimas e que, se algo assim acontecer, 
precisa contar a alguém de con�ança.

Um convívio de amizade, con�ança e respeito entre a criança e seus 
pais é fundamental para evitar o abuso. 

A atenção e o cuidado de pais e cuidadores são fundamentais para 
proteger crianças e adolescentes da ação de abusadores: 
 Jamais deixe crianças e adolescentes sozinhos com estranhos, 

mesmo dentro de casa (próximo a prestador de serviço, por exemplo). 
 Evite deixar crianças pequenas aos cuidados de adolescentes ou 

adultos que não sejam de absoluta con�ança. Há vários relatos de 
crianças abusadas por pais, padrastos, avôs, primos e até irmãos 
mais velhos. Lembre-se que os abusadores, em geral, são pessoas 
acima de qualquer suspeita! 

 Não deixe crianças ou adolescentes aos cuidados de pessoas que 
costumam �car alcoolizadas. Muitos abusadores “justi�cam” suas 
atrocidades no fato de estarem “bêbados”. 

 Não deixe crianças brincarem em locais frequentados por gangues 
ou grupos violentos. Muitos abusos ocorrem em situações em que 
um grupo de crianças mais velhas ou adolescentes “escolhem” 
alguém menor para agredir e abusar. 

 Evite aproveitar “caronas” para levar ou buscar seu/sua �lho(a) da 
escola. Não deixe crianças pequenas irem ou voltarem sozinhas da 
escola ou de qualquer lugar. 

 Por �m, não deixe seu(sua) �lho(a) sozinho em banheiros públicos. 
Se não puder entrar, �que na porta, comunicando-se de forma que 
quem estiver lá dentro saiba que você está ali perto.
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Somente com a mobilização de toda a 
sociedade poderemos ter a esperança 

de um futuro onde infância e adolescência 
sejam lembradas pelas alegrias e pelos

sonhos próprios dessas fases. 
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Esta Cartilha tem o objetivo de despertar a sociedade e especialmente pais e cuidadores para 
estarem mais atentos, evitando expor crianças e adolescentes a circunstâncias que podem facilitar 

a atuação dos abusadores, bem como identi�car casos de abusos e denunciá-los.

“O que me preocupa não é o grito dos maus, 
mas o silêncio dos bons” (Martin Luther King) 

Caso suspeite de alguma situação de abuso ou violência sexual, disque 100.

 E se identificar situações de pornografia envolvendo crianças e adolescentes na internet, 
informe o link para o Ministério Público Federal (www.prms.mpf.mp.br)

 ou para Polícia Federal (denuncia.ddh@dpf.gov.br). 
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TODOS JUNTOS PELA
DENÚNCIA DOS ABUSADORES

E RESGATE DA INFÂNCIA

LUTANDO PELO DIREITO
DE EXIGIR DIREITOS
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“Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou 
responsáveis contra crianças e adolescentes que – sendo capaz 
de causar dano físico, sexual e psicológico à vítima - implica de 
um lado numa transgressão do poder/dever de proteção do 
adulto e, de outro, numa coisificação da infância, isto é, numa 
negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem 
tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de de-
senvolvimento”.

INTRODUÇÃO
A literatura especializada aponta que uma, em cada 

quatro meninas, e um em cada 10 meninos, é vítima de vio-
lência sexual antes de completar 18 anos, em todo o mundo.

O abuso sexual contra crianças e adolescentes ocorre 
em tão expressiva quantidade que é considerado um proble-
ma de saúde pública, que ocasiona sérios prejuízos para as 
vítimas, envolvendo aspectos psicológicos, sociais e legais.

O problema é agravado pelo medo e vergonha das ví-
timas que, indefesas, sofrem abusos reiterados por longo 
período de tempo e, muitas vezes, quando finalmente criam 
coragem de denunciar o abusador, padecem pela pressão da 
família e de pessoas próximas, que não raras vezes, desacre-
ditam em suas versões, quando não as acusam de terem “pro-
vocado” os abusos.

Até muito recentemente, o abuso sexual de crianças e 
adolescentes era um assunto proibido na sociedade. Entretan-
to, o número alarmante de casos revelados atualmente, de-
monstra que, felizmente, paulatinamente, de 
alguns anos para cá, esse tabu vem sendo 
quebrado, o que certamente será preponde-
rante para a modificação dessa perversa rea-
lidade.

O abuso sexual se caracteriza como 
um ato de violência praticado quando al-
guém se utiliza de uma criança ou adoles-
cente para sentir prazer sexual, praticados 
quando as vítimas não são capazes 
de defenderem-se ou mesmo de 
compreenderem a ilicitude dos 
atos dos quais são vítimas, 
provocando culpa, baixa au-
to-estima, problemas com a 
sexualidade, dificuldade em 
construir relações saudá-
veis, duradouras e falta de 
confiança em terceiros.
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Sabemos perfeitamente que é somente denunciando 
que poderemos combater o problema, pois a omissão, além de 
permitir a continuidade do abuso e a impunidade do abusador, 
favorece a perpetuação dos crimes e produz vítimas com per-
turbações de toda ordem que, futuramente, haverão de pos-
suir e acarretar mais problemas para toda a sociedade.

E por entendermos que este relevante tema deve ser 
desmistificado e debatido por toda a população, para que au-
toridades, educadores, religiosos, pais, médicos, assistentes 
sociais, psicólogos e outros estejam aptos a identificar os si-
nais e sintomas do abuso, com a finalidade de socorrer e tra-
tar as vítimas, bem como denunciar, responsabilizar e punir o 
abusador, resolvemos unir nossas forças.

A união de esforços para 
combater os abusos sexuais 

contra crianças e adolescentes 
no Estado de Mato Grosso.

Definições:

“Onde há luta, há também vitória”.
Aristóteles

Crianças: 

Adolescentes:

São consideradas 
crianças, passíveis de fi-
gurarem como vítimas 
de crimes de exploração 
sexual infantil, qualquer 
pessoa, independente-
mente do sexo, desde 
o nascimento até os 11 
anos de idade.

Denominam-se adoles-
centes, passíveis de se tornarem 
vítimas de crimes de exploração 
sexual juvenil, qualquer pessoa, 
independentemente do sexo, a 
partir dos 12 anos completos 
até os 18 anos de idade.

Denominam-se adoles-Denominam-se adoles-
centes, passíveis de se tornarem centes, passíveis de se tornarem 
vítimas de crimes de exploração vítimas de crimes de exploração 
sexual juvenil, qualquer pessoa, sexual juvenil, qualquer pessoa, 

, a 
partir dos 12 anos completos partir dos 12 anos completos 
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Abuso sexual,
o que é?

Caracteriza abuso se-
xual infantil e juvenil qualquer 
tipo de contato de pessoas de 
0 (zero) a 17 anos, com alguém 
em estágio psicossexual mais 
avançado de desenvolvimento 

(maiores de 18 anos ou não), na 
qual a criança ou adolescente for 

usado para estimulação sexual de 
outras pessoas.

A definição do abuso não exige a 
concretização de uma relação sexual com-

pleta, tampouco a efetiva introdução ou penetração de de-
dos, objetos ou membro na vagina, ânus ou boca da víti-
ma, bastando para sua configuração qualquer espécie de 
interação sexual, que pode incluir toques e carícias, sendo 
certo que o abuso sexual também inclui situações nas quais 
não há qualquer tipo de contato físico, que ocorrem quando 
crianças e adolescentes são forçados a assistirem atos se-
xuais ou obrigados a se despirem ou auto-acariciarem para 
serem vistas por terceiros, pessoalmente ou não.

Portanto, constitui abuso sexual qualquer imposição 
às crianças ou adolescentes de ações que visem à satisfação 
sexual de outrem, conseguidas por meio de violência física, 
ameaças ou indução de sua vontade (sedução e estimulação 
sexual precoce).
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A definição do abuso não exige a 
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Será que estou sofrendo 
abuso sexual?

Muitas vezes a criança ou o adolescente não sabe ou 
não tem certeza de que estão) sofrendo abuso sexual, pois 
na maior parte dos casos os abusadores são conhecidos das 
vítimas e se aproveitam desta proximidade para ganhar a con-
fiança delas, fazendo brincadeiras, oferecendo doces, brinque-
dos, fazendo companhia, razão pela qual as vítimas possuem 
geralmente grande afeição pelo abusador, o que dificulta as 
denúncias e a elucidação dos fatos.

Caracteriza abuso sexual o ato de passar a mão em 
qualquer parte do corpo da criança e do adolescente, desde 
que este contato tenha alguma conotação sexual, como passar 
a mão nas pernas da vítima, esfregarse no seu corpo, introdu-
zir dedos ou outros objetos em sua vagina ou ânus, passar a 
mão nos seios, obrigar a criança ou o adolescente a acariciá-lo 
de alguma maneira ou expô-los a cenas sexuais impróprias, 
de qualquer maneira, seja pelo computador, pela televisão ou 
pessoalmente.

Muitas vezes o perpetrador sequer toca na criança ou 
adolescente, mas a filma, fotografa ou simplesmente a obser-
va de maneira lasciva, sugerindo ou determinando que fique 
despida de forma total ou parcial para que possa registrá-la de 
alguma maneira ou apenas contemplá-la.
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As principais categorias de abuso 
identificadas são:

- Esfregar-se no corpo da vítima ou passar a mão pelo  
seu corpo;

- Sexo vaginal;
- Despir a vítima;
- Sexo anal;
- Sexo oral;
- Exibição da genitália;
- Assédio;
- Masturbação da vítima pelo agressor e vice-versa;
- Obrigação de assistir relações sexuais de terceiros, 

pessoalmente ou não.

O abuso sexual pode não deixar evidências físicas, como 
nos casos de assédio, carícias, manipulação suave dos genitais 
e exposição à pornografia.

Dessa forma, quando a vítima apresenta sintomas, 
mas não admite ter sofrido abuso, sua avaliação psicológica 
criteriosa e de sua família, pode ser um importante instru-
mento para a confirmação de casos nos quais há suspeita de 
abuso sexual.
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Onde ocorre o abuso sexual de 
crianças e adolescentes?

O abuso sexual pode ocorrer em qualquer lugar, na es-
cola (especialmente nos banheiros); nos clubes; nas 
igrejas; nas ruas e dentro do ambiente familiar, 
quando a criança ou o adolescente ficam so-
zinhos com um membro da família, um cui-
dador ou um amigo próximo.

O principal local onde ocorre a 
violência sexual é a própria casa das 
vítimas, quando ficam sozinhas com 
o agressor e, na maioria dos casos, a 
violência sexual ocorre mais de uma 
vez e não são raros os casos de abu-
sos diários.

Abusos ocorridos dentro do ambiente fami-
liar são denominados intrafamiliares ou incestuosos. A maioria 
dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes 
ocorrem dentro de casa e são perpetrados por pessoas próxi-

mas, sendo certo que o pai biológico e o padras-
to aparecem como principais autores desse 

tipo de crime que acomete predominante-
mente as meninas.

Entre a criança e o perpetrador 
há muitas vezes fortes laços afetivos, 
tanto positivos quanto negativos, tais 
como afeição, medo, carinho e ódio, 
o que prolonga o sofrimento da vítima 
e muitas vezes oculta a identidade do 

abusador.
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O mistério que 
circunda 
os crimes 
sexuais.

O preço do 
silêncio

O abuso sexual intrafami-
liar desencadeia intenso repúdio 
social, razão pela qual o perpe-
trador faz tudo para manter em 
segredo suas ações, às custas de 
ameaças, chantagem ou barga-
nha, com o abusado.

Os abusos também são 
mantidos em segredo devido aos 
sentimentos de vergonha e medo 
da vítima.

Outro fator que contribui 
para o silêncio é o sentimento 
de culpa da vítima, caracteriza-
do muitas vezes em razão do 

prazer ou excitação sexual 
gerada precocemente pelo 
estímulo indevido, que o abu-

sador faz nas vítimas, usando
-as para obter satisfação sexual 

imprópria e ainda as responsabi-
lizando pelos abusos ilicitamente 

praticados.

Análise do perfil 
das famílias 

com vítimas de 
violência sexual

Primeiramente convém es-
clarecer que o abuso sexual ocorre em 
todas as classes sociais e que existem abu-
sadores de graus de instrução mais elevados, tais como: pós-
doutores, médicos, advogados, empresários, autoridades das 
mais distintas áreas e outros, bem como que, nestes casos, o 
poder econômico também é utilizado como instrumento de 
controle das vítimas, a fim de manter o caso em sigilo, razão 
pela qual muitas vezes aparecem e são divulgados um maior 
número de casos envolvendo pessoas de poder aquisitivo me-
nos privilegiado.

Nas crianças e adolescentes vítimas de abuso, são 
comuns os sentimentos de medo, raiva e vergonha em rela-
ção ao abusador, principalmente em casos de abuso sexual 
intrafamiliar, onde a confiança e o vínculo afetivo são rom-
pidos ou maculados.

Nas famílias onde os abusos sexuais são descobertos, 
observam-se comumente a existência de relações interpes-
soais assimétricas e hierárquicas, nas quais há considerável 
desigualdade de gênero ou grande relação de subordina-
ção entre seus membros, que quase sempre não são vistos 
como sujeitos de direitos e onde há falta de comunicação e 
diálogo, autoritarismo exacerbado de uns e indiferença ou 
omissão de outros.

É comum também em tais casos a ocorrência de difi-
culdades conjugais entre membros da família e a presença 
na casa de padrasto, madrasta e terceiros, estranhos ao vín-
culo familia.

O mistério que 

O abuso sexual intrafami-
liar desencadeia intenso repúdio 
social, razão pela qual o perpe-
trador faz tudo para manter em 
segredo suas ações, às custas de 
ameaças, chantagem ou barga-
nha, com o abusado.

mantidos em segredo devido aos 
sentimentos de vergonha e medo 
da vítima.

para o silêncio é o sentimento 
de culpa da vítima, caracteriza-
do muitas vezes em razão do 

prazer ou excitação sexual 
gerada precocemente pelo 
estímulo indevido, que o abu-

sador faz nas vítimas, usando
-as para obter satisfação sexual 

imprópria e ainda as responsabi-
lizando pelos abusos ilicitamente 

praticados.
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Sequelas do abuso sexual 
deixadas nas vítimas

Conhecer para ajudar

Infelizmente, o abuso sexual deixa 
marcas no corpo e, sobretudo, na mente 
das vítimas, sendo muitas dessas se-
quelas gravíssimas, razão pela qual a 
psiquiatria equipara o trauma ocasio-
nado pela violência sexual aos malefí-

cios, angústias, sofrimentos e dores 
decorrentes da perda de filhos (luto 
por morte), tamanho é o impacto 
negativo de tais ações, nas quais, 
segundo os especialistas, a vítima 
perde até mesmo sua perspectiva 
de futuro.

Assim, o abuso sexual afeta 
o desenvolvimento de crianças e 

adolescentes de diferentes formas, 
acarretando-lhes graves problemas 

emocionais, sociais, psicológicos e 
psiquiátricos.

O impacto do abuso sexual 
está relacionado a fatores internos in-
trínsecos das vítimas, originando alte-
rações de temperamento, dificuldades 
emocionais, incapacidade de adminis-
trar a vida pessoal e os recursos finan-
ceiros, quando na idade adulta, sendo 
certo que as consequências negativas 
do abuso são mais exacerbadas nas ví-
timas que não dispõem de uma rede de 
apoio social e afetiva.
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Infelizmente, quanto mais violento e duradouro for o 
abuso, como nos casos em que se consuma a penetração e 
naqueles em que os episódios abusivos ocorrem com mais 
frequência, de modo reiterado, maiores são as consequências 
negativas ocasionadas às vítimas.

Também interfere no comportamento das vítimas de-
pois do abuso, o tipo de reação de terceiros ao episódio, so-
bretudo de seus familiares, sendo que a resposta negativa da 
família à descoberta do abuso, como nos casos em que não se 
acredita na versão apresentada pela vítima, acentua os efeitos 
negativos do crime, fazendo com que a criança ou o adoles-
cente se sintam culpados, como se fossem os responsáveis 
pela interação sexual. 

Estudos apontam que tais vítimas desenvolvem crenças 
distorcidas, com a percepção equivocada de que são culpadas 
pelo ocorrido, de que elas é que são ruins ou diferentes de ou-
tras crianças ou adolescentes com a mesma idade.
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O abuso sexual é considerado um importante fator de 
risco para o desenvolvimento de psicopatologias, podendo 
as vítimas desenvolverem quadros de depressão, transtornos 
mentais e psicológicos, ansiedade, distúrbios alimentares, hi-
peratividade e dificuldades de atenção e aprendizado.

A par das mencionadas sequelas psicológicas, as víti-
mas também apresentam problemas físicos, tais como: difi-
culdades respiratórias, problemas decorrentes de negligência 
com a higiene, doenças viróticas ou bacteriológicas, inclusive 
AIDS, doenças venéreas, alergias inexplicáveis e de difícil trata-
mento e cura e muitos outros males.

Assim, o impacto negativo do abuso sexual para o de-
senvolvimento cognitivo, afetivo e social de crianças e de ado-
lescentes são diversos e de grande repercussão, sendo que as 
vítimas frequentemente apresentam alterações comportamen-
tais graves, que incluem desde delinquência, homossexualis-
mo induzido e drogadição.

Vítimas de abuso também apresentam problemas rela-
cionados à sexualidade, descontrole emocional, inibição afe-

tiva, fobia social, introversão exage-
rada, isolamento, agressividade 

confrontativa, ausência de limi-
tes, comportamento violento e 

suicídio tentado ou consumado.

As vítimas ostentam ain-
da sentimentos equivocados de 
serem más, sujas e de pouco ou 
nenhum valor, possuindo baixa 

auto-estima e perda de con-
fiança em outras pessoas, 
além do medo constante de 
sofrer novos abusos.

Perfil do abusador
Ao mencionarmos o termo abusador sexual, geral-

mente nos vem à mente a imagem de uma pessoa “diferen-
te”, com hábitos “estranhos”, um “monstro”, um “tarado” de 
fácil identificação.

Contudo, tal estereótipo ou imagem preconcebida 
pelos membros da sociedade não condiz com a realidade 
fática, já que o abusador sexual é uma pessoa de aparência 
comum, exatamente como qualquer outra e geralmente é 
muito querido pela vítima, o que facilita seu acesso a ela e 
a prática delituosa.

Quase sempre o abusador é um parente ou um amigo 
da vítima e de sua família, o que torna mais difícil e complexa 
a descoberta do crime, pois ele exige que a criança ou o ado-
lescente guarde segredo quanto aos seus atos, sob ameaça 
ou permuta (quando, por exemplo, dá presentes, dinheiro ou 
doces para as vítimas).

Na maioria dos casos o abusador é do sexo masculino 
(98,8%) e possui vínculos afetivos, familiares ou de confiança 
com a vítima. Este fenômeno pode ser compreendido por meio 
de aspectos sociais e culturais que envolvem a desigualdade, a 
dominação de gênero e de gerações.

Os principais motivos alegados pelos abusadores para a 
efetivação dos crimes são: 

•a percepção das vítimas como pessoas adultas e capa-
zes de terem relações sexuais (31,3%); 

•questões religiosas (25%) e,
•o desejo de serem responsáveis pela iniciação sexual 

das filhas (25%).

Portanto, o abusador na maioria das vezes é socialmen-
te adequado, às vezes até mesmo um “perfeito ca-
valheiro” e alguém acima de qualquer suspeita 
(amigo, padrinho, pai, padrasto e outros).
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A omissão criminosa 
das mães

Recomenda-se que haja diálogo e 
orientação recíproca entre os membros 

da família, sendo certo que a edu-
cação sexual é uma arma eficiente 

tanto para evitar, como para de-
nunciar o abuso sexual.

Neste aspecto é fun-
damental a participação 
das mães ou responsáveis 
pelas crianças e adolescen-
tes vitimados, para lhes 
apoiar, consolar e princi-
palmente denunciar o abu-

sador e separá-los das víti-
mas, sendo certo que ao sentirem-se seguras e por saberem 
que contarão com a confiança e credibilidade das genitoras ou 
cuidadoras, as vítimas sentir-se-ão mais a vontade e confiantes 
para revelarem os abusos.

Porém, a realidade demonstra que em um número ab-
solutamente significativo de casos, quando o abusador é o pai 
ou o padrasto das vítimas, o problema se torna ainda mais de-
licado, pois existem muitas mães e responsáveis inequivoca-
mente omissas, que preferem acreditar na versão inverossímil 
apresentada pelo abusador, em detrimento dos fatos narrados 
pela vítima.

E para não “perderem” a companhia dos homens com 
quem vivem, tais genitoras, desprovidas de instinto mater-
no saudável, preferem “sacrificar” as filhas, muitas vezes por 
medo das ameaças do abusador ou por temerem as dificulda-
des que fatalmente surgem com a revelação do abuso sexual.

Em face disso, muitas vezes a vítima teme revelar o abu-
so, pois não é raro que passe a ser vista como a única “culpa-
da” pelo infortúnio, o que a faz padecer ainda mais.

Na grande maioria dos casos, as vítimas dependem das 
mães para a interrupção do abuso, sendo correto afirmar que 
sua omissão, quando ciente dos fatos, pode tornar-se criminosa, 
devendo ela também responder penalmente pela prática 
delituosa de não denunciar o abuso e deixar desam-
parada a vítima, à mercê de novas violações.

Perigo!
Quando o abuso sexual 
se disfarça de carinho

É muito comum o perpetrador tentar dis-
farçar suas ações abusivas simulando que tais 
atitudes não se revestem de maldade, nem pos-
suem caráter libidinoso ou conotação sexual.

Tal ocorre, por exemplo, quando o abu-
sador, com a “desculpa” de fazer carinhos “inocentes”, senta a 
vítima no seu colo ou esfrega seu corpo, ou mesmo a genitália 
no corpo da vítima.

Infelizmente, como o abusador é geralmente alguém da 
família ou amigo íntimo,  muitas vezes os próprios avôs, as 
vítimas ficam ainda mais vulneráveis e a mercê de tais abusos 
e até sem ter consciência da maldade incutida em tais ações, 
sem falar no temor reverencial que principalmente as crianças 
possuem, em face da autoridade desses adultos sobre elas, o 
que faz com que se curvem aos desejos ilícitos do abusador.

O abusador geralmente acaricia as partes íntimas da ví-
tima, fazendo com que ela o acaricie também, o que muitas ve-
zes é mantido em segredo pelo abusado(a), por confundir tais 
ações com espécies de “carinho”, de interesse apenas dos dois.

As crianças, principalmente, em razão da pouca idade 
ou por não terem malícia e maturidade, não se dão conta de 
que se o ocorrido fosse realmente apenas uma demonstração 
de carinho normal, não precisaria ser feito às escondidas, mas 
na frente de outras pessoas, por ser uma ação natural.
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As mazelas da erotização precoce
Muitas vezes as vítimas, por serem indevida e pre-

cocemente estimuladas em suas zonas erógenas, acabam 
tendo sensações de prazer próprias, o que as deixam con-
fusas e pode fazer com que se sintam “culpadas” de alguma 
forma, como se estivessem contribuindo com o abuso de 
que são vítimas.

Contudo, é evidente que isto não descaracteriza o abu-
so, em face da falta de maturidade e discernimento das víti-
mas, já que para sua configuração não se exige violência e nem 
a expressa discordância da vítima, posto que a violência de tais 
ações se presume em razão da tenra idade das mesmas.

As mazelas da erotização precoce

Outro aspecto que interessa abordar são os malévolos 
efeitos do forte apelo sensual da publicidade e dos meios de 
comunicação no comportamento de crianças e adolescentes, 
que quando os apresentam como se fossem “miniaturas de 
adultos”, sobretudo as meninas, aceleram indevidamente fases 
imprescindíveis do desenvolvimento infantil.

Talvez, muitos sequer se dão conta de que a mesma 
sociedade que condena os execráveis crimes de pedofilia, pa-
radoxalmente apresenta incontestável tolerância com a eroti-
zação precoce de menores.

Tal apologia pode ser sutil ou explícita, promovida prin-
cipalmente por novelas e músicas de grande alcance do pú-
blico infanto-juvenil e anúncios publicitários, que imbuídos 
da intenção única de vender seus produtos a qualquer custo, 
fazem de tudo para “criarem moda”, visando influenciar seus 
imaturos consumidores e pais desavisados.

É inegável que a sexualidade exacerbada está presente 
no dia a dia de todos em nosso país, atingindo de forma mais 
danosa as crianças em fase de desenvolvimento, ante a cultura 
deturpada que lhes é repassada pela mídia e aceita socialmen-
te como algo naturalizado, como se as mulheres, sobretudo as 
meninas, para conquistar seu espaço, até mesmo no mercado 
de trabalho, necessitassem ser “desejáveis fisicamente”.

Na cultura brasileira, existe um imenso culto à beleza, 
sinônimo também de magreza, o que leva crianças que deve-
riam estar brincando despreocupadamente, a se preocuparem 
com fatores estéticos impróprios a sua peculiar condição, le-
vando-as até mesmo a fazerem regimes sem necessidade, para 
copiarem modelos pré estabelecidos e distorcidos, que lhes 
são expostos pela mídia.
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Sobre isso, que programas de televisão, eventos esco-
lares e festas familiares que exibem crianças e adolescentes 
em danças eróticas não retratam movimentos espontâneos 
da população infanto-juvenil, mas a representação incons-
ciente do “imaginário pedófilo” desta mesma sociedade.

As meninas e os meninos estão sendo estimulados 
precocemente para uma sexualidade para a qual não estão 
prontos para responder, inclusive em programas de televi-
são destinados ao público infantil.

Meninas de cinco anos vestidas como se tives-
sem treze, ou meninos recém-saídos das fraldas queren-
do mostrar virilidade, são fáceis de serem encontrados 
hoje em dia. A erotização precoce está chegando cada 
vez mais cedo, acarretando um atropelo indevido, já que 
as crianças devem ser tratadas como crianças, para que 
amadureçam no tempo correto.
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Os perigos que vêm da internet
Os pais devem ensinar os filhos a usufruir com segu-

rança dos recursos disponíveis na internet, diante do potencial 
de informação impróprio nela existente, tendo a obrigação de 
delimitar claramente o que pode ou não ser acessado.

Especialistas são unânimes na concordância de que 
crianças e adolescentes que 
passam muito tempo com jo-
gos, programas de mensagens 
instantâneas ou de relaciona-
mentos virtuais, estão preju-
dicando seus estudos e per-
dendo precioso tempo que 
poderiam dedicar a relações 
familiares e afetivas.

Contudo, o que 
torna o excesso de 
uso da internet ain-
da mais pernicioso, são 
abordagens a que ficam sujei-
tos e vulneráveis, que podem partir 
de desconhecidos mal-intencionados se 
passando por “amigos” ou possíveis candidatos a um romance, 
com a finalidade de se aproximarem indevidamente da criança 
ou do adolescente.

Assim, os pais ou responsáveis, ao invés de simples-
mente proibirem os menores de acessarem a rede, o que se-
ria impróprio e inoportuno, pois a internet é importante para 
uma série de tarefas, sendo imprescindível no cotidiano das 
pessoas, devem, sim, propiciar a mediação e supervisão do 
seu uso, estabelecendo um diálogo franco, com regras claras 
e inflexíveis.

A comunicação é fundamental. Mais do que qualquer 
programa ou filtro, a conversa sincera entre pais e filhos 
ainda é a melhor arma para se enfrentar os perigos da pe-
dofilia via internet.
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Como os pais devem orientar os 
filhos para o uso seguro da rede

- A instalação do computador com acesso a internet ja-
mais pode ser feita nos quartos das crianças e dos adolescen-
tes, pois isso dificulta a fiscalização pelos pais, devendo ser 
instalado em área comum, onde há constante circulação de 
pessoas, de preferência na sala ou em algum outro cômodo da 
casa que propicie que a “navegação” seja vista e acompanhada 
de perto pelos demais membros da família;

- Estipule horários para que os filhos acessem a internet, 
não permitindo seu uso indiscriminado, acompanhando a crian-
ça quando houver necessidade dela utilizar computadores em 
bibliotecas, escolas e outros locais públicos ou de uso comum;

- Examine periodicamente o que os filhos acessam na 
internet e com quem costumam manter contato. Navegue na 
rede com a criança, conheça seus sites preferidos e suas ati-
vidades online, instruindo-as a fazer uso responsável desses 
recursos;

- Instale programas que filtrem ou bloqueiem sites im-
próprios, de conteúdo erótico ou sexual, e caso encontre al-
gum material inadequado, instrua calmamente a criança, elen-
cando os motivos de o material ser inconveniente e impróprio 
para sua idade;

- Explique aos filhos que as coisas vistas e lidas na inter-
net podem não ser verdadeiras, esclarecendo que há homens 
e mulheres mal-intencionados na internet, instruindo-os a não 
manterem contato com desconhecidos e a não fornecerem in-
formações pessoais em conversas pela internet, bem como a 
não enviar ou receber fotos ou arquivos de pessoas desconhe-
cidas;

-Não permita que seus filhos marquem encontros com 
desconhecidos da internet. Se você permitir que o encontro 
seja marcado, determine que seja em um local público e o 
acompanhe.

O que os pais devem fazer para 
prevenir o abuso sexual e proteger 

seus filhos:
- Procurar obter o máximo de informações possíveis so-

bre a realidade do abuso sexual que vitima diariamente crian-
ças e adolescentes em todo o mundo;

- Estar disposto a ouvir seus filhos e acreditar neles, 
por mais inesperado ou mesmo absurdo que seja o relato, vez 
que a descoberta de tais abusos realmente causa perplexidade 
àqueles que os descobrem;

- Dispor de tempo e paciência para dar atenção aos fi-
lhos, supervisionar os cadernos, olhar os desenhos e as tarefas;

- Visitar a escola dos filhos, apreciar suas instalações, 
conversar com os professores, conhecer os colegas e os pais 
dos companheiros com quem os filhos têm maior contato;

- Procurar saber da rotina do filho, controlar o uso do 
computador e não permitir que durmam fora de casa ou que 
fiquem sozinhos com terceiros, conhecidos ou não;

- Ensinar seus filhos, desde pequenos a não permitirem 
que toquem em partes íntimas de seus corpos e a contar para 
seus pais tudo de suspeito que acontece em suas vidas quando 
estão distantes.

O que os pais devem fazer para O que os pais devem fazer para O que os pais devem fazer para O que os pais devem fazer para O que os pais devem fazer para 
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Exploração sexual comercial
Infelizmente, a pobreza, a ausência de 

programas assistenciais e da rede de apoio 
dos poderes públicos, aliados a ganância, in-
sensibilidade e torpeza de algumas pessoas, 
leva diversas crianças e adolescentes a se pros-
tituírem, muitas vezes por não terem sequer o 
que comer, iniciando em tenra idade a prática 
da prostituição, tida como fonte única de renda 
própria e muitas vezes da família.

Jamais se pode dizer que tais crianças e adoles-
centes tenham tido a oportunidade de fazer suas escolhas, 
posto que, praticamente não tiveram outra opção, até pela 
falta de maturidade e experiência, por ainda não estarem no 
exercício pleno de seu desenvolvimento físico e mental.

Logo, elas são literalmente “arrastadas” para uma vida 
infame de exploração e desalento, sendo na verdade prostitu-
ídas e não prostitutas.

Muitos somente criticam as crianças e jovens que se 
prostituem, taxando-os de desavergonhados, como se tal des-
tino tivesse sido espontaneamente escolhido e que tais apre-
ciariam o fato de comercializar o próprio corpo para garan-
tir-lhes a subsistência, classificando tal alternativa como uma 
saída “fácil” para quem não deseja trabalhar “de verdade”, igno-
rando a falta de oportunidades e opções destes de frequentar 
escolas ou receber educação profissionalizante, o que poderia 
lhes garantir melhores postos no mercado de trabalho, com 
remuneração digna.

 As causas da exploração sexual comercial são usual-
mente identificadas como: pobreza; abuso sexual; abandono; 
culto ao erotismo precoce e desigualdades quanto aos papéis 
de gênero, já que a sociedade educa meninos para serem “ca-
çadores”, restando às meninas serem “caçadas” e usadas como 
meros “instrumentos” de satisfação sexual masculino.

As meninas, além de constituir 90% das vítimas da explo-
ração sexual comercial, ainda têm de conviver com o malévolo 

mito inverídico de que elas é que são culpadas de serem abusa-
das ou exploradas sexualmente, porque vestem saias curtas e 
roupas provocantes, mostrando-se sedutoras, razão pela qual, 
dos homens são toleradas toda sorte de atitudes abusivas, 
como se deles não se pudesse esperar outra forma de agir.

Pedófilo. O que é?

Pedofilia é o termo utilizado para descrever a atração 
sexual de uma pessoa adulta por crianças pré-púberes ou no 
início da puberdade,constituindo um desvio sexual, que pode 
ser colocado em prática por meio de qualquer forma de abuso 
sexual. Aliás, ainda que não tenha ocorrido contato físico, ca-
racteriza o crime o ato de se produzir, divulgar ou ter consigo 
material pornográfico expondo crianças e adolescentes.

O interesse sexual do pedófilo é primaria ou exclusiva-
mente por crianças, constituindo um desejo contínuo e dura-
douro, vez que possui intensa atração e fantasias sexuais por 
pessoas menores de idade, sendo que muitas vezes, decide 
realizar seus desejos, praticando o crime de abuso sexual con-
tra crianças.

Contudo, o pedófilo não é um louco, pois tem plena 
consciência de tudo o que faz, sabe perfeitamente da ilicitude 
de seus atos, tanto que procura cometer seus crimes longe 
dos olhos de terceiros ou interrompe suas ações ao constatar 
a aproximação de outras pessoas.
dos olhos de terceiros ou interrompe suas ações ao constatar dos olhos de terceiros ou interrompe suas ações ao constatar dos olhos de terceiros ou interrompe suas ações ao constatar dos olhos de terceiros ou interrompe suas ações ao constatar 
a aproximação de outras pessoas.a aproximação de outras pessoas.a aproximação de outras pessoas.
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É importante ressaltar que não existe um perfil carac-
terístico para o pedófilo, podendo ele ser qualquer pessoa, 
de qualquer classe social e grau de instrução, sendo co-
mum aos pedófilos a escolha por profissões e certos tipos 
de trabalho que lhes possibilitem melhor e maior acesso a 
crianças, tais como professores, técnicos, médicos, guardas 
de escolas, psicólogos e até psiquiatras.

Os pedófilos geralmente gozam de excelente repu-
tação, podendo ser considerados pessoas acima de qual-
quer suspeita, possuindo forma de agir muito semelhan-
tes, pois tentam conquistar a simpatia e a confiança das 
vítimas, atraindo-as com doces, jogos, brincadeiras e pe-
quenas quantias em dinheiro, tentando fazer da vítima uma 
espécie de “cúmplice”, por ter aceitado a oferta, estratégia 
usada para impedi-la de denunciá-lo.

Há pedófilos com grande poder aquisitivo em todo o 
mundo, que sustentam milionário comércio de fotos e víde-
os eróticos expondo crianças e adolescentes.

É importante ressaltar que não existe um perfil carac-É importante ressaltar que não existe um perfil carac-É importante ressaltar que não existe um perfil carac-É importante ressaltar que não existe um perfil carac-

Pedófilo Ocasional e Abusadores 
Comuns

Contudo, não são todos os criminosos que cometem 
abusos sexuais contra crianças e adolescentes que podem ser 
definidos como pedófilos, já que tais delitos também são usu-
almente cometidos por pessoas que não sentem atração sexu-
al primária por crianças, mas tão somente cometem tais crimes 
aproveitando-se da proximidade, vulnerabilidade e inocência 
das vitimas.

Ou seja, tais criminosos acabam abusando de qualquer 
pessoa que esteja próximo e disponível, independentemente 
da idade desde que se sintam por elas atraídas sexualmente, 
pois não as vêem como seres humanos, mas meros instrumen-
tos, coisas ou objetos para satisfação de sua própria lascívia.

Os autores de tão odiosos delitos continuam a serem 
criminosos, mas não podem ser considerados pedófilos em 
razão de não possuírem desejo sexual primário por crianças, 
como no caso daqueles, vez que sentem atraídos igualmente 
por pessoas adultas.

razão de não possuírem desejo sexual primário por crianças, razão de não possuírem desejo sexual primário por crianças, razão de não possuírem desejo sexual primário por crianças, 
como no caso daqueles, vez que sentem atraídos igualmente como no caso daqueles, vez que sentem atraídos igualmente como no caso daqueles, vez que sentem atraídos igualmente 
por pessoas adultas.por pessoas adultas.
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Da relevância dos professores 
para identificação das vítimas de 

violência sexual
Na ausência da intervenção de familiar responsável pela 

vítima a fim de ampará-la e denunciar o abusador, a escola e, 
sobretudo os professores, assumem papel da maior relevância 
para auxiliá-las quando demonstram sinais de que sofreram 
abuso sexual, que podem ser facilmente observados pelos 
educadores, tais como:

-Irritabilidade ou agressividade excessiva;

-Comportamento arredio, querendo ficar sempre so-
zinha, pelos cantos, sem integrar-se a turma ou interagir 
com os coleguinhas;

- Choro fácil e frequente;
 
- Excessivamente calada e inexpressiva, como se esti-

vesse “aérea”, com o pensamento sempre distante ou tentando 
passar despercebida;

-Dificuldade de se relacionar com outras pessoas;

-Medo constante ou pavor inexplicável;

-Receio de ficar sozinha;

-Dificuldades de aprendizagem e baixa produtividade 
escolar;

-Falta de interesse, medo ou receio de vol-
tar para casa;

-Melancolia e tristeza intermi-
tentes;

-Problemas alérgicos que não 
saram, nem possuem causa ou trata-

mento definidos.

Conselho Tutelar.
Um aliado indispensável 

Na importante luta contra o abuso e exploração sexual de 
menores, o Conselho Tutelar assume papel da maior relevância, 
vez que poderá ser procurado pelos professores e demais inte-
ressados que ficarem sabendo da ocorrência do crime ou de sua 
prática desconfiarem, ante os sinais apresentados pelas vítimas.

É inquestionável a importância do Conselho Tutelar como 
instrumento de desjudicialização e municipalização do atendi-
mento da comunidade, ante suas relevantes atribuições de acom-
panhamento e solicitação de providências em favor de crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilidade familiar e social.

 
Portanto, há de se reconhecer a indispensabilidade dos 

mesmos, que não devem padecer de dificuldades estruturais e 
orgânicas que, muitas vezes, impedem o seu pleno e satisfatório 
funcionamento, a fim de fortalecer a existência e a atividade dos 
Conselhos Tutelares, na qualidade de serviço público essencial e 
indispensável ao correto funcionamento do atendimento propos-
to pelo sistema de proteção integral das crianças e adolescentes.

Também se deve ressaltar e assegurar os princípios insti-
tucionais embasadores dos Conselhos Tutelares, a fim de serem 
reconhecidos como órgãos permanentes, autônomos e não-ju-
risdicionais, de responsabilidade dos municípios, competentes 
para custear e promover sua criação, implementação, manuten-
ção e estruturação, não se admitindo, em qualquer hipótese, que 
referido serviço público seja órgão auxiliar de outras estruturas 
de atendimento dos municípios a que pertençam.

E por fim, por exercerem atribuições relacionadas ao aten-
dimento individual de crianças ou adolescentes e de suas famí-
lias, de natureza essencialmente técnica, impõe-se ao processo 
de escolha a condição de mecanismos de seleção que realcem o 
preparo pessoal do candidato, em detrimento da prevalência da 
vontade popular ditada por outros interesses.
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As mensagens de dor passadas 
pelas vítimas de abuso sexual por 

meio de desenhos.
Sobre os desenhos, convém ressaltar que uma criança 

feliz e normal, costuma desenhar paisagens verdes, flores, ár-
vores, arco-íris e muitas outras brincadeiras inocentes, pois, 
via de regra, material de conteúdo sexual e erótico não é repro-
duzido pela criança em forma de desenhos, já que o sexo não 
faz parte do seu mundo e de suas preocupações corriqueiras. 

Desenhos tristes, que representam dor, angústia e ago-
nia, bem como de conteúdo sexual, que expõe a genitália ou 
representam atos sexuais dão fortíssimos indícios de que a 
criança foi ou está sendo abusada sexualmente, tais como os 
que seguem:

Prevenção.
As formas de se evitar o abuso 
sexual e suas graves mazelas
Sem sombra de dúvidas, o melhor 

caminho para se evitar o abuso sexual 
contra crianças e adolescentes e suas 
graves sequelas é a prevenção, o 
que, em muitos casos é possível, 
desde que haja comunhão de 
esforços nesse sentido da socie-
dade, autoridades e instituições 
públicas e privadas, podendo-se 
mencionar como principais meios 
profiláticos os seguintes:

- A efetivação de campa-
nhas, projetos e programas que 
se destinem a informar a população através dos meios de co-
municação, sobre a gravidade da questão e suas sérias conse-
quências;

- Promoção e disseminação do sistema de prevenção 
contra a exploração sexual comercial de menores;

- Capacitação adequada de professores para ensinarem 
métodos de prevenção ao abuso sexual; reconhecimento dos 
sinais e sintomas apresentados pelas vítimas e auxílio quanto 
às formas de se encaminhar as vítimas para tratamento e de se 
denunciar o abusador;

- Introduzir informações sobre sexualidade nas escolas, 
com ênfase em auxiliar e ensinar os menores a se defenderem 
dos abusos, realçando a necessidade de tratamento e afasta-
mento da vítima do abusador;

- A implementação de políticas públicas de atendimento 
psicoterapêutico às vítimas e agressores;

- A criação de Conselhos Tutelares, Delegacias, Promo-

Sem sombra de dúvidas, o melhor Sem sombra de dúvidas, o melhor Sem sombra de dúvidas, o melhor 
caminho para se evitar o abuso sexual caminho para se evitar o abuso sexual caminho para se evitar o abuso sexual 
contra crianças e adolescentes e suas contra crianças e adolescentes e suas contra crianças e adolescentes e suas 
graves sequelas é a prevenção, o graves sequelas é a prevenção, o 
que, em muitos casos é possível, que, em muitos casos é possível, 
desde que haja comunhão de 
esforços nesse sentido da socie-
dade, autoridades e instituições 
públicas e privadas, podendo-se 
mencionar como principais meios 

- A efetivação de campa-- A efetivação de campa-
nhas, projetos e programas que 

Contudo, ainda que não tenha sido mo-
lestada sexualmente, esporadicamente uma 
criança pode vir a desenhar figuras de conteúdo 
sexual e erótico, desde que, por descuido de 
seus responsáveis, tenha tido acesso a ce-
nas de sexo através de material impróprio 
como filmes e computador, bem como 
nos casos em que tenha visto acidental-
mente adultos praticando sexo.

ÁREA PROIBIDA
Em seu autorretrato, a menina P., de 6 

anos,  rabiscou a área genital para expressar 
a violência cometida pelo pai.

CHORO
Desenho feito por V., de 9 anos, vitima 

do padrasto. Destaque para os genitais é for-
ma de apontar o incômodo.

DENÚNCIA
C., 7 anos violentado pelo pai, retrata 

a si e aos pais: de novo, o desenho chama a 
atenção para os genitais.
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torias e Varas Especializadas para atendimento exclusivo dos 
casos de exploração e abuso sexual contra crianças e adoles-
centes, com profissionais capacitados e vocacionados para 
atuarem na área;

- A realização de cursos de capacitação periódicos para 
todos os profissionais responsáveis pela atuação e atendimen-
to a menores vítimas de abuso sexual;

- A disseminação da necessidade de se ouvir sempre o 
menor, ampará-lo, acreditar nele e denunciar o abusador, per-
mitindo assim que as autoridades cuidem do caso, que deve 
ser visto como uma questão pública, de interesse indisponível 
do menor e não como um problema que deva ser “soluciona-
do” no âmbito doméstico e familiar;

- A modificação de leis para que todos os crimes prati-
cados contra a liberdade sexual de homens e mulheres, crian-
ças e adultos, passem a ser considerados como de ação penal 
pública incondicionada, de titularidade do Ministério Público, 
a fim de propiciar a punição dos culpados e tratamento das 
vítimas, bem como para se evitar o exercício de inadmissível 
pressão sobre as vítimas, que ante a desnecessidade de ofertar 
representações ou queixas, deixarão de sofrer ainda mais por 
conta de toda sorte de exigências intrafamiliares;

- A criação de equipes multidisciplinares com estrutura e 
profissionais capacitados para atendimento de vítimas e agres-
sores, competentes para formular relatório minucioso do caso 
para as autoridades que solicitarem, que servirão como meio 
eficiente de prova judicial, bem como para promover tratamen-
to médico e terapêutico às vítimas, agressores e familiares que 
necessitarem de auxílio;

- A efetivação em delegacias de polícia e varas especiali-
zadas, de uma sala especial com instrumentos e profissionais 
eficientes e capacitados para ouvirem a vítima uma só vez, a 
fim de evitar que seja obrigada a repetir sua versão do abuso 
perante diversas autoridades, bem como para impedir que per-
guntas inadequadas sejam feitas, evitando sua revitimização e 
o prolongamento de sua angústia e sofrimento.

Quando o terror invade a infância.

A infância, que originariamente deveria ser um período 
de “magia e encantamento”, totalmente lúdico, em que a crian-
ça não tivesse maiores preocupações e ocupações, que não o 
início de suas atividades escolares, a integração social com fa-
miliares e amigos e as infindáveis brincadeiras que deveriam es-
tar presentes, muitas vezes é invadida por pesadelos tortuosos 
de realidades muito difíceis de serem encaradas com clareza.

Violadas e feridas na maioria das vezes por pessoas da 
estrita confiança da vítima e de seus familiares, e como que para 
impingir-lhe um “castigo” tão somente por sua existência, adul-
tos que deveriam ser responsáveis pelos seus cuidados, além de 
violá-las sexualmente, ainda as expõem a toda sorte de castigos, 
surras, intimidações e ameaças para que continuem caladas, 
permitindo novos abusos e não denunciando o abusador.

Prova incontestável de tais infortúnios, se apresentam 
nos casos em que crianças nas mais tenras idades aparecem 
grávidas, portando moléstias venéreas ou outras espécies de 
lesões físicas aparentes.

Todos parecem se chocar com tais notícias e imagens, 
o que não impede que tais crimes ainda permaneçam, em sua 
grande maioria, sob o manto imperdoável da impunidade, ads-
tritos preponderantemente ao âmbito privado, como se fos-
sem tão somente uma singela questão familiar, a ser “solucio-
nada” em casa.

A impunidade e a insensibilidade dos opera-
dores jurídicos em muito contribuem para a sig-
nificativa estatística de 2002, de que 165 crian-
ças ou adolescentes são violados por dia somente 
no Brasil.

Quem será a próxima vítima?

A impunidade e a insensibilidade dos opera-
dores jurídicos em muito contribuem para a sig-
nificativa estatística de 2002, de que 165 crian-
ças ou adolescentes são violados por dia somente 
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Saiba... 
Estima-se que no Brasil, 165 crianças ou adolescentes sofrem 

abuso sexual por dia ou 7 a cada hora (Abrapia, 2002).
A grande maioria das vitimas é compostas por meninas entre 

7 e 14 anos.
Uma em 3 ou 4 meninas brasileiras é abusada sexualmente 

até os 18 anos.
O incesto é uma das formas mais perversas de violência 

sexual. Um estudo realizado no ABC paulista registrou que 
90% das gestações em jovens com até14 anos foram fruto de 
incesto, sendo o autor, na maioria, o pai, o padrasto ou o tio 

(Faculdade de Medicina ABC, 2001).
Indícios da ação de um pedófilo: O surgimento de objetos 

pessoais, brinquedos, dinheiro, e outros
bens, que estão além das possibilidades financeiras da vítima 
e da família, pode ser indicador  de favorecimento e/ou alicia-
mento. Se isso ocorre com várias crianças da mesma sala ou 

série pode indicar ação de algum pedófilo na região.

Sinais de alerta
Os desenhos apresentam temas assustados ou órgãos se-
xuais superdesenvolvidos, pintados geralmente com cores 

escuras;
Manifesta agressividade sexual contra amigos ou bonecos;

Tem atitudes nervosas contra adultos;
Afasta-se dos amiguinhos.

Demonstra medo de lugares específicos, como o quarto ou o 
banheiro;

Mostra desconforto na presença de determinado adulto;
Apresenta mudança brusca nos modos, nas atitudes e no 

comportamento;
Usa linguagem sexualmente explícita, imprópria para a idade;

Tem pesadelos e apresenta distúrbios de sono;
Fala coisa desconexas.

Indícios do abuso sexual intrafamiliar
As famílias incestuosas tendem a ser quietas, relacionam-se 

pouco. Os pais são autoritários e as mães, submissas.
O autor do abuso é extremamente protetor, zeloso ou pos-

sessivo com a vítima, negando-lhe contatos  sociais normais.
O autor do abuso pode ser sedutor, insinuante.

O autor do abuso crê equivocadamente que o contato sexual 
é uma forma de amor familiar.

Indicadores na conduta dos pais ou 
responsáveis

O abusador pode acusar a vítima de promiscuidade ou sedução se-
xual ou, ainda, acreditar que ela tem atividade sexual fora da casa.

O abusador pode contar histórias, referindo-se a outro autor da 
agressão a fim de proteger um membro da família.

É frequente o agressor ter sofrido esse tipo de abuso na infância.
Membros da família podem fazer uso de substâncias como álcool, 

outras drogas lícitas ou ilícitas.

resuminhomitos verdades
O abusador é um pobre coitado, 

que não sabe o que faz 

O abusador é doente: alcoólatra, 
homossexual, depravado

A vítima mente e inventa 

A vítima gostou, pois não disse 
“não”

O abuso ocorreu longe de casa
 

O estranho é perigoso

O abuso deixa lesões

Há emprego de força física
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Consequências do abuso sexual
Dificuldade de ligação afetiva e amorosa devido baixa auto-es-

tima, depressão, lembranças traumáticas;

Sequelas físicas : DST, morte materna e fetal;

Bloqueio sexual ou promiscuidade;

Engajamento na prostituição;

Dependência química e alcoolismo.

Métodos contraceptivos:
Anticoncepção de emergência;

Aborto legal;

Profilaxia DST e AIDS

Denunciem o abuso sexual contra me-
nores, pois ele é problema nosso!

Polícia Militar - 190
Polícia Judiciária Civil - 197
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU - 194.
Dedica - (65) 3901-5700
Disque Denúncia do Ministério Público – 0800-6471700
Hospital Julio Muller - 3615-7238
Disque 100 

Esta cartilha foi escrita por Lindinalva Rodrigues Dalla Costa, 
Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso, escritora e palestrante de âmbito nacional na área de 
violência doméstica e familiar contra a mulher, gênero e Lei 
Maria da Penha. A Promotora criou e coordenou outros dois 
projetos com comprovado alcance social, “Questão de Gênero”, 
do Ministério Público de Mato Grosso e o “Lá em casa quem 
manda é o respeito”, do Ministério Público de Mato Grosso e 
Governo do Estado de Mato Grosso, ambos reconhecidos na-
cionalmente, premiados e implementados em diversos outros 
estados do Brasil.
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DESAFIOS NO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
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RESUMO: O artigo em tela apresenta considerações gerais relativas aos Desafios no 

Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Tem por base estudos teóricos e, 

especialmente, as impressões da autora sobre o tema, face os cerca de 10 anos de atuação 

junto às Delegacias Especializadas do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente - 

DECA da Polícia Civil, do Estado Rio Grande do Sul, em cujas atribuições se encontram o 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência. Assim, além de buscar 

conceituar e caracterizar esta cruel forma de violência, propõe algumas reflexões sobre plano 

municipal de enfrentamento, capacitação/formação continuada, efetividade da rede de 

atendimento, responsabilização dos exploradores e prevenção, eleitos como os principais 

desafios no combate a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), em seu art. 4º, e a 

Constituição Federal, em seu art. 227, preceituam que é dever da família, da comunidade, 

da sociedade em geral e do poder público, assegurar à infância e à juventude, com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade ao respeito, à liberdade e a 

convivência familiar e comunitária, bem como, colocá-los a salvo de toda e qualquer forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

Não obstante a previsão legal, um considerável número de crianças e adolescentes, 

espalhadas pelos diversos Estados da Federação, é arrastada, por um conjunto de fatores, 

para a exploração sexual comercial, tendo suas vidas ceifadas por esta cruel forma de 

violência. Tal fato demonstra que os garantidores não estão respondendo com ações 

efetivas para evitar a violação dos direitos preconizados na legislação.  

Neste contexto, o presente artigo busca apresentar algumas reflexões sobre os 

Desafios no Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  

A abordagem do tema teve sua gênese em dois momentos. Primeiramente buscou 

conceituar este tipo de violência sexual, apresentar os fatores implicados e contextualizá-la, 

visando favorecer a compreensão do leitor acerca do fenômeno da exploração sexual 

comercial. Em segundo, elege alguns desafios e envolve reflexões sobre a temática, 

colhidas a partir da experiência profissional e pessoal da autora, que há cerca de 10 anos 

desenvolve suas atividades laborais na área da infância e da juventude, ocupando-se do 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas. 

2 EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

2.1 COMPREENDENDO O CONCEITO 

 A violência contra crianças e adolescentes se constitui em um dos fenômenos mais 

democráticos com o quais se convive, pois está presente em todas as partes do mundo, em 

diversas classes e culturas. 
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 Existem várias formas de manifestação da violência contra crianças e adolescentes: a 

física, a sexual, a estrutural, a institucional, a psicológica e a negligência (FERREIRA, 

2009/2011). 

 A violência sexual, objeto do artigo em questão, apresenta-se de duas formas, como 

abuso ou como exploração sexual, sendo comum encontrarmos na literatura certa mistura nas 

definições de violência (que seria o gênero), abuso, e exploração sexual (espécies de 

violência). Qualquer delas implicará no aproveitamento da condição de vulnerabilidade 

daquele que a sofre e configurará violação grave dos direitos previstos no Estatuto da Criança 

e do Adolescente, na Constituição Federal e na Convenção das Nações Unidas sobre os 

Direitos da Criança (DUARTE, 2009).  

 Faleiros (2000) aponta que podemos entender a violência sexual contra crianças e 

adolescentes como englobando tanto as situações de abuso sexual intrafamiliar e extrafamiliar, 

sem caráter comercial, diferenciando das situações de exploração sexual, nas quais a dimensão 

mercantil está nitidamente presente. Na abuso sexual, crianças e adolescentes podem ser 

“usados” para gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, 

baseado em uma relação de poder que pode incluir desde as mais diversas carícias 

(manipulação de genitália, mamas, ânus) até a conjunção carnal. 

A declaração aprovada durante o Primeiro Congresso Mundial contra a Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, realizado em Estocolmo, em 1996, assim 

define a exploração sexual comercial: 

A exploração sexual comercial infantil é todo tipo de 

atividade em que as redes, usuários e pessoas usam o 

corpo de um menino, menina ou de adolescente para tirar 

vantagem ou proveito de caráter sexual com base numa 

relação de exploração comercial, de poder e declara que a 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é 

um crime contra a humanidade (LEAL, 1999). 
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 A mencionada declaração refere que podem ser identificados os seguintes elementos na 

configuração da exploração sexual infanto-juvenil: Sujeitos (envolverão vítima, explorador e o 

abusador); ação (exploração/abuso) e lucro. 

 Ferreira (2009-2011) afirma que a exploração sexual comercial é uma violência 

sistemática que se apropria comercialmente do corpo, como mercadoria, para usufruir lucro. 

Mesmo inscrito como “autônomo”, sem intermediários, o uso (abuso) do corpo, em troca de 

dinheiro, configura uma mercantilização do sexo e reforça os processos simbólicos, 

imaginários e culturais machistas, patriarcais, discriminatórios e autoritários. 

 De acordo com Duarte (2009), fica evidente que a exploração, para ocorrer, necessita 

de uma relação de poder, pois é o adulto, o mais forte, que se aproveita da fragilidade física e 

psíquica da criança ou adolescente e os oferece como mercadoria no comércio sexual. Tal 

comércio somente ocorre porque há demanda. 

2.2 MODALIDADES DE EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 Quando se fala em exploração sexual comercial, identifica-se, de imediato, a 

prostituição infanto-juvenil. Entretanto, na agenda de Estocolmo, assim como em outros 

estudos, a exploração sexual de meninos, meninas e adolescentes é compreendida em quatro 

modalidades: Prostituição infantil, pornografia, turismo sexual e tráfico de pessoas para fins 

sexuais (DUARTE 2009). 

2.2.1 Prostituição 

 De acordo com Castanha (2008), compreende a atividade do mercado do sexo na qual 

atos sexuais são negociados em troca de dinheiro, da satisfação das necessidades básicas 

(alimentação vestuário, moradia) ou acesso ao consumo de bens e serviços. Trata-se de prática 

pública e visível, justificada pelo mito machista de que a sexualidade masculina é 

incontrolável e é a profissão mais antiga do mundo. Segundo citado autor, tal prática está 

presente em todas as classes sociais.   

   As organizações não governamentais, o governo e as agências internacionais optaram 

pelo termo "exploração e violência sexual contra crianças e adolescentes", e não "prostituição 
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infanto-juvenil", por considerar a prostituição um modo de vida que abrange determinado 

segmento social. Só o adulto pode optar por este modo de vida. Uma criança e um adolescente 

não optam por se prostituírem, mas são induzidos pela prática delituosa do adulto (LEAL, 

1999). 

 A prostituição (exploração sexual comercial) está incluída na convenção 182 da OIT – 

Organização Internacional do Trabalho, que entrou em vigor em 19/11/2000, como uma das 

piores formas de trabalho infantil que deve ser combatida e eliminada.      

2.2.2 Pornografia 

 Para a INTERPOL, “consiste na representação visual da exploração sexual de uma 

criança, concentrada na atividade sexual e nas partes genitais dessa criança" (LEAL, 1999, p. 

12).  

 Castanha (2008) refere que a pornografia envolve produção, divulgação, exibição, 

distribuição, venda, compra, posse e utilização de material pornográfico. 

 Na legislação brasileira, o art. 241-E, do ECA, Lei  8.069/90 (incluído pela Lei 11.829, 

de 2008) refere-se à pornografia nos seguintes termos: 

“Para os efeitos dos crimes previstos nesta lei, a expressão 

“cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende 

qualquer situação que envolva criança ou adolescente em 

atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou 

exibição dos órgãos genitais de uma criança ou 

adolescente para fins primordialmente sexuais”. 

 

2.2.3 Turismo Sexual 

 É a inclusão da exploração sexual, especialmente a prostituição, nas atividades 

econômicas da cadeia do turismo nacional e internacional. O turismo pode ser autônomo ou 

vinculado a pacotes turísticos que são vendidos aos clientes com serviço de prazer sexual nas 

atividades de entretenimento (CASTANHA, 2008). 
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2.2.4 Tráfico de pessoas para fins sexuais 

 A Lei 12.015/09 deu nova redação ao art. 231 do Código Penal e incluiu o art. 231-A, 

os quais se referem ao tráfico internacional e interno, respectivamente, de pessoas para fins de 

exploração sexual. Assim, nos termos dos citados dispositivos, o tráfico compreende a 

promoção ou facilitação na entrada ou saída do país, bem como o deslocamento dentro do 

território nacional, para fins de prostituição ou outra forma de exploração sexual. 

 As quatro dimensões de exploração conceituadas estão presentes em todo o país, 

variando na forma de apresentação e na intensidade da ocorrência de acordo com as 

características de cada região. Na região Sul, segundo o relatório final sobre a Exploração 

Sexual Comercial de Meninos e Meninas e de Adolescentes na América Latina e no Caribe 

(LEAL 1990), que mapeou as cinco regiões do Brasil, foram identificadas as seguintes 

modalidades: “Exploração sexual comercial de meninos e meninas de rua/redes de 

narcotráfico; denúncia de tráfico de crianças e prostituição nas estradas”. 

2.3  PERFIL DAS VÍTIMAS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 

 A cartilha do Programa Turismo Sustentável e Infância (2007) traça um perfil das 

vítimas da exploração na modalidade de turismo sexual: pobre, negra, mulher, tem baixa 

escolaridade, sai do interior do Estado em busca de melhores condições de vida e é vítima de 

vários tipos de violência (psicológica ou física). 

 Embora na região sul a exploração sexual na modalidade de turismo seja menos 

comum do que nas regiões norte e nordeste do Brasil, segundo o mapeamento antes referido, o 

perfil apresentado é bastante semelhante ao  encontrado nas vítimas  da região sul, 

especialmente na cidade de Porto Alegre. Acrescenta-se que a grande maioria das vítimas da 

exploração (“prostituição”) identificadas no RS é usuária de substâncias entorpecentes e não 

há prevalência de meninas negras (maioria brancas ou pardas), face às características da 

região. Por aqui há, ainda,  incidência de meninos vítimas da exploração.   

 Segundo Alberto (2005), as vítimas da exploração sexual são meninas e meninos 

oriundos da camada mais pauperizada da população, ao contrário das vítimas do abuso sexual, 
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que estão em todas as classes sociais. Aduz ser comum que meninas muito pobres saiam de 

seus barracos na periferia, busquem uma rua com grande tráfico de veículos ou estradas e 

ofereçam seus “serviços”, na busca de dinheiro para ajudar no sustento da família, a qual, por 

sua vez, é vítima da exclusão social. 

 Cumpre observar que não se vislumbra, na cidade de Porto Alegre, por parte dos 

integrantes da rede de atendimento e/ou sistema de garantias, um estudo mais aprofundado 

acerca do perfil das vítimas, tampouco de exploradores.  

2.4 FATORES QUE IMPLICAM NA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 Quando se fala em exploração sexual comercial, em qualquer de suas formas, mas 

especialmente na “prostituição” infanto-juvenil, aponta-se a pobreza como principal causa. 

Entretanto, a pobreza não constitui, por si só, fator determinante para identificar a criança e/ou 

o adolescente como vítima em potencial da exploração sexual (DUARTE, 2009).  

 Uma série de riscos se apresenta na vida de crianças e adolescentes expostos à 

exploração sexual. No entanto, estes riscos não aparecem apenas após o envolvimento 

concreto com a exploração, pois aspectos estruturais, familiares, sociais e pessoais podem 

anteceder esta concretização nas suas vidas, ou seja, crescer em uma família na qual o abuso 

sexual é corrente, ou há presença de diversos fatores de risco, como empobrecimento, 

violência doméstica, física, psicológica, negligência (em todos os seus aspectos, inclusive 

emocional), uso e abuso de álcool e outras drogas, prostituição, desemprego, dentre outros. 

 Os fatores de risco são, portanto, aspectos pessoais, ambientais ou culturais, que atuam 

como obstáculo ao desenvolvimento em nível individual ou social e que potencializam a 

vulnerabilidade das pessoas, especialmente crianças e adolescentes. De acordo com Duarte 

(2009), elementos culturais presentes em determinadas comunidades são, normalmente, mais 

relevantes no momento de identificar a vulnerabilidade de determinados grupos do que a falta 

de recursos materiais que possam envolvê-los. 
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 A obra exploração sexual comercial de meninos, meninas e adolescentes na América 

Latina e Caribe (relatório final – Brasil) sugere o estudo de dimensões que contribuem para a 

ocorrência do fenômeno, categorizando-as da seguinte forma: 

Histórico Estruturais (Capitalismo /Globalização): pobreza, trabalho, exclusão, mercado, 

classe social; 

Culturais (Multiculturais): gênero, etnia, violência, sexualidade;  

Psicossociais (Comportamento): identidade / representação, estigma, vínculo; 

Legal: repressão, responsabilização, legislação (mecanismos); 

Valores (Ética):  sociedade capitalista (reprodução social), imaginário (cultura/mídia); 

 Política (políticas públicas): Estado (direito/liberal), sociedade civil 

(ONG’s/Redes/Comissões), democracia (direitos civis, políticos), cidadania (Representação / 

Participação). 

 Assim, a exploração sexual de crianças e adolescentes envolve, normalmente, aspectos 

culturais, psicossociais, econômicos e políticos, apresentando raízes nas relações sociais de 

classe, gênero e raça/etnia, o que possibilita concluir, com o respaldo de Castanha (2008), “ser 

a violência sexual um fenômeno social, multifacetado e de enfrentamento complexo, pois 

demanda análise profunda das variáveis que o compõem.” 

3 DESAFIOS NO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUALCOMERCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES  

 Dada a complexidade do fenômeno, as propostas de intervenção devem bem 

sistematizadas e contemplar os diversos aspectos da problemática, perspectiva de vencer o 

desafio de resgatar a cidadania de quem já teve seus direitos violados e prevenir para que 

outras crianças e/ou adolescentes não sejam vítimas desta cruel violência. 
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 Como visto, a questão não se coloca apenas como um problema econômico, mas 

como uma questão cultural e política da sociedade, ou seja, sua visão e exercício da 

sexualidade. Nesta relação estão implicados os valores e desejos de indivíduos, socialmente 

construídos, numa sociedade machista e consumista de imagens do corpo da mulher como 

objeto sexual. 

 Neste contexto, ousamos apresentar algumas idéias de aspectos entendidos por nós 

como desafiadores, não por serem novos, mas porque, infelizmente, ainda não integram a 

realidade de muitos municípios do Estado do RS e do Brasil.   

3.1 PLANO MUNICIPAL DE ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL   

 Conta-se com Plano Nacional e Plano Estadual de Enfrentamento a Violência e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, os quais têm como referência fundamental 

o ECA e estruturam-se em torno de seis eixos estratégicos: Análise da situação, 

Mobilização e articulação, Defesa e responsabilização, Atendimento, Prevenção e 

Protagonismo infanto-juvenil. Observa-se que plano Estadual do RS está em processo de 

revisão. 

 As proposições dos referidos planos podem servir de base para a elaboração dos 

Planos Municipais de Enfretamento da Exploração Sexual. Além de estarem coadunados 

com a legislação nacional e internacional, possibilitam que os programas, projetos e ações 

sejam desenvolvidos, levando em conta as peculiaridades de cada região e a multiplicidade 

de fatores envolvidos neste tipo de violência, contemplando um dos aspectos 

importantíssimos, a prevenção. 

 Entende-se por imprescindível que os municípios elaborem O Plano Municipal para 

nortear as políticas públicas, especialmente as ações de proteção, intervenção e prevenção. 

Tal plano deve resultar de ampla discussão com os diversos seguimentos envolvidos na 

temática da infância e ser assumido pela poder público municipal, na qualidade de gestor, 

sob pena de não efetivação.  
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3.2 DIMENSÃO DO PROBLEMA (Conhecer a realidade da exploração sexual 

comercial para traçar as políticas) 

 O Plano Municipal deve partir do levantamento da situação. Não é possível o 

desenvolvimento de programas, projetos e ações efetivos, sem a dimensão do problema que 

se pretende enfrentar. Possivelmente, em boa parte dos municípios do RS, não se justifique 

a elaboração de um plano específico para a exploração comercial e as ações de 

enfrentamento a essa violência venham (ou estejam) junto com o enfrentamento da 

violência sexual como um todo.  

 No caso de Porto Alegre, carecemos de um diagnóstico mais aprofundado, tanto da 

exploração sexual comercial, quanto das demais formas de violência contra crianças e 

adolescentes. Recentemente, face à implantação do Programa de Ações Integradas e 

Referenciais de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-juvenil no Território Brasileiro – 

PAIR (etapa concluída em 18/05/11), foram apresentados alguns dados estatísticos por 

serviços e instituições que atendem crianças e adolescentes, na perspectiva de realização de 

um Diagnóstico Rápido e Participativo.  

 As informações, não específicas sobre a exploração sexual comercial, foram 

disponibilizadas por serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, Serviços 

da Fundação de Assistência Social e Cidadania – FASC, de Porto Alegre, Polícia Civil, 

UFRGS (projeto proteger), Centro de Referência no Atendimento Infanto-Juvenil – CRAI e 

Serviço de Proteção à Criança da Prefeitura de Porto Alegre.  É sabido que outros órgãos, a 

exemplo do Conselho Tutelar e do Ministério Público, dispõem de dados relativos à 

exploração sexual comercial em Porto Alegre, não apresentados na referida ocasião.     

 Analisando a forma como os serviços/instituições classificam as denúncias que 

recebem, constatou-se o quanto a ausência de uma definição clara e comum dos tipos de 

violência sexual dificulta a reunião e análise precisa dos dados.   

 Como referido no início do presente texto, a literatura ora se refere a abuso sexual 

abrangendo todas as formas de violência sexual, ora trata a exploração tão-somente como 

abuso. É comum a não inclusão, na exploração sexual comercial, dos crimes sexuais 
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praticados via internet, (errônea e popularmente conhecido como crime de pedofilia). Tais 

desencontros, e outros não mencionados, levam os órgãos registradores (de atendimento) a 

utilizarem diferentes classificações (nomenclaturas) para os diversos tipos de violência sexual, 

dificultando a realização de diagnóstico.   

 Neste ponto, um dos grandes desafios constitui-se, respeitadas as particularidades de 

cada órgão, na elaboração de um protocolo comum, resultante da discussão e consenso entre 

os integrantes da rede de atendimento (o ideal seria uma padronização nacional). 

3.3 FORMAÇÃO/CAPACITAÇÃO CONTINUADA 

 Capacitação/formação continuada para os profissionais que direta ou indiretamente 

atendem crianças e adolescentes (da segurança, saúde, educação, assistência, rede hoteleira,), 

Conselheiros Tutelares e de Direitos, integrantes do sistema de justiça, dentre outros.  

 Além de atualização dos profissionais que atuam na área da infância há bastante 

tempo, é comum os serviços (em todas as esferas) receberem novos profissionais. Todos 

precisam, além dos conhecimentos técnicos, compreender a complexidade desta violência, 

principalmente sua dimensão cultural, tendo claro o quanto os reflexos das concepções 

machistas e da sociedade patriarcal influenciam nossos discursos e condutas quando nos 

referimos a adolescentes vítimas de exploração sexual, especialmente na forma de 

“prostituição”. A informação/formação destinada aos profissionais certamente contribuirá, a 

médio e longo prazo, também para mudar a visão que a sociedade tem desta violação de 

direitos. 

 Neste sentido, tratando-se de uma criança, a grande maioria tem a compreensão da 

necessidade de intervenção, de responsabilização. No entanto, quando se trata de adolescentes 

em pontos, casas ou estradas como iscas para os exploradores sexuais, nem todos, de 

imediato, identificam-nas como vítimas, deixando claro o quanto se carece de maior 

compreensão do fenômeno. 

 Neste ponto, entende-se que os profissionais do sistema de Segurança Pública, 

especialmente Policiais Militares, Rodoviários (Federais e Estaduais) e Guardas Municipais, 
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merecem especial atenção, pela natureza de sua atuação (ostensiva e preventiva). O olhar, a 

atenção de tais profissionais pode fazer muita diferença no enfrentamento da questão, pois, 

além das intervenções diretas, podem, numa perspectiva de polícia comunitária, incentivar as 

comunidades a denunciar os agressores e ter atitudes mais protetivas em relação à população 

vulnerável à exploração sexual. 

3.4 EXISTÊNCIA DE SERVIÇOS ESTRUTURADOS, ESPECIALIZADOS E 

ATUANDO  REDE 

 Para que uma rede de atendimento (de atenção integral) se configure como tal, além da 

existência dos diversos serviços especializados e qualificados, é necessário que seus 

representantes estejam dispostos a trabalhar de forma integrada. 

 Como exposto, as vítimas da exploração sexual (exceto as de pornografia, cujo perfil 

não foi apresentado), em regra, são usuárias de drogas, têm baixa escolaridade, os vínculos 

familiares são comprometidos, foram vítimas de algum tipo de violência ou negligência, 

provêem de famílias de baixa renda, dentre outras peculiaridades. 

 A experiência revela que tais vítimas (meninas em sua grande maioria, pois em todos 

esses anos no DECA, raramente houve atendimento a meninos), quando abordadas pela 

Polícia ou pelo Conselho Tutelar geralmente mostram-se agressivas, não se vêem como 

vítimas. Muitas expressam verbalmente que os policiais estão atrapalhando os seus serviços e 

pedem para terminarem rápido, pois querem voltar para onde estavam. Após o 

encaminhamento ao Conselho Tutelar e aplicação de medidas de proteção, muitas retornam 

para exploração. Neste ciclo vicioso, em boa parte dos casos, as abordagens apenas cessam 

quando as vítimas atingem os 18 anos de idade e a exploração passa a ser profissão 

reconhecida, expondo a ineficiência da “rede” de atendimento/proteção. 

 Para fazer frente à exploração sexual comercial, além de contar com Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar, atuantes e 

comprometidos, os municípios devem integrar os projetos das diversas secretarias e da 

sociedade civil organizada, de modo a formar uma grande e efetiva rede de serviços, capaz de 

envolver as vítimas e tirá-las da exploração. 
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 Destaca-se, neste contexto, a importância do comprometimento dos profissionais que 

integram os Juizados e Promotorias Especializadas da Infância e da Juventude, bem como das 

Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente - DPCAs. 

 A Polícia Civil do RS conta com 15 delegacias especializadas no atendimento a 

crianças e adolescentes. Quatro (04) delas na Capital e onze (11) do interior do Estado (Caxias 

do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo, São Luiz 

Gonzaga, Uruguaiana, Cachoeira do Sul, Vacaria e Carazinho).  Tais órgãos policiais 

integram a Rede da Polícia Civil de Proteção à Criança e ao Adolescente – REDEPOL, bem 

como as redes locais de atendimento a este público.  

 Dada a sua importância, entende-se por necessária a criação e instalação de Delegacias 

Especializadas no Atendimento a Crianças e Adolescentes  - DPCAs, no maior número 

possível de municípios (especialmente nos com população acima de 100 mil habitantes, 

seguindo as diretrizes do ECA). No RS, cidades da região metropolitana como Cachoeirinha, 

Gravataí, Alvorada, Viamão, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, ainda não 

dispõem destas Delegacias, as quais certamente contribuiriam no enfrentamento da exploração 

sexual comercial. 

 É sabido que, além da eventual ausência dos órgãos especializados do Poder 

Judiciário, Ministério Público e Polícia Civil, raros são os municípios que dispõem de serviços 

estruturados e integrados, tais como equipes de saúde com enfermeiros, médicos e psiquiatras 

(pois além do tratamento psicológico individual - e talvez familiar- precisam enfrentar a 

drogadição); escola pronta para acolher as especificidades de tal público; acolhimento 

institucional (se necessário)  com equipe multidisciplinar qualificada. Além dos citados 

serviços, as vítimas teriam que se vincular a algum projeto de geração de renda, bem como a 

assistência social teria, ainda, que dar conta de moradia, intervenção familiar, dentre outras 

necessidades que possam surgir. 

3.4 RESPONSABILIZAÇÃO DOS EXPLORADORES SEXUAIS 

 Além da necessária capacitação e comprometimento dos profissionais da área jurídico-

policial (já abordada) e da indispensável integração com a rede de atendimento, entende-se 
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por dispensável maiores comentários acerca da importância da responsabilização, seja para as 

vítimas, criminosos, sistema de justiça e sociedade como um todo. 

 A ausência de previsão legal (tipificação) para determinadas condutas configurava-se 

como grande entrave na responsabilização criminal dos exploradores. Felizmente, o legislador 

brasileiro tem buscado aprimorar as normas aplicáveis aos crimes de exploração sexual 

comercial. A edição da Lei 11.829/08, que modificou o art. 241 e introduziu no ECA os arts. 

241-“A”, “B”, “C”, “D”, “E”, relativos à pornografia e cenas de sexo explicito, foi 

imprescindível para a repressão dos sujeitos que usam a internet como meio para seus fins 

ilícitos. 

 Outra mudança importante foi a inserção no Código Penal, pela lei 12.015/09, do art. 

218-B, o qual versa sobre “Favorecimento da Prostituição ou outra forma de exploração 

sexual de vulnerável”. Em seu par. 2º, referido dispositivo trás expressa a conduta do 

“cliente”, dizendo que incide no crime “quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso 

com alguém menor de 18 anos, na situação descrita no caput do artigo”. Tal previsão põe fim 

a discussão em torno do art. 244-A, do ECA (tacitamente revogado no nosso entendimento), 

que levou muitos abusadores à impunidade, pois alguns entendimentos eram no sentido de que 

o sujeito que fazia o programa sexual não cometia o crime, uma vez que a expressão/verbo 

submeter  compreendia apenas o terceiro que levava a vítima à exploração e não o cliente. 

 Cabe ainda salienta que, de acordo com (NUCCI, 2009, p. 55), o sujeito passivo do 

crime previsto no citado art. 218-B, do Código Penal, “é o maior de 18 anos e menor de 14 

anos (afinal, qualquer exploração sexual de menor de 14 anos, configura estupro de 

vulnerável, ainda que na forma de participação)”. O estupro de vulnerável está previsto no art. 

217-A, do Código Penal e também foi pela Lei 12.015/09.    

3.5 PREVENÇÃO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 A prevenção a todo e qualquer tipo de violência, contra crianças e adolescentes ou não, 

será sempre o caminho mais viável. Infelizmente a sociedade ainda não se deu conta de que 

seus recursos devem centrar-se na prevenção, especialmente na primeira infância, fase do 

desenvolvimento humano que marcará profundamente as etapas posteriores. 
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 Como visto, é possível identificar desde cedo os fatores que levam crianças e 

adolescentes à exploração sexual, possibilitando uma atuação preventiva. Dentre estes fatores 

estão a ausência das políticas sociais básicas como educação, saúde, assistência, habitação, 

transporte, lazer, atenção integral, etc, devendo a satisfação destas necessidades ser foco da 

atuação dos seguimentos envolvidos. 

 Além dos aspectos assinalados, é necessário o investimento nas três esferas de 

prevenção: primária, secundária e terciária, na perspectiva de evitarmos a inserção e a 

permanência de crianças e adolescentes na exploração. A realizando de ações de 

mobilização e conscientização da sociedade (com a realização da palestras, campanhas..); o 

fortalecimento das denúncias e a identificação precoce da população vulnerável a esta 

exploração, bem como adequados encaminhamentos e tratamentos para vítimas, famílias e 

agressores,  podem contribuir em muito para evitar esta cruel violação de direitos.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Após os estudos e desafios apresentados, verifica-se o quanto é preciso aprimorar e 

avançar para garantir que crianças e adolescentes não continuem sendo arrastados para a 

exploração sexual comercial.  

 É comum a população em geral e, até profissionais da área do direito, apresentarem 

idéias mágicas e/ou soluções simples para resolver o problema da violência contra crianças e 

adolescentes.  No entanto, analisando os fatores implicados neste tipo de violência (e não só 

neste), sabe-se que, sem políticas públicas sérias, integradas e comprometidas, pouco se 

consegue avançar. 

 Embora no entendimento de alguns autores a pobreza não seja considerada uma causa 

determinante para que crianças e adolescentes sejam explorados, certamente é um dos fatores 

que torna esta população vulnerável à exploração, de modo que a satisfação das necessidades 

básicas de alimento, saúde, educação, laser, assistência, dentre outras, devem estar 

contempladas em qualquer plano/projeto que busque intervir com eficácia na exploração 

sexual comercial. 
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 Além das ações preventivas voltadas à satisfação das necessidades básicas referidas, 

programas/projetos que visem a atenção integral à primeira infância são imprescindíveis. Uma 

vez que abrangem as famílias, tais projetos podem auxiliar para que as crianças tenham suas 

necessidades de afeto e limites atendidos, bem como, com a presença dos profissionais de 

saúde nas residências, violências (maus-tratos, abuso sexual, negligência) podem ser 

detectados e encaminhados/denunciados/tratados, diminuindo, assim, os riscos de futuro 

ingresso na exploração. 

 Diversas outras ações preventivas também podem ser desenvolvidas, tais como as 

campanhas voltadas à população em geral e forte investimento na capacitação/formação 

continuada dos profissionais, pois, se tratando de um fenômeno com fortes reflexos culturais, 

é indispensável que se tenha consciência de que não só as crianças, mas também as/os 

adolescentes são vítimas e não estão na “prostituição” por uma escolha, mas porque foram 

arrastadas para ela. 

 A capacitação/formação continuada, o comprometimento e o envolvimento dos 

membros dos Juizados e Promotorias da Infância e da Juventude, dos Conselhos de Direitos e 

Tutelares, dos integrantes do Sistema de Segurança Pública (especialmente Policiais Militares, 

incluindo os Rodoviários Federais e Estaduais, Policiais Civis e Guardas Municipais) são 

destacados, enquanto desafios, juntamente com a importância da criação e instalação de 

Delegacias de Polícia Especializadas no Atendimento de Crianças e Adolescentes, nos 

municípios mais populosos do RS.   

 Ao final, cabe salientar que, embora sem a integração e estruturação desejadas, muitas 

ações voltadas ao enfrentamento da exploração sexual comercial estão sendo desenvolvidas 

por diversos órgãos e instituições. É necessário, e possivelmente este seja o maior desafio, 

integrar as iniciativas das esferas Federais, Estaduais e Municipais, buscando desenvolvê-las 

de forma programada e sistematizada (com fluxogramas de atendimento claros e entendidos 

por todos os parceiros), de modo que se constitua uma grande e efetiva rede local de 

enfretamento, capaz de impedir que meninas e meninos da mais tenra idade continuem sendo 

vítimas desta cruel forma de violação de direitos.   
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APRESENTAÇÃO 

 

A partir da vigência da Constituição Federal de 1988 e, especialmente, com a 

edição do Estatuto da Criança e do Adolescente, que consagraram a doutrina da 

proteção integral e a prioridade absoluta de que é credora a população infanto-juvenil, 

assumimos destaque mundial entre os demais países com uma das legislações mais 

avançadas. Contudo, passados vinte anos, a implementação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ainda está longe de ser concretizada em sua plenitude. 

 

Com efeito, percebe-se profundo descompasso entre as decisões materializadas 

nas legislações e as políticas públicas efetivamente implementadas, sendo imperioso 

que se ultrapasse esta contradição. As idéias, as práticas, as atitudes e os 

comportamentos precisam se harmonizar aos primados expressos na Constituição e no 

ECA. 

 

Para tanto, “Criança e Adolescente” - Revista Digital Multidisciplinar do 

Ministério Público, constitui-se em precioso veículo de divulgação de trabalhos 

jurídicos e multidisciplinares afetos à seara infanto-juvenil, com ênfase à disseminação 

do conhecimento e das boas práticas, bem como contribui ao debate sobre decisões e 

precedentes, no intuito de qualificar os operadores do sistema de justiça e profissionais 

das mais diversas áreas do conhecimento, fruto de meritória iniciativa do Centro de 

Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público do Rio Grande do 

Sul posta à disposição dos interessados e comprometidos com a efetivação dos direitos 

fundamentais das crianças e adolescentes brasileiros. 

 

 

Simone Mariano da Rocha, 

Procuradora-Geral de Justiça. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

É com imensa satisfação que o Centro de Apoio Operacional da Infância e da 

Juventude, em comemoração aos 20 Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

no. 8.069/1990), organiza a Revista Digital Multidisciplinar do Ministério Público, 

intitulada “Criança e Adolescente”. 

 

O periódico preenche um vazio nas letras jurídicas do País, no que se refere a 

publicações multidisciplinares. Além disso, evoca o avanço na consolidação dos direitos 

das crianças e dos adolescentes no Brasil, por meio da Constituição da República de 

1988 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, que lhes concederam, em caráter 

prioritário, inúmeras prerrogativas e mecanismos de proteção, elevando-os à condição 

de sujeitos de direitos. 

 

Quem atua na área infanto-juvenil sabe que não é possível analisar 

procedimentos relativos à criança, ao adolescente e à sua família somente com base em 

conhecimentos jurídicos. 

 

Foi-se o tempo em que o Promotor de Justiça se preocupava apenas com as 

disciplinas do Direito, tanto no ingresso na carreira do Ministério Público, como no 

curso do exercício da sua atividade. Hoje, atendendo ao papel de defensor da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o 

membro do Ministério Público precisa interagir com outros ramos do conhecimento, na 

tentativa de cumprir eficazmente a sua missão. 

 

É sabido que o desenvolvimento da atividade psíquica, as perturbações do 

processo psicológico da criança e do adolescente e o seu comportamento fazem parte do 

dia a dia do Promotor de Justiça que atua nas áreas da família, infância e juventude. 

A Revista “Criança e Adolescente” pretende reunir contribuições das mais 

variadas áreas do conhecimento, não apenas material jurídico, permitindo que, num 
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ambiente de diversidade, seja possível melhor compreender a criança e o adolescente 

como sujeitos de direitos. 

 

A troca de saberes e de experiências entre áreas afins fortalece o estudo dos 

temas, trazendo contribuição à ciência e prestando serviço à Justiça no descortino de 

novos horizontes.    

 

 

Maria Ignez Franco Santos, 

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O DEPOIMENTO DE 

CRIANÇA/ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

Carmen Lisbôa Weingärtner Welter

 

Ana Paula Schmidt Lourenço


  

Larissa Brasil Ullrich


 

Lilian Milnitsky Stein
****

 

Maria Salomé Pinho
*****

 

 

A visão que temos sobre a criança, seu desenvolvimento e suas capacidades 

tem sofrido inúmeras alterações ao longo da história, sendo que a própria noção de 

infância é um conceito que surgiu somente a partir do final do século XVII. Na Idade 

Média, por exemplo, a infância era um período de curta duração e a criança não era 

vista como podendo ter características próprias. Naquela época, sem cuidados especiais, 

as crianças morriam em grande número e o infanticídio era uma prática comum. Assim 

que eram capazes de dispensar os cuidados da mãe ou da ama, as crianças misturavam-

se aos adultos, participando dos jogos e trabalhos diários (Ariès,1981). O interesse pela 

infância e a consideração deste período da vida como uma fase peculiar do 

                                                           
 Psicóloga do Ministério Público do Rio Grande do Sul, doutoranda em Psicologia Forense 

pela Universidade de Coimbra, especialista em Psicoterapia de Crianças e Adolescentes pelo CEAPIA 

(POA/RS) 

 Psicóloga do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia Jurídica 

pelo CFP, especialista em Psicologia Clínica e Psicanálise pela UFRGS 

 Psicóloga do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especialista em Psicologia Jurídica 

pelo CFP, especialista em Psicologia Clínica pelo ESIPP (POA/RS) 

****
 Professora Adjunta da PUCRS, Ph.D. em Cognitive Psychology (University of Arizona) 

*****
 Professora da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de 

Coimbra, Doutora em Psicologia (Universidade de Coimbra)  
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desenvolvimento humano se refletiu em diversas áreas do conhecimento, tais como a 

filosofia, a pedagogia e, mais modernamente, a psicologia. 

Da maior consideração à infância decorreu a crescente preocupação com a 

proteção da criança que, no Direito, pode ser vista mais recentemente e se reflete, entre 

outras formas, na maior participação das crianças nos sistemas jurídicos de diversos 

países. Um exemplo disso é o art. 12 da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1989, que garante a toda 

a criança o direito de expressar livremente sua opinião e de ser ouvida nos processos 

judiciais que lhe dizem respeito, seja diretamente ou através de representante legal. 

A presença das crianças nos tribunais remonta a longas datas e tem 

suscitado, desde então, uma série de questionamentos e reflexões tanto no campo 

jurídico quanto no campo da psicologia. Um dos mais famosos casos históricos 

envolvendo a presença de crianças em tribunais é o “Julgamento das Bruxas de Salem”, 

ocorrido nos Estados Unidos, no século XVII. Um grupo de crianças, conhecido como 

“circle girls”, afirmou, entre outros fatos, ter visto membros da comunidade voando em 

cabos de vassouras e ordenando aos insetos para que voassem para dentro das bocas das 

crianças e fincassem suas garras em seus estômagos. Como resultado, 20 pessoas foram 

acusadas de bruxaria, julgadas culpadas e condenadas à morte (Brown, Goldstein & 

Bjorklund, 2000). Porém, nos dias de hoje, a participação das crianças no sistema 

jurídico tem ocorrido principalmente na condição de vítimas, motivada, em sua maioria, 

pelo submetimento destas a agressões de toda natureza. 

A violência contra crianças é um importante problema de saúde pública. 

Estimativas recentes mostram que, em todo o mundo, cerca de 40.000.000 crianças, 

com idades entre 0 e 14 anos, sofrem abuso ou negligência e requerem cuidados 

especiais de saúde (World Health Organization, 2006). Neste contexto, a violência 

sexual contra crianças desperta atenção especial pelo maior grau de dificuldade 

envolvido na avaliação deste tipo de situação que, via de regra, acontece somente na 

presença da vítima e do agressor. Do ponto de vista psicológico, o “abuso sexual 

reflecte o uso (literalmente, o abuso) e o desrespeito pela intimidade e pela pessoa do 

outro. Quando o outro é uma criança/adolescente, há que destacar o aproveitamento de 

uma situação de desigualdade óbvia de poder, de autoridade, de competência social e 
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cognitiva, pois a criança/adolescente, pelo seu nível de desenvolvimento, não está em 

condições de perceber e dar o seu consentimento pleno numa interacção sexualizada. 

Mesmo quando essa criança/adolescente é capaz de afirmar seu consentimento, o 

abusador recorre ao estatuto de adulto e de autoridade para a conseguir “prender” 

nesta relação abusiva. Assim, consideramos abuso sexual qualquer experiência sexual 

forçada ou não, como a exibição de pornografia, até à relação sexual (genital, anal ou 

oral)...” (Alberto, 2006, p. 438). 

Porquanto a constatação da violência física possa frequentemente ser 

revelada através de sinais objetivos, tal apreensão se torna mais complexa em situações 

de abuso sexual, uma vez que, neste tipo de violência, podem praticamente inexistir 

marcas físicas, e o impacto psicológico que tal experiência pode causar nas vítimas 

envolve uma dimensão muito particular, variável e subjetiva. Um estudo realizado nos 

Estados Unidos com 2.384 crianças que buscaram atendimento hospitalar em 

decorrência de uma situação de abuso sexual apontou que somente 4% destas 

apresentaram algum achado positivo no exame físico (Heger, Ticson, Velásquez e 

Bernier, 2002). Da mesma forma, há uma gama de fatores individuais (por exemplo, a 

capacidade de resiliência) e ambientais (por exemplo, o tipo de vínculo existente entre a 

criança e o agressor, o grau de violência empregado no abuso e o suporte oferecido pela 

família, entre outros) que podem atenuar ou agravar o impacto que uma experiência 

deste tipo pode gerar no funcionamento mental de um sujeito, a ser avaliado num exame 

psicológico (Alberto, 2004; Alberto, 2006; Amazarray e Koller, 1998; Furniss, 1993; 

Gonçalves, 2008; Habigzang, Koller, Azevedo e Machado, 2005). 

Deste modo, embora um exame psicológico possa detectar sinais e sintomas 

compatíveis com situações de abuso sexual, tal instrumento, sem o relato da vítima, não 

é suficiente para nos informar acerca de uma contingência concreta e específica. A 

dificuldade de se vincular a sintomatologia observada a um evento estressante torna-se 

ainda maior em situações em que há múltiplos eventos traumáticos, o que é 

frequentemente observado em crianças e adolescentes envolvidos em situações 

judiciais. Além disso, em razão da possibilidade de que alguns sujeitos apresentem-se 

livres do desenvolvimento de sintomas psicopatológicos, é preciso que se ressalte que a 

ausência de sintomas físicos ou psicológicos não pode ser tomada como evidência da 

não ocorrência de uma situação de violência (Alberto, 2006). 
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Dessa forma, o relato da criança/adolescente assume extrema relevância 

dentro de um contexto judicial e a forma como tal relato é obtido deve ser cercada de 

cuidados, obedecendo a critérios rigorosos do ponto de vista ético, técnico e científico. 

A principal razão para que se zele pelo cuidado na coleta do depoimento de uma 

criança/adolescente se refere a uma dimensão ética, na qual a preocupação com a 

proteção e o bem-estar da criança deve estar em primeiro lugar. Posteriormente, há uma 

preocupação com a qualidade da prova testemunhal, cuja validade pode vir a ficar 

comprometida devido à forma como um relato é obtido (Hollyday, Brainerd & Reyna, 

2008; Welter & Feix, 2010). 

O relato de um episódio vivenciado ou testemunhado tem como base os 

registros da memória. Assim, torna-se relevante conhecer como funciona a memória das 

crianças/adolescentes, bem como os fatores que podem promover ou prejudicar a 

qualidade de um relato testemunhal, relativamente à acurácia do depoimento prestado, 

ou seja, se os fatos relatados correspondem efetivamente à realidade experenciada. 

Principalmente a partir das décadas de 80 e 90, particularmente nos Estados Unidos e na 

Europa, pesquisadores da memória, na área da psicologia cognitiva, impulsionados por 

questões advindas do campo jurídico, têm se dedicado a investigar no campo científico 

os fatores e processos que podem influenciar a memória e o relato de um episódio de 

vida (Brown, Goldstein & Bjorklund, 2000). 

Dado o caráter transitório de nossas lembranças, a passagem do tempo está 

entre os principais fatores que afetam negativamente a qualidade de uma recordação, 

uma vez que promove o esquecimento e facilita a ocorrência de distorções da memória. 

À medida que o tempo transcorre, e novas informações vão sendo processadas, 

tendemos a esquecer informação sobre eventos passados. A transitoriedade é apontada 

por Schacter (1999) como um dos “sete pecados” aos quais a memória humana está 

sujeita e envolve o esquecimento e o empobrecimento de nossas recordações. Com o 

tempo, nossas recordações perdem a “força” e a “riqueza”, tornando-se mais genéricas, 

pobres em detalhes e com menor vivacidade. A recuperação de um fato na memória 

tende, com o tempo, a ter como base os aspectos mais gerais da experiência, ou mesmo 

o conhecimento que temos sobre o episódio vivido e não a recordação do que de fato 

aconteceu. Tal processo, que envolve a passagem de recordações mais específicas e 

detalhadas a descrições mais gerais e reconstrutivas da experiência, cria, por sua vez, 
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um solo fértil para ocorrência de outros “erros” e distorções da memória, sendo 

observado tanto em adultos como em crianças (Goodman, Batterman-Faunce, Schaaf & 

Kenney, 2002; Lamb, Sternberg & Esplin, 2000; Schacter, 1999, 2001). 

É importante considerar ainda que a maior parte do esquecimento, bem 

como o enfraquecimento da vivacidade de uma recordação, acontece nos primeiros 

momentos após a ocorrência de um evento (primeiros instantes, horas, dias, meses, 

variando conforme a experiência), assumindo um declínio mais lento e gradual 

posteriormente. Assim, a capacidade para manter uma recordação detalhada e vívida, 

que permite que se recupere um episódio passado com razoável precisão, pode 

rapidamente enfraquecer (Schacter, 1999, 2001). Particularmente com crianças, o tempo 

prolongado, além de promover o esquecimento e facilitar o aparecimento de distorções 

de memória, associa-se à ocorrência de várias mudanças no desenvolvimento da 

compreensão do mundo, de si e dos outros, o que também pode vir a influenciar sua 

memória e alterar a precisão de suas recordações (e.g., Pinho, 2010).  

Por estes motivos, é fundamental que a coleta de um depoimento seja 

realizada com a maior brevidade possível após a ocorrência do evento, no sentido de se 

preservar a qualidade da recordação sobre os fatos que se sucederam. Cabe ressaltar que 

o empobrecimento dos registros mnemônicos torna-se um problema tão somente 

quando há a necessidade da apreensão de um relato detalhado e preciso, como é exigido 

no contexto forense. A riqueza de detalhes de uma recordação tem sido enfatizada não 

somente pelo maior poder informativo, mas também porque alguns estudos científicos 

têm apontado que tal característica pode servir como indicador da veracidade de uma 

memória (Johnson & Raye,1981; Pezdek & Taylor, 2000). 

Além do tempo, as técnicas de entrevista utilizadas para coletar um 

depoimento igualmente constituem-se num dos fatores de maior influência na qualidade 

de um relato, especialmente com crianças. Isto porque a lembrança de um evento 

passado pode sofrer interferências e mesmo falsificações decorrentes da forma como 

uma criança é entrevistada. Cabe lembrar que a formação de falsas memórias, ou seja, a 

lembrança de experiências que de fato não aconteceram, é um processo que pode 

ocorrer de forma espontânea, fruto dos processos normais do funcionamento da 

memória, ou pode ser provocada a partir de influências externas, tendo como base a 

sugestionabilidade. A formação de falsas memórias é um processo que ocorre sem uma 
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ação intencional e deliberada do sujeito, sendo, portanto, um fenômeno completamente 

diferente da simulação e da mentira (Brainerd & Reyna, 2005; Neufeld, Brust & Stein, 

2010). Sabe-se que as crianças, de modo especial as crianças em idade pré-escolar, são 

especialmente suscetíveis à aceitação de informações sugestivas, assim como outros 

grupos especiais, por exemplo, sujeitos portadores de deficiência mental (Ceci & Bruck, 

1995; Ceci, Crossman, Gilstrap & Scullin,1998; Ceci, Kulkofsky, Klemfuss, Sweeney 

& Bruck, 2007). Entre os fatores que contribuem para maior vulnerabilidade das 

crianças pequenas à sugestionabilidade estão a maior dificuldade apresentada pelas 

crianças em tarefas de recordação livre (sem algum estímulo ou pista), o fato das 

crianças serem especialmente deferentes às crenças e vontades dos adultos e a maior 

dificuldade em discriminar as fontes das suas memórias (se sua recordação corresponde 

a algo que foi visto, ouvido, imaginado, etc) (Melnick, Crossman & Scullin, 2007; 

Poole & Lindsay, 2002; Saywitz & Lyon, 2002). 

Há muitas formas possíveis de se sugerir uma informação falsa ou distorcida 

a uma criança. Ceci, Bruck e Battin (2000) referem três meios através dos quais um 

entrevistador pode vir a sugerir um padrão de respostas às crianças (gerais ou 

específicas): (1) o estilo particular de questionar (ou seja, o tipo de pergunta formulada); 

(2) as características globais ou a “atmosfera” da entrevista; e (3) a utilização de 

determinados estímulos e/ou técnicas, que suscitam, segundo os autores, “experiências 

fabricadas” (tais como o uso de bonecos anatômicos e outros recursos). 

Com relação ao estilo particular de questionar, sabe-se que as informações 

obtidas a partir da recordação livre, sem qualquer estímulo externo, são as que 

apresentam maior grau de precisão e de confiabilidade. Entretanto, uma vez que os 

relatos livres das crianças tendem a ser muito breves, os técnicos encarregados de as 

entrevistar são muitas vezes obrigados a recorrer à utilização de perguntas, sendo 

recomendado sempre o uso de perguntas abertas (por exemplo: O que aconteceu? Quem 

estava lá?). Estudos científicos têm demonstrado consistentemente que o uso de 

perguntas que contenham informações sugestivas (por exemplo: Podes me contar o que 

o titio fazia de mal contigo?) e perguntas fechadas (Por exemplo: Ele tirava a tua 

calcinha?), que evocam respostas do tipo “sim” e “não”, comprometem e prejudicam a 

qualidade da recordação de uma criança, tornando seu relato pouco confiável. Como 

exemplo, pesquisas demonstram que crianças pré-escolares podem dar uma resposta a 
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uma pergunta do tipo “sim” e “não”, ainda que não tenham a menor idéia sobre qual a 

resposta correta, não compreendam a pergunta e mesmo quando uma resposta desse tipo 

é impossível. Além disso, as crianças pequenas evidenciam uma probabilidade 

substancialmente maior a aquiescer a questões do tipo sim/não, do que negá-las (Ceci, 

Bruck & Battin, 2000; Fivush, Peterson & Schwarzmueller, 2002). 

Igualmente, a repetição de perguntas dentro de uma mesma entrevista, com 

freqüência, compromete a memória de uma criança pequena, especialmente quando se 

trata de uma pergunta sugestiva, bem como se a pergunta for feita num tom de voz 

ameaçador. Crianças menores de 7 anos supõem que, quando um entrevistador pergunta 

a mesma questão novamente, isto deve-se ao fato dele não aprovar sua primeira 

resposta, o que, quase invariavelmente, leva as crianças a modificarem a resposta 

original, no sentido de corresponder à demanda social da situação (Ceci et al, 1998; 

Ceci, Bruck & Battin, 2000; Fivush, Peterson & Schwarzmueller, 2002). 

Reyna, Mills, Estrada e Brainerd (2007) salientam que uma das formas de 

aumentar a resistência à sugestionabilidade é conservar a força e a acessibilidade aos 

traços na memória, especialmente no que diz respeito aos aspectos literais da 

experiência vivenciada (os detalhes perceptuais, etc). O tempo constitui um fator crucial 

para que este objetivo seja alcançado, uma vez que este tipo de informação, mais 

específica, é mais rapidamente esquecida do que informações genéricas. Embora as 

crianças possam recordar com precisão de eventos estressantes, sabe-se que a passagem 

do tempo afeta a memória das crianças em nível quantitativo (recordam menos 

informações de modo geral) e qualitativo (recordam mais informações incorretas) (Ceci 

et al, 1998; Fivush, 2002; Fivush & Howe, 2000; Howe, Cicchetti & Toth, 2006; Sales, 

Goldberg, Bahrick & Parker, 2004; Peterson & Whalen, 2001; Pezdek & Taylor, 2002; 

Pipe, Thierry & Lamb, 2007). 

De modo mais indireto, as características globais ou a “atmosfera” da 

entrevista, também têm sido assinaladas como um fator que não só prejudica a 

qualidade do relato de uma criança, como também aumenta o grau de estresse 

vivenciando durante um depoimento. O clima global da entrevista pode ser expresso 

através de um tom ameaçador e/ou acusatório, do aumento da posição de desigualdade 

entre crianças e adultos e do uso da “pressão dos pares” (revelando à criança, por 
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exemplo, fatos ou eventos supostamente ditos por outras crianças) (Ceci, Bruck & 

Battin, 2000). 

A organização do ambiente físico, incluindo a sala na qual uma criança irá 

prestar seu depoimento, também pode contribuir para gerar um clima intimidador, 

desigual e estressante. Com base em conhecimentos apontados por estudos científicos 

na área da sugestionabilidade infantil, diversos países (Inglaterra, Escócia, Estados 

Unidos, Espanha, entre outros) têm implementado reformas legais para contemplar 

peculiaridades dos depoimentos infantis, no sentido de reduzir o nível de estresse para a 

criança e aumentar a validade da prova testemunhal (Malloy, Mitchell, Block, Quas & 

Goodman, 2007; Westcott, 2008). A presença de tecnologias em um ambiente mais 

amistoso para as crianças tem se mostrado útil nos processos de investigação, sem 

intimidação da vítima. O acesso a equipamentos de áudio e vídeo pode ser fator de 

redução de traumatização secundária para as vítimas, uma vez que as gravações podem 

ser usadas nos tribunais, evitando-se que a criança tenha que testemunhar pessoalmente. 

A gravação permite ainda saber em que circunstâncias foi recolhida a informação e se 

houve ou não efeito de sugestão por parte do entrevistador. Outra alternativa é, por 

exemplo, o uso de salas de espelho de uma só face, que permite que estejam presentes à 

entrevista diferentes pessoas necessárias ao processo, sem oprimir a criança. Apesar de 

separadas por espelho, estas partes podem estar seguras de que as informações de que 

precisam na entrevista serão coletadas, uma vez que podem acessar o entrevistador por 

sistema de áudio, a qualquer tempo durante a entrevista formal (Newman, Dannenfelser 

& Pendleton, 2005). 

Para além da melhor organização do ambiente físico, o sistema legal destes 

países tem se preocupado igualmente com a forma como as crianças têm sido 

entrevistadas, uma vez que o simples aprimoramento do contexto físico no qual uma 

criança vem a testemunhar não garante que esteja sendo abordada dentro de princípios 

éticos e técnicos adequados. Por exemplo, no Reino Unido, a crescente preocupação do 

governo em aumentar a proteção a vítimas vulneráveis, especialmente crianças, resultou 

na promulgação de uma lei, “Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999”, que, 

entre outras, adotou medidas especiais na coleta de evidências criminais com crianças e 

adolescentes, admitindo a possibilidade da utilização de vídeos (entrevistas gravadas em 

vídeo). Por sua vez, esta lei deu origem à elaboração de um documento escrito, 
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“Achieving Best Evidences in Criminal Proceedings: Guidance on Interviewing Victms 

and Witnesses, and Special Measures”, que teve o propósito de orientar as pessoas 

encarregadas de coletar os depoimentos sobre como devem ser conduzidas as 

entrevistas com crianças e adolescentes em situações judiciais, bem como com outras 

vítimas vulneráveis e intimidadas. Este documento, cuja última revisão data de 2007, foi 

elaborado por um grupo  interdisciplinar, incluindo, entre outros, profissionais de 

órgãos policiais e judiciais, técnicos da área da saúde e pesquisadores da área da 

psicologia do testemunho, servindo como guia tanto para defesa quanto para acusação.  

Os conhecimentos acumulados ao longo de anos de pesquisa científica sobre 

a memória têm oferecido contributos relevantes para a elaboração de técnicas e 

protocolos de entrevistas, que têm como objetivo maximizar a quantidade de 

informação correta a ser evocada e minimizar a quantidade de erro envolvida nos 

processos mnêmicos. A Entrevista Cognitiva (adequada para crianças maiores, 

adolescentes e adultos) e a Entrevista Estruturada (que pode ser utilizada com crianças 

menores), por exemplo, estão entre as entrevistas investigativas mais utilizadas em 

diversos países e que têm apresentado maior validade científica, sendo largamente 

estudadas e testadas no campo científico. Ambas as entrevistas têm como base a busca 

da recuperação de informações na memória da forma mais livre, menos diretiva e mais 

isenta de sugestão possível (Feix & Pergher, 2010; Fisher & Geiselman, 1992; Pinho, 

2006; Sternberg, Lamb, Esplin, Orbach & Hershkowitz, 2002). 

Ainda no que tange à técnica de entrevista investigativa, cabe lembrar que o 

uso de bonecos anatômicos, bem como de outros recursos lúdicos, tem sido apontado 

como um fator comprometedor da qualidade do relato de uma criança, pois, ao 

oferecerem um nova fonte de informações para a criança, dificultam ainda mais a 

distinção das fontes da recordação (Bruck, Ceci & Francouer, 2000; Bruck, Ceci, 

Francouer & Renick, 1995). Por exemplo, num estudo, crianças de três anos foram 

solicitadas a relatar, utilizando os bonecos anatômicos, o que havia acontecido durante 

um exame médico. Além de apresentarem omissões e informações distorcidas nos 

relatos, algumas crianças referiram que o médico havia inserido os dedos, uma colher 

ou um palito em suas cavidades anais e genitais (Bruck et al, 1995). Ressalta-se que a 

restrição ao uso de recursos lúdicos restringe-se ao contexto da entrevista investigativa, 

em nada semelhante a uma entrevista clínica, na qual a utilização de jogos e objetos 
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lúdicos pode ser um instrumento útil para indicar ao psicólogo clínico aspectos 

importantes do funcionamento mental da criança (por exemplo, a capacidade de 

simbolização, as características do brinquedo, etc). 

Por fim, é importante salientar que o depoimento de crianças envolve 

aspectos relativos ao funcionamento cognitivo, bem com ao funcionamento emocional. 

Quanto ao funcionamento cognitivo, os estudos têm apontado para a competência da 

criança em recordar experiências passadas, assim como as dificuldades envolvidas nesse 

processo. As pesquisas mostram que mesmo crianças pequenas (ao redor dos cinco 

anos) já possuem recursos cognitivos (habilidades lingüísticas, memória para fonte da 

recordação, construção de referências espaciais e temporais) que as tornam capazes de 

relatar um episódio vivido com riqueza de informações (Pinho, 2010). Ainda assim, 

ressalta-se que, do ponto de vista cognitivo, a tarefa de relatar um episódio passado com 

detalhes, de forma precisa, é de alta complexidade, tanto para crianças, como para 

adultos. O funcionamento normal da memória, como nos lembra Schacter (2001), 

envolve esquecimento e perda de detalhes. Do ponto de vista emocional, há que se ter 

claro que o relato de crianças em contexto forense envolve a recordação de experiências 

muitas vezes traumáticas e quase sempre geradoras de tensão e ansiedade. Estudos 

demonstram que as crianças relutam e tendem a retardar a revelação de situações de 

violência sexual não por razões de memória, mas por fatores emocionais (Goodman-

Brown, Eldelstein, Jones & Gordon, 2003; Leander, Christianson & Granhag, 2007; 

Leander, Granhag & Christianson, 2005; London, Bruck, Ceci & Shuman, 2005). Em 

dezembro de 1999, a polícia de Estocolmo, ao prender um criminoso que havia abusado 

sexualmente de oito crianças, encontrou na residência do agressor registros dos abusos 

praticados (fotos). Posteriormente, esses registros foram comparados aos depoimentos 

que essas crianças haviam prestado na polícia (que haviam sido documentados em 

vídeo), num estudo conduzido por Leander, Christianson e Granhag (2007). Os 

pesquisadores constataram que apesar das crianças relatarem vários detalhes acerca do 

que aconteceu antes ou depois do episódio de abuso (indicando boa memória), estas 

revelaram muito pouco sobre a violência específica sofrida (apenas 7,6% do total de 

informações relatadas), sendo que cinco crianças não mencionaram qualquer detalhe 

relativo à violência sexual. A relutância em relatar abusos sexuais é ainda maior em 

situações de abusos intra-familiares, onde frequentemente há o envolvimento da 
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criança/adolescente pelo abusador na chamada síndrome de segredo, por meio de 

culpabilização e ameaças (Furniss, 1993). 

Neste sentido, em virtude do estresse emocional envolvido num 

depoimento, a repetição de entrevistas tem sido contra-indicada, uma vez que pode 

causar sofrimento desnecessário à criança, além de comprometer negativamente a 

qualidade do relato (Alberto, 2006; Ghetti, Alexander & Goodman, 2002). É importante 

observar que a realização de mais de uma sessão de entrevista, desde que conduzida por 

técnicas adequadas e não sugestivas, com um profissional treinado, pode auxiliar a 

criança na revelação de um abuso sofrido (Fivush, Peterson & Schwarzmueller, 2002; 

Patterson & Pipe, 2009). Porém, sabemos que tais condições, que supõem o uso de 

técnicas de entrevista investigativas não sugestivas, bem como o treinamento dos 

entrevistadores, está longe de ser uma realidade no sistema judicial brasileiro. 

De modo geral, há uma recomendação de que a criança seja vista o mínimo 

de vezes necessário e pelo menor número possível de pessoas, sendo de fundamental 

importância que as instituições de atendimento compartilhem registros e informações, 

evitando a duplicação de esforços e o estresse desnecessário para a criança. Como foi já 

mencionado, as entrevistas múltiplas podem ser consideradas pela criança como uma 

exigência de maiores informações e podem estimular distorções ou confabulações 

(Ceci, Bruck & Battin, 2000; Furniss, 1993; Lewis e Wolkmar,1993). A intervenção 

legal, com entrevistas repetidas e exames médico-legais, pode desencadear ou 

intensificar sintomas, especialmente ansiedade, depressão, agressividade, o que poderia 

ser erroneamente atribuído ao abuso sexual. Entrevistas repetidas, com técnicas 

inadequadas e com pessoas diferentes podem provocar o aumento ou o reaparecimento 

de sintomas, uma vez que levam a vítima a reexperimentar um acontecimento 

traumático, podendo desencadear sentimentos de culpa, conflitos de lealdade e 

confusão. Quando no papel de testemunha, e a criança tem de se cruzar com o suspeito, 

a situação pode tornar-se ainda mais dramática, podendo ter efeitos catastróficos 

(Alberto, 2006; Ghetti, Alexander & Goodman, 2002). A própria Organização das 

Nações Unidas, a partir de um extenso estudo realizado sobre a violência contra 

crianças em vários países, chama a atenção dos governos para que desenvolvam 

procedimentos de investigação em casos de violência que tenham cuidados específicos 

para com as crianças, que evitem submeter a vítima a múltiplas entrevistas ou exames e 
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que assegurem processos judiciais nos quais as crianças sejam tratadas de forma 

sensível, não sendo submetidas a procedimentos jurídicos extensos, de modo que 

tenham sua privacidade respeitada (Pinheiro, 2006). 

A fim de evitar que as crianças vítimas de violência não sofram ainda mais 

em decorrência de insensíveis constrangimentos legais, a ONU, no relatório elaborado a 

partir do “Estudo Sobre Violência contra as Crianças” (Pinheiro, 2006), enfatiza a 

importância de todas as nações desenvolverem um trabalho sistemático e multifacetado 

para responder à violência contra a criança, com a criação de estratégias nacionais, 

coordenadas por agências com a capacidade de envolver múltiplos setores, legais, 

policiais, de planejamento e programas, baseados no conhecimento científico corrente. 

Embora seja uma tarefa complexa, a adequada coleta de depoimento das 

crianças e adolescentes é um objetivo factível do ponto de vista técnico, constituindo-se 

num importante instrumento protetor da criança. É preciso que o sistema jurídico 

brasileiro, nos moldes das práticas já amplamente realizadas em outros países e também 

recomendadas pela ONU, busque conciliar as necessidades do sistema legal à realidade 

do funcionamento psicológico (cognitivo e emocional) das crianças e adolescentes. Para 

tanto, a busca de práticas consubstanciadas em estudos científicos, deve ser, além de um 

objetivo a ser perseguido, uma exigência a ser cumprida por todos os agentes 

envolvidos na busca da proteção dos direitos da criança e do adolescente. 
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OS CRIMES SEXUAIS E A PESSOA VULNERÁVEL 

José Carlos Teixeira Giorgis (*) 

 

1. NOTAS INICIAIS. 

As regras jurídicas debruçam sobre o fato cultural, repercutindo os clamores da 

sociedade, embora algumas vezes em instante retardatário. Essa ressonância exige 

constante observação dos fenômenos sociais e pronta atualização das normas 

enfraquecidas pelo inesperado acontecimento humano. 

O ordenamento penal se mostra ávido no cumprimento deste axioma, todavia 

as medidas profiláticas se demoram em relação à apoteose criminosa, mais ágil e 

criativa na desobediência ao estatuto do equilíbrio e paz. 

Ainda recentemente o legislador fez incursão no vetusto aparato das leis 

criminais, especialmente no catálogo das penas e dos crimes hediondos, retocando 

alguns conceitos, melhorando outras acepções e até introduzindo vocábulos apropriados 

a alguns ramos de conhecimento, numa elogiável integração científica, embora aqui e 

ali se possam endereçar críticas. 

Utilizou-se a técnica da reforma pontual, que adota uma estratégia bem 

sucedida para superar os obstáculos opostos pela rotina congressual afeita ao 

alongamento dos debates e comissões, além da notória intromissão de leigos em 

assuntos de especial sensibilidade jurídica; é verdade, contudo, que essa forma pode 

comprometer a visão sistêmica ao dedicar-se apenas a um setor preciso e definido. 

A cirurgia estética incidiu sobre os crimes sexuais, agora “crimes contra a 

dignidade sexual” em revide ao longevo rol de “crimes contra os costumes”, tão 

apreciados nas lições acadêmicas do passado e que originaram páginas doutrinárias de 

rara beleza e estilo nas obras dos comentadores clássicos (Lei nº. 12.015, de 7 de agosto 

de 2009). 

Desde logo se aponta influência de velhos preconceitos morais que bitolam a 

vida dos cidadãos quando se perde a oportunidade de designar o objeto jurídico dos 

delitos referidos com rigor científico, pois aquele é na verdade a dignidade da pessoa 

humana e não uma confusa dignidade sexual, expressão que gera perplexidade; é que 
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as posturas adotadas nos relacionamentos íntimos, onde a pulsão sexual vence os óbices 

do asco, ridículo, medo e moralidade não podem ser tidas como especialmente dignas, 

mas ao contrário; adota-se um conceito variável e flutuante que se relaciona diretamente 

com a moralidade enquanto a dignidade da pessoa se liga ao respeito devido ao ser 

humano 
1
. 

Nesse aspecto registram-se no direito brasileiro, e cada vez mais, a inclusão de 

conceitos vagos ou indeterminados, substituindo definições precisas por outras formas 

lingüísticas de referencial semântico pouco nítido; carecedoras de contornos claros, 

essas expressões genéricas estão indicadas na lei, com conteúdo e extensão altamente 

genéricos, relacionando-se com a hipótese fática posta na causa; e pedem um 

preenchimento valorativo, o que acontece caso a caso, cabendo ao juiz, no momento 

de subjugar o fato à norma, dar luz à vagueza e dizer se a norma atua no caso concreto, 

enfeitando-a com os valores éticos, morais, sociais, econômicos ou jurídicos existentes 

na época
2
. 

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é prólogo de várias cartas 

constitucionais modernas (Lei Fundamental da República Federal Alemã, art. 1º; 

Constituição de Portugal, art. 1º; Constituição da Espanha, art. 1º; Constituição Russa, 

art. 21; Constituição do Brasil, art. 1º, III, etc.). 

Alicerça-se na afirmação kantiana de que o homem existe como um fim em si 

mesmo e não como mero meio (imperativo categórico), diversamente dos seres 

desprovidos de razão que têm valor relativo e condicionado e se chamam coisas; os 

seres humanos são pessoas, pois sua natureza já os designa com um fim, com valor 

absoluto. 

Reputa-se que o princípio da dignidade não é um conceito constitucional, mas 

um dado preexistente a toda experiência, verdadeiro fundamento da República 

brasileira, atraindo o conteúdo de todos os direitos fundamentais; não é só um princípio 

da ordem jurídica, mas também da ordem econômica, política, cultural, com 

densificação constitucional. 

                                                           
1
 Führer, Maximiliano Roberto Ernesto. Novos crimes sexuais. São Paulo: Malheiros, 2009, 

p.138. 

2
 Giorgis, José Carlos Teixeira. Os conceitos vagos no Direito de Família. Direito de Família 

Contemporâneo. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, pp.85-86. 
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É um valor supremo e acompanha o homem até sua morte, por ser da essência 

da natureza humana. A dignidade não admite discriminação alguma e não estará 

assegurada se o indivíduo é humilhado, perseguido ou depreciado, sendo norma que 

subjaz à concepção de pessoa como um ser ético-espiritual que aspira determinar-se e 

desenvolver-se em liberdade. 

Não basta a liberdade formalmente reconhecida, pois a dignidade da pessoa 

humana, como fundamento do Estado Democrático de Direito, reclama condições 

mínimas de existência digna conforme os ditames da justiça social como fim da ordem 

econômica 
3
. 

Assim, a idéia de dignidade humana não é algo puramente apriorístico, mas 

que deve concretizar-se no plano histórico-cultural, e para que não se desvaneça como 

mero apelo ético impõe-se que seu conteúdo seja determinado no contexto da situação 

concreta da conduta estatal e do comportamento de cada pessoa. 

Neste sentido assume particular relevância a constatação de que a dignidade da 

pessoa humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e da comunidade 

em geral, de todos e de cada um, condição dúplice que também aponta para uma 

simultânea dimensão defensiva e protetora da dignidade. 

Como limite da atividade dos poderes públicos, a dignidade é algo que 

pertence necessariamente a cada um e que não pode ser perdido e alienado, pois se não 

existisse, não haveria fronteira a ser respeitada; e como tarefa (prestação) imposta ao 

Estado, a dignidade da pessoa reclama que este guie as suas ações tanto no sentido de 

preservar a dignidade existente, quanto objetivando a promoção da dignidade, 

especialmente criando condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da 

dignidade, que é dependente da ordem comunitária, já que é de perquirir até que ponto é 

possível o indivíduo realizar, ele próprio, parcial ou totalmente, suas necessidades 

existenciais básicas ou se necessita para tanto do concurso do Estado ou da comunidade. 

Uma dimensão dúplice da dignidade manifesta-se enquanto simultaneamente 

expressão da autonomia da pessoa humana, vinculada à idéia de autodeterminação no 

que diz com as decisões essenciais à respeito da própria existência, bem como da 

necessidade de sua proteção (assistência) por parte da comunidade e do Estado, 

                                                           
3
 Silva, José Afonso. “A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia”. 

Revista de Direito Administrativo, nº. 212/91-93. 
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especialmente quando fragilizada ou até mesmo quando ausente a capacidade de 

autodeterminação 
4
.  

A contribuição da Igreja na afirmação da dignidade da pessoa humana como 

princípio elementar sobre os fundamentos do ordenamento constitucional brasileiro, 

antes da Assembléia Constituinte, se efetivou em declaração denominada “Por uma 

Nova Ordem Constitucional; aqui os cristãos foram instados a acompanhar e 

posicionarem-se quando se tentasse introduzir na nova carta elementos incompatíveis 

com a dignidade e a liberdade da pessoa. 

Ali constou que todo o ser humano, qualquer que seja sua idade, sexo, raça, 

cor, língua, condição de saúde, confissão religiosa, posição social, econômica, política, 

cultural, é portador de uma dignidade inviolável e sujeito de direitos e deveres que o 

dignificam, em sua relação com Deus, como filho, com os outros, como irmão, e com a 

natureza, como Senhor 
5
. 

Desta forma, a consagração do princípio da dignidade humana implica em 

considerar-se o homem como centro do universo jurídico, reconhecimento que abrange 

todos os seres; e que não se dirige a determinados indivíduos, mas a cada um 

individualmente considerado, de sorte que os efeitos irradiados pela ordem jurídica não 

hão de manifestar-se, a princípio, de modo diverso ante duas pessoas; daí segue que a 

igualdade entre os homens representa obrigação imposta aos poderes públicos, tanto na 

elaboração da regra de Direito quanto em relação à sua aplicação, já que a consideração 

da pessoa humana é um conceito dotado de universalidade, que não admite distinções 
6
. 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Sarlet, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado Editora, 2001, p. 46/49.    

5
 Alves, Cleber Francisco. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: o 

enfoque da Doutrina Social da Igreja. Rio: Editora Renovar, 2001, p. 157/159. 

6
 Nobre Júnior, Edílson Pereira.  O direito brasileiro e o princípio da dignidade humana. 

Revista dos Tribunais, nº. 777/ p. 475. 



 

30 

2. A BIOÉTICA E A INTERDISCIPLINARIDADE. 

 

O desenvolvimento científico emergente do século passado trouxe ao presente 

a pompa da ciência da informação; o progresso das ciências naturais suplantou a 

desconfiança de sua imprevisibilidade e catástrofe que pudesse redundar de sua 

utilização. 

As ciências biomédicas conheceram avanços relevantes nos últimos anos, 

encarnando-se como personagens de nova revolução industrial, o que trouxe, todavia, o 

questionamento sobre suas repercussões na vida e no futuro, pois o acelerado 

crescimento de determinadas técnicas gerou-se a ambigüidade entre a confiança cega no 

progresso científico e o temor sobre a sobrevivência do homem e do planeta.  

As descobertas tendem a ser apropriadas, não afetam somente algumas pessoas. 

O problema não está da possibilidade do uso de tecnologia inovadora, mas da 

deterioração dos paradigmas éticos, sublinhando-se que o choque resultante é mitigado 

pela cultura momentânea, o que lhes dá um significado axiológico especial: ou seja, 

embora as interrogações e perplexidades, o sistema acha respostas adequadas nos 

valores dominantes da sociedade, e, em especial pela atenção que ela dá ao objeto 

central das ciências médicas, a vida humana, que merece a consideração no instante em 

que surgir a inovação e seu uso 
7
. 

Ao restaurar o questionamento ético, os avanços da tecnociência ainda 

despertam a comunidade jurídica para a garantia e legalidade de seus atos; é que o 

desmedido desenvolvimento da biomedicina, para que o homem não estava preparado, 

comprometia o respeito a seus direitos fundamentais, eis que a pesquisa e a investigação 

o colocavam no altar dos objetos e não como sujeito de veneração. 

E numa sociedade pluralista, organizada num Estado de Direito, a pauta de 

valorização das novas biotecnologias se defronta com o respeito tais direitos, tanto sob a 

ótica jurídica, como moral, configurando-se a informação e o debate social como 

imprescindível requisito prévio à elaboração normativa
8
. 

                                                           
7
 Blazquez, Niceto. Bioética fundamental. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1996, p.6. 

8
 Casado, Maria. Bioética, derecho y sociedad. Valladolid :Editorial Trotta, 1998, p.11. 
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Assistiu-se, assim, um crescente despertar de consciência ética em relação a 

diversos desafios levantados pelos avanços científicos e pelo progresso econômico e 

técnico. 

A humanidade dá-se conta de que nem toda descoberta científica ou vantagem 

tecnológica trás sempre efeitos puramente benéfico para a pessoa e a sociedade, 

acordando da visão ingênua de uma ciência isenta de interesses espúrios e de uma 

técnica limpa e benéfica, sendo preciso um saber mais global e interdisciplinar, com 

uma argumentação ética consistente. 

Não basta apenas remeter a questão ao contexto cultural, mas esclarecer a visão 

de ser humano que serve de referencial para a solução, eis que a vida humana não é 

pura realidade biológica, mas antes de tudo um evento pessoal
 9

. 

Neste nicho se insere a Bioética, como um estudo sistemático das dimensões 

morais das ciências da vida e da saúde. 

A medicina é desde a antiguidade uma das profissões mais conscientes das 

dimensões morais que envolvem o seu exercício, sendo o Juramento de Hipócrates o 

primeiro testemunho dessa compreensão ética, eis que ali se abordam as implicações do 

médico com seus professores, o enfermo e seus familiares. 

Descabe neste texto o relato de toda a construção ética da modalidade, bastado 

sublinhar que 1971, Van Rensselaer Potter, oncólogo e professor em Wisconsin, 

publica a obra Bioethics. Bridge to the future, onde aparece pela primeira vez o termo 

Bioética (bios, vida e ethos, ética). Para ele, Bioética é a ciência da sobrevivência diante 

das diferentes ameaças à vida causadas pelo ambiente, compreensão a que chegara 

depois de pesquisas sobre o câncer, doença que não seria apenas uma enfermidade 

física, mas derivada da agressão do meio. 

Entre os fatores histórico-culturais que propiciaram a eclosão da bioética 

alinham-se: a) o surgimento dos transplantes entre seres humanos, como os de coração; 

b) a questão do aborto; c) o avanço dos direitos civis, entre eles a autonomia, 

intimidade, direito a ser deixado em paz, direito das minorias; d)o avanço dos direitos 

sociais, como o acesso à saúde pública dos setores menos favorecidos, e) a discussão de 

questões como a morte e o morrer; f) o avanço na juridicização de direitos, 

                                                           
9
 Junges, José Roque. Bioética. São Leopoldo: Editora Unisinos. 1999, pp. 9/11. 
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principalmente daqueles que protegem a dignidade e a personalidade das pessoas em 

resultado da afirmação dos valores individualistas e democráticos, que fazem o 

indivíduo centro da vida social. 

Tais mudanças tiveram ímpeto na prática médica da época, colocando em 

cheque antiga moralidade hipocrática, baseada na beneficência. 

A Bioética nasceu e se desenvolveu a partir dos avanços da biologia molecular 

e da biotecnologia aplicada à medicina realizada nos últimos anos, do pluralismo moral 

reinante nos países de cultura ocidental; da maior aproximação dos filósofos da moral 

aos problemas relacionados com a vida humana, sua qualidade, o seu início e fim, das 

declarações das instituições religiosas sobre tais temas, das intervenções dos poderes 

legislativos; e inclusive dos poderes executivos em questões que envolvem a proteção 

da vida ou os direitos dos cidadãos sobre sua saúde e reprodução e do posicionamento 

de organismos e entidades internacionais. 

Disso surgiu um novo interesse multidisciplinar pelo debate e pelo diálogo 

público sobre os modos de agir corretos ou incorretos dos médicos, pesquisadores, 

usuários das novas técnicas biomédicas e farmacológicas, pacientes e demais pessoas 

envolvidas com os problemas da medicina e da saúde 
10

. 

No Brasil, que na época não havia superado a revolução terapêutica, que 

afetara a longevidade, causada pelos investimentos estatais no campo da saúde, como 

vacinação, saneamento ou construção de hospitais, somente na década de noventa, 

completada a transição demográfica, com o aumento da expectativa de vida, aliada à 

nova Constituição, as questões bioéticas emergiram com maior vigor 
11

. 

A Bioética, segundo enciclopédia, é  o estudo sistemático da conduta humana 

no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto esta conduta é examinada á luz de 

valores e princípios morais; ou estudo sistemático das dimensões morais – incluindo 

visão, decisão, conduta e normas morais – das ciências da vida e da saúde, utilizando 

uma variedade de  metodologias éticas num contexto interdisciplinar. 

                                                           
10

 Clotet, Joaquim. Bioética  como ética aplicada e genética. Ética e genética. De Boni, Jacob e 

Salzano (org.). Porto Alegre: Edipucrs, 1998, p.19. 
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À luz de suas origens, a Bioética é também definida como ética das ciências da 

vida e da saúde, uma reflexão ética do fenômeno da vida 
12

; é um ramo da ética 

aplicada, que reúne um conjunto de conceitos, direitos, princípios e teorias, com a 

função de dar legitimidade às ações humanas que podem ter efeito sobre os fenômenos 

vitais 
13

; é um estudo interdisciplinar, ligado à Ética, que investiga, na área da ciências 

da vida e da saúde, a totalidade das condições necessárias a uma administração 

responsável da vida humana em geral e da pessoa humana em particular 
14

; ou o ramo 

da Ética que, junto com outras disciplinas, discute a conduta humana nas áreas 

relacionadas com a vida e a saúde perante os valores e princípios morais 
15

; também se 

define como um conjunto de reflexões filosóficas e morais sobre a vida em geral e sobre 

as práticas médicas em particular, abarcando pesquisas multidisciplinares, envolvendo-

se nas áreas antropológica, filosófica, teológica, sociológica, genética, médica, 

biológica, psicológica, ecológica, jurídica, política, para solucionar problemas 

individuais e coletivos derivados da biologia molecular, embriologia, engenharia 

genética, medicina, biotecnologia, decidindo sobre a vida, a morte, a saúde, a identidade 

ou a integridade física e  psíquica, analisando eticamente os problemas, para que a 

biossegurança e o direito possam estabelecer limites à biotecnociência. Impedir abusos e 

proteger os direitos fundamentais das pessoas e das futuras gerações 
16

. 

Enquanto a bioética objetiva o exame sistemático da conduta humana, valendo-

se de metodologia interdisciplinar, não se confunde com a deontologia médica, que 

estuda as normas de comportamento profissional específicas das profissões sanitárias, 

nem com a medicina legal que, embora interdisciplinar, abrange os conteúdos 

biológicos e médicos das normas jurídicas. 

Compreende a bioética geral, que é o discurso sobre os valores e princípios 

originários da ética médica e sobre as fontes documentais, é uma verdadeira filosofia 
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moral (direito internacional, deontologia, legislação); a bioética especial, que cuida dos 

problemas sob o perfil médico ou biológico (engenharia genética, aborto, eutanásia, 

experimentação clínica) e a bioética clínica que examina os valores em jogo e quais 

caminhos a percorrer, na situação concreta da prática médica e do caso clínico 
17

. 

Há quem a classifique, ainda, em bioética das situações persistentes, quando se 

ocupa de problemas cotidianos, como o aborto, a eutanásia, o racismo, a exclusão social 

e a discriminação; e bioética das situações emergentes, quando trata dos conflitos entre 

o progresso médico desenfreado dos últimos anos e os limites da cidadania e dos 

direitos humanos, como a fecundação assistida, doação e transplante de órgãos e tecidos 

ou engenheiramento genético 
18

. 

Na mesma linha, a bioética de fronteira, preocupada com os avanços da 

tecnociência e a bioética do cotidiano, que se preocupa com a fome, a miséria, a 

exclusão social, o racismo, etc. 
19

 

A bioética ultrapassa o campo tradicionalmente reservado para a ética médica, 

incluindo em suas preocupações, o sistema político e jurídico da sociedade, visando 

temas diversos, como ecologia, biotecnologia, direito das futuras gerações, demografia, 

direitos sociais (assistência à saúde preventiva e curativa); direitos individuais (que 

incluem o direito de dispor do próprio corpo, que trás questões, como o aborto, 

eutanásia e transplantes), a reprodução humana por métodos artificiais e o 

consentimento do paciente pra o tratamento médico a ele prescrito 
20

. 

Como se vê, a bioética tem importante enlace interdisciplinar, confluindo nela 

especialistas de distintas bagagens, como médicos, biólogos, juristas, filosofia, 

religiosos, teólogos, etc. 

As questões desta ciência se apresentam, muitas vezes sob a forma de tensões 

entre deveres contraditórios ou aparentemente paradoxais, nada tendo de metafísica, 

pois é uma disciplina pragmática, pois se uma descoberta pode proporcionar felicidade e 
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salvar vidas, também pode inspirar aplicações perigosas; ela se esforça por proporcionar 

benefícios, limitando os perigos 
21

. 

Importa adicionar que a Bioética é um campo de reflexão e de ação 

interdisciplinar, pois com sistema aberto compõe-se de vários subsistemas (disciplinas) 

os quais se interrelacionam através das trocas de conhecimentos e valores
22

. 

Antes confundida com a transdisciplinaridade ou a multidisciplinaridade, tal 

saber tem como meta estabelecer uma troca de conceitos e experiências entre várias e 

distintas disciplinas, tendo o objetivo de estabelecer uma síntese desta análise; e com ela 

almeja obter uma linguagem interdisciplinar dotada de enunciados precisos, aptos a 

criar um consenso geral entre os cientistas e a filosofia; e tem funções importantes, 

como ampliar os horizontes das disciplinas para desfazer os contornos limitados que 

cada uma se impôs ao tentar uma especialização; e retomar o pensamento universal, 

humanista, através da mediação entre a filosofia e as ciências, único que pode remar o 

senso de totalidade e integridade do mundo, razão por que se busca fortalecê-la e 

implementá-la como uma teoria 
23

. 

Finalmente, a interdisciplinaridade é fundamental para o estabelecimento de 

uma razão comunicativa válida, pois faz a intersecção dos conhecimentos expressos 

pelas várias disciplinas, sendo necessário estabelecer uma linguagem comum através de 

um sistema permeável, flexível e dialético; e onde os agentes sejam mediadores e 

harmonizadores, conhecedores do processo e identificadores dos problemas, o que 

ensejará o compartilhamento de referenciais teóricos; aqui a Bioética é o campo de 

conexão das ciências, integrando uma percepção existencial da pessoa, corpo, mente, 

ambiente e suas complexas interações 
24

. 

Regressando ao curso da meditação projetada alude-se que a reforma penal 

pratica um gesto interdisciplinar ao aproveitar expressão de outra ciência. 
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3. A PESSOA VULNERÁVEL. 

 

A noção de vulnerabilidade tem albergue bioético, cuidando-se de moeda 

circulante no meio científico, especialmente no âmbito do relacionamento com os 

pacientes, como ainda em pesquisa e intervenções. 

A idéia de pessoa vulnerável transcendeu ao âmbito médico, invadiu outros 

campos do saber e hoje ilumina alguns ordenamentos jurídicos, como acontece nas 

relações de consumo ou familiares, os movimentos de proteção dos direitos 

fundamentais, as diferenças de gênero e sexo, setores ode tal hipossuficiência é fato 

freqüente; a vulnerabilidade de menores, mulheres e idosos em algumas pugnas 

forenses, onde surgem decisões pouco equânimes ante a fragilidade material do 

adversário, faz propugnar-se uma recomposição das forças no processo pela intervenção 

judicial e emprego da teoria da prova dinâmica
25

. 

Anotem-se situações em que se manifesta a vulnerabilidade. 

Um forte surto de meningite na Nigéria proporcionou experimento de droga 

fabricada por conhecida multinacional farmacêutica, ainda não aprovado em seu país de 

origem, o que levou à morte de onze crianças, enquanto outras duzentas ficaram surdas, 

cegas ou aleijadas; assim também acontecera com indivíduos saudáveis, recrutados na 

Estônia ou entre refugiados daquele país, levados para clínica suíça em troca de dólares 

e empregados como cobaias em variadas análises; ou negros americanos tuberculosos 

tratados com placebos apenas para testar sua resistência à doença, e que sucumbiram. 

O uso de seres humanos em pesquisas de produtos fabricados por poderosas 

empresas é fato recorrente, explorado pelo cinema e pela literatura; mas sofre forte 

assédio contemporâneo dos órgãos sanitários e de entidades internacionais, em proteção 

aos indivíduos desprotegidos, não só pela conduta aética que comanda tais ensaios, mas 

em proteção da dignidade dos sujeitos envolvidos. 

Assim, recentes diretrizes de organizações médicas exigem uma justificativa 

especial para convidar pessoas vulneráveis a servir como sujeitos das pesquisas, e, caso 

escolhidos, devem ser aplicados recursos de proteção de seus direitos e bem-estar. 
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Vulnerabilidade é uma palavra de origem latina, derivando de vulnus (eris) 

que significa “ferida”, sendo irredutivelmente definida como suscetibilidade de ser 

ferido, significação etimológico-conceitual, originária e radical que se mantém em todas 

as evocações do termo, na linguagem corrente ou especializada, tendo surgido por vez 

primeira no Relatório Belmont; nele, a classificação se estendia tanto às pessoas 

singulares como populações, querendo dirigir-se aos que se encontram numa situação de 

exposição agravada e que possam vir a ser feridas, isto é, serem prejudicadas nos seus 

interesses pelos interesses de outrem  no âmbito das pesquisas biomédicas; e, mais 

especificamente, nas experimentações humanas 
26

. 

De acordo com a filosofia de Lévinas, toda subjetividade é uma relação com o 

outro, na dependência ao outro que o faz ser; a subjetividade é, pois, originária e 

irredutivelmente dependência, exposição ao outro, e, assim, vulnerabilidade; isso não 

acontece apenas no plano ontológico, como sua identidade substancial, mas no plano 

ético, como apelo a uma relação não violenta entre o eu e o outro, na face a face, onde o 

eu, na sua vulnerabilidade, apresenta-se como resposta não violenta à eleição do outro 

que o faz ser 
27

. 

Lévinas aponta para transcender-se para o outro, numa relação imperiosa que 

denomina alteridade e o faz sem privilegiar o universo utópico kantiano, mas o aqui e 

agora da vida comunitária, unindo transcendência com cotidianidade, razão e prática; 

destarte, a relação com o outro seria efetuada no face-a-face e o sentimento de 

alteridade não mais gerado pela forma ou natureza dos seres, mas revelado pela epifania 

do rosto do outro; assim, a missão de cada ser humano não seria ser, mas ser para, 

aonde o modelo um para outro quebra a hegemonia do ser egóico e propõe a 

construção de uma sociedade humanizada pela fraternidade 
28

. 

No mesmo sentido, Hans Jonas chama atenção para a relevância para a 

relevância filosófica da vulnerabilidade que entende como caráter perecível de todo o 

existente: sendo o existente, todo o ser perecível, isto é, finito, mortal, e assim 
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vulnerável, situando-se no seu reflexão apenas no plano ético, pois a vulnerabilidade 

apela para um dever, ou uma resposta ética, à responsabilidade do outro perante a 

ameaça de perecimento do existente; essa meditação, para o filósofo, não se reduz 

apenas às relações interpessoais, mas a todos os viventes, num irrecusável alargamento 

ao plano animal, vegetal e ambiental; mas a dimensão é mais específica aos homens que 

mais podem e mais devem pelo que, apesar de toda a natureza ser vulnerável, é apenas a 

pessoa humana que tem poder de destruir todo o existente, e a quem compete a 

responsabilidade de zelar pela vulnerabilidade, de responder de modo proporcional ao 

seu poder, de cumprir o seu dever de solicitude face à ameaça; constitutiva do ser 

humano, a vulnerabilidade é irredutível e inalienável; a vulnerabilidade exprime, assim, 

o modo de ser do homem, a sua humanidade, e exige um modo específico de agir na 

resposta não violenta de cada um ao outro, uma ação responsável e solidária, 

instaurando uma ética de fundamentação antropológica, eis que o modo de agir decorre 

do modo como somos e como queremos ser; e a nossa comum vulnerabilidade instaura 

um sentido universal do dever na ação humana 
29

. 

Denominam-se pessoas vulneráveis, então, os seres de relativa ou absoluta 

incapacidade de proteger seus proveitos ou que não tenham poder, inteligência, 

educação, recursos, forças ou outros atributos necessários a garantir suas conveniências. 

Desta forma, a principal característica da vulnerabilidade é a liberdade limitada 

para consentir ou recusar-se a participar da experiência, aí se incluindo os que observam 

alguma subordinação, como os militares e os estudantes; pessoas idosas, com 

reconhecida senilidade, residentes em asilos ou abrigos; os beneficiários da previdência 

ou da assistência social; as pessoas pobres e desempregadas; os pacientes de salas de 

emergência; alguns grupos étnicos e raciais minoritários; os sem-tetos, nômades, 

refugiados ou pessoas deslocadas de seu meio; os prisioneiros e as comunidades 

ignorantes dos conceitos médicos modernos. 

Ou seja, todos os que podem ser cooptados pela sedução financeira ou 

instigação da sobrevivência fácil; outros protocolos acrescentam, também, a capacidade 

inadequada para discernir a proposta em termos éticos ou científicos; a infra-estrutura 

local deficiente; o pessoal não treinado; a reduzida capacidade técnica para realizar a 
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pesquisa; a limitada disponibilidade dos cuidados de saúde e tratamento fora do 

ambiente onde se realiza a atividade; ou a ausência de uma afetiva supervisão do exame. 

O ser humano é vulnerável como todo o ser vivo, mas diversamente dos outros 

animais não o apenas em seu organismo e fenômenos vitais, mas ainda na construção de 

sua vida no seu projeto existencial; especialmente nas pesquisas biomédicas a 

qualificação de pessoas vulneráveis impõe a obrigatoriedade ética de sua defesa e 

proteção para que não sejam maltratadas, abusadas ou feridas
30

. 

Na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, a Unesco anuncia 

o dever de respeito à vulnerabilidade humana e integridade pessoal, afirmando que ela 

deva ser levada em consideração, o que corresponde a reconhecê-la como traço 

indelével da condição humana, na sua irredutível finitude e fragilidade como exposição 

permanente a ser ferida, não podendo jamais ser suprimida (artigo 8º), mas protegidos; 

diz, ainda, que a vulnerabilidade, elevada à condição de princípio, visa garantir o 

respeito pela dignidade humana nas situações em relação às quais a autonomia e o 

consentimento se manifestam insuficientes 
31

. 

Nessa linha, as Diretrizes éticas internacionais para a pesquisa biomédica em 

seres humanos do Conselho de Organizações Internacionais de Ciências Médicas 

definem os indivíduos vulneráveis como aqueles com capacidade ou liberdade 

diminuída para consentir ou abster-se de consentir 
32

 

A maior ou menor vulnerabilidade das pessoas ou países se deduzirá da 

presença numérica destes elementos no caso concreto; motivo por que os bioeticistas se 

batem pela proteção à saúde e a oferta de cuidados adequados e coletivos, por uma 

melhor qualidade de vida e a concentração de recursos em políticas que permitam 

expectativa de vida e respeito. 

Hoje, perspectivada em função de uma relação social, cultural, política e 

econômica desigual e, como conseqüência de uma relação de desigualdade, a 

vulnerabilidade pode manifestar-se de modo individual ou coletivo, entre indivíduos, 
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entre diferentes grupos, culturas ou etnias, ou mesmo entre países; e proteger a 

vulnerabilidade nas relações assimétricas é uma evidência do Direito, eis que 

basicamente institucionalizado na forma de proteger os seres humanos vulneráveis, 

como no Direito Civil na proteção de menores e incapazes; ou no Direito Penal com 

respeito à proteção das pessoas que por condição ou circunstâncias são ou estão 

vulneráveis ou à penalização das intervenções arbitrárias, não consentidas 
33

. 

Portanto, a vulnerabilidade manifesta uma relação assimétrica entre o fraco e o 

forte, o que demanda um compromisso eticamente adequado de que o mais poderoso 

proteja o mais fraco 
34

. 

Na visão do diploma penal, a pessoa vulnerável é a que não tem qualquer 

possibilidade de opção, compreendendo o menor de 14 anos que não tem o necessário 

discernimento ou que não pode oferecer resistência 
35

. 

Assim, constitui estupro de vulnerável o fato de o agente ter conjunção carnal 

ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14(catorze) anos, prevendo-se uma pena 

de 8(oito) a 15(quinze) anos (CP artigo 217-A, caput). 

A conduta deixou de ser uma simples modalidade do tipo penal comum de 

estupro, para assumir a categoria de tipo penal com marca de autonomia tipológica e 

denominação própria, não se restringindo a mudança a um mero deslocamento do 

espaço normativo, mas integrou-se ao sistema uma nova infração penal; contudo, não 

foi feliz o legislador, pois o adjetivo (vulnerável) foi usado com função substantiva para 

indicar o sujeito passivo desta modalidade do crime sexual mais grave, que será sempre 

uma pessoa fragilizada, incapacitada física ou mentalmente; ainda o adjetivo 

“vulnerável” é um novo conceito penal e deve ser entendido como toda a criança ou 

mesmo adolescente com menos de 14(catorze) anos; ou, ainda, como qualquer pessoa 
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incapacitada física ou mentalmente de resistir à investida estupradora do agente 

criminoso 
36

. 

Acrescente-se, além, que foi revogada a presunção de violência em relação a 

vítimas menores de 14(catorze) anos, àquelas que o agente saiba alienadas ou débeis 

mentais, ou que não possam oferecer resistência, estipulando-se tipos penais autônomos 

com penas maiores; aparentemente, a nova redação encerra as discussões iniciadas com 

julgamento na Suprema Corte que adotara entendimento de que a presunção em tais 

crimes era relativa, ensejando prova em contrário: o laconismo do artigo 217-A traz 

implícita a irrelevância do consentimento do ofendido quanto à prática da libidinagem, 

pois delito haverá mesmo com tal assentimento 
37

. 

A vulnerabilidade do ofendido também define a forma de demanda, eis que 

nesta hipótese ou quando a vítima é menor de 18(dezoito) anos a ação penal é pública 

incondicionada (CP artigo 225, § único). 

Em síntese, segundo a novidadeira ótica penal  constituem delitos penais contra 

pessoas vulneráveis os praticados contra quem tenha 14(catorze) anos ou menos, ou 

aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, não tenham o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possam 

oferecer resistência
38

. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os saberes modernos não abdicam de uma política interdisciplinar em que as 

especialidades se subjugam à modéstia científica, aceitando uma constante integração 

aonde os conceitos e conteúdos se permeiam como vasos comunicantes. 
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Atento aos ares de renovação e adequando-se aos protestos da sociedade que 

exige medidas coercitivas drásticas em busca da paz comunitária, o ordenamento 

criminal estende suas raízes para o solo da biociência; e dele absorve a seiva necessária 

para proteger o grupo dos hipossuficientes, com a importação e uso de vocábulo gerado 

no ventre bioético, mas vestido com as roupas da doutrina penal: a vulnerabilidade. 
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JUVENTUDE E ATO INFRACIONAL: O SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO E A PRODUÇÃO DA REINCIDÊNCIA
39

 

Silvia Tejadas – Assistente Social, Mestre e Doutoranda em Serviço Social 

 

RESUMO –  

O presente artigo aborda parcialmente resultados de pesquisa acerca do tema 

“juventude, ato infracional e reincidência” a qual visava desvelar as determinações que 

incidem no fenômeno da reincidência na prática de atos infracionais por adolescentes 

residentes na cidade de Porto Alegre. É situada a metodologia da pesquisa e as 

determinações referentes à esfera privada e pública dos adolescentes, discutindo a seguir 

as determinações que emergem do Sistema de Atendimento ao Adolescente Autor de 

Ato Infracional, foco do artigo. O estudo identificou que houve avanços significativos 

nas diretrizes e objetivos dos programas de atendimento, resultado das transformações 

paradigmáticas ocorridas na última década. Contudo, ainda preponderam práticas que 

evidenciam um foco na esfera punitiva em detrimento da função socioeducativa, ou, 

ainda, na perspectiva tutelar visando suprir lacunas do sistema protetivo. O Sistema 

reforça as determinações da esfera privada e da ausência do Estado compondo 

engrenagens que se reforçam mutuamente na reprodução da reincidência. 

 

 Introdução 

O presente artigo é parte de um capítulo de dissertação de mestrado 

apresentada ao curso de Serviço Social

, cujo problema de pesquisa consistia em 

desvelar as determinações que incidem no fenômeno da reincidência na prática de atos 

infracionais por adolescentes residentes na cidade de Porto Alegre. Juventude, ato 

infracional e reincidência são categorias que, no senso comum da sociedade brasileira, 

se articulam em um emaranhado de preconceitos que, muitas vezes, resultam em 
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 O presente artigo apresenta alguns dos achados de dissertação de mestrado intitulada: 

Juventude e ato infracional: as múltiplas determinações da reincidência, apresentada à Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 2005. 
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percepções que alimentam a indiferença, a estigmatização e o estreitamento das análises 

acerca do tema.  

O estudo do fenômeno da reincidência dos adolescentes na prática de atos 

infracionais, no contexto de uma investigação de cunho qualitativo, conduziu à 

identificação de múltiplas determinações que se relacionam de forma dialética na sua 

produção, permeando o âmbito da esfera privada e pública da vida dos participantes da 

pesquisa. Dentre tais determinações destaca-se o próprio Sistema de Atendimento ao 

Adolescente Autor de Ato Infracional, o qual no Estado do Rio Grande do Sul, vem ao 

longo dos últimos anos, passando por um amplo processo de reordenamento no sentido 

de atender ao preconizado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

Neste artigo, serão abordadas de forma sintética a metodologia da pesquisa e as 

determinações provenientes do campo da vida privada e pública dos adolescentes, de 

forma a introduzir o debate central que será desenvolvido quanto às determinações que 

emergem do próprio Sistema de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. 

 

 

 

1. Situando a pesquisa e os principais achados relacionados à esfera privada 

e pública da vida dos adolescentes 

 

O estudo, de natureza qualitativa, fundamentou-se no método materialista, 

histórico e dialético. Os critérios para a seleção dos sujeitos foram: adolescentes, do 

sexo masculino, residentes em Porto Alegre, reincidentes no cometimento de atos 

infracionais, aos quais tivesse sido aplicada a medida de internação ou liberdade 

assistida, nos meses de julho e agosto de 2003, e que tivessem outros ingressos no 

Sistema com a aplicação das referidas medidas.  

A primeira etapa consistiu na análise de 52 processos, sendo estudados: termos 

de audiência, relatórios técnicos sobre a execução das medidas socioeducativas, laudos 

das equipes técnicas do Juizado da Infância e Juventude e relatórios de instituições da 

rede de atendimento. Tais documentos permitiram o conhecimento do grupo estudado 

quanto às suas condições e modo de vida, à trajetória institucional, às intervenções 

técnicas e à inserção nas políticas públicas.  
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Na segunda etapa, selecionou-se os adolescentes com maior e menor número de 

atos infracionais e, do conjunto, quais os que ainda estavam cumprindo medida 

socioeducativa, realizando-se, então, entrevistas semi-estruturadas com os adolescentes 

e familiares. As entrevistas tinham por objetivo conhecer os fatores de risco e de 

proteção na vida dos adolescentes, o processo de produção da reincidência e as 

intervenções efetivadas pelo Sistema de Atendimento, na ótica dos entrevistados.  A 

terceira etapa consistiu na análise dos dados, através da análise de conteúdo. 

A metodologia adotada na pesquisa ofereceu uma riqueza muito grande de 

informações, através das opiniões expressas oralmente ou descritas nos documentos. 

Essa riqueza e complexidade, permite afirmar que se trata de um fenômeno dotado de 

múltiplas determinações que se relacionam de forma dialética na sua produção e 

reprodução.  Cada aspecto apreendido na pesquisa faz parte de um todo, articulado 

dialeticamente no tecido social, por isso não se busca hierarquizar determinações, o que 

comprometeria a percepção da realidade como dotada de movimento. Para fins de 

introduzir a discussão sobre as determinações que emergem do Sistema de Atendimento 

ao Adolescente Autor de Ato Infracional, situa-se de forma sintética as determinações 

que remetem ao contexto familiar e social no qual os sujeitos da pesquisa nascem e se 

tornam juventude, seguidas pela discussão acerca do acesso às políticas públicas  que 

deveriam materializar os direitos conquistados nas lutas sociais e garantidos legalmente 

, o que tem repercussão direta na condição e modo de vida dos jovens. 

A família foi apontada pelos adolescentes entrevistados como sua maior fonte 

de apoio; da mesma forma, os familiares percebiam-se como fundamentais na vida dos 

jovens. Os dados da pesquisa apontam, entretanto, que embora a família se faça presente 

nas representações dos adolescentes reincidentes e parentes, na realidade vivida essa 

experiência nem sempre ocorreu nos moldes idealizados, apresentando-se, sem dúvida, 

uma relação entre o exercício da violência através do crime e a ausência de 

pertencimento.  

O primeiro grupo social do qual os jovens pesquisados fizeram parte foi sua 

família, a partir dos mais diversos arranjos. Trata-se de famílias reconstituídas ou 

uniparentais e extensas, compondo o arranjo familiar nuclear uma parcela menor. 

Revelou-se, assim, a vivência da separação dos pais, ainda na infância, para um grupo 

significativo, bem como iniciativas da família extensa em oferecer suporte, vindo 
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muitos avós a criarem os netos sozinhos, com o auxílio de outros parentes ou com 

algum dos pais. Nesse processo, verificou-se, ainda, a circularidade do jovem pela 

residência de diversos familiares, amigos e até instituições.  

Além disso, identificou-se a vivência de perdas, devido à morte do adulto 

responsável pelos cuidados das crianças, algumas vezes de mais de um adulto e até de 

irmãos. Tais eventos podem acarretar impacto no processo de socialização do indivíduo, 

uma vez que se verifica certa rotatividade de adultos cuidadores, instabilidade nos 

arranjos familiares e rupturas e perdas de pessoas significativas no processo vincular. 

Experiências que remetem a sentimentos como o medo, a insegurança, a tristeza e que 

podem corroborar com uma identidade marcada pela idéia de inadequação, 

desqualificação, inferioridade, não pertencimento.  

No âmbito das relações familiares e do contexto social mais próximo ao 

adolescente emergiram informações que remetem a vivências de violência que se 

apresentam em distintos contextos.  Inicialmente, é necessário considerar que, tal como 

a família, a violência não se constitui em um fenômeno natural, mas histórico e 

socialmente construído, portanto relaciona-se à cultura e pode ser transformado. É uma 

forma de relação que atravessa o conjunto da sociedade, adquirindo dimensões 

familiares, comunitárias e relacionadas à estrutura da sociedade capitalista como um 

todo. Nesse contexto se estabelecem relações assimétricas de poder, onde as diferenças 

se tornam desigualdades, entre gêneros, entre faixas etárias, entre grupos, entre 

comunidades, entre classes sociais.  

A violência intrafamiliar constituiu-se em um fenômeno presente na maioria das 

famílias dos adolescentes estudados, onde em geral, a figura masculina constituiu-se no 

agressor, sendo ele pai, padrasto ou avô. A violência presente cotidianamente nas 

comunidades dos adolescentes pesquisados, por sua vez, materializou-se através de 

tiroteios, constituição de gangues, envolvimento com o crime, com o tráfico de drogas, 

assassinato de parentes significativos, uso de arma de fogo pelo adolescente, 

envolvimento de parentes com o crime, risco de perder a vida a qualquer momento. 

Assim, a violência se apresenta como uma forma de relação comum à experiência social 

dos jovens pesquisados. A prática do ato infracional e a reincidência, por sua vez, se 

afirmam no cotidiano da vida do bairro onde moram. 
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Considerando que a identidade se constrói processualmente na vida do sujeito, a 

partir das relações estabelecidas com o mundo social, não podemos concebê-la como 

uma obra individual tão-somente. Nesse sentido, é visível que esse processo foi 

permeado, no caso do universo da pesquisa, por vivências onde as redes de 

sociabilidade sofreram rupturas, descontinuidades, onde os modelos identificatórios, por 

vezes, desapareceram da vida dos adolescentes, abandonando-os aos cuidados de outros 

ou à própria sorte ou, ainda, fragilizando-se diante do alcoolismo ou outras adições. A 

experiência da afetividade, do sentir-se amado, cuidado, desejado muitas vezes não se 

caracteriza como uma realidade, apenas uma idealização. A dificuldade em dialogar, em 

estabelecer relações respeitosas no âmbito familiar apresentou-se de forma corrente.  

Contraditoriamente, a experiência familiar e o desejo de estar com a família 

mostraram-se intensos entre os adolescentes entrevistados e, ao mesmo tempo, a 

expectativa de constituir a própria família. Além disso, a violência apresentou-se como 

uma forma de resolução de conflitos, de imposição do mais forte ao mais fraco, 

permeando diferentes contextos da vida social, tudo isso repercutindo em uma 

“identidade em obras” , como refere Soares (2005, p. 205), que anuncia o caráter 

enigmático da identidade: “por um lado significa a originalidade de alguém, a 

singularidade que torna cada pessoa incomparável e única; por outro lado, adquire o 

sentido oposto ao designar a semelhança que aproxima duas pessoas”. 

Certamente tais elementos corroboram para a constituição de uma auto-estima 

prejudicada, de sentimentos de inadequação, de desqualificação e de incompetência que 

remetem à invisibilidade diante do olhar do outro. Na verdade, o olhar do outro é o 

espelho no qual o sujeito se enxerga. Se este espelho ignora ou se aponta o valor 

negativo do sujeito, o que ele não sabe, o que ele fez de errado, é dessa forma que ele se 

enxergará. 

É a generosidade do olhar do outro que nos devolve 

nossa própria imagem ungida de valor, envolvida pela aura da 

significação humana, da qual a única prova é o reconhecimento 

alheio.  Nós nada somos e valemos nada se não contarmos com 

o olhar alheio acolhedor, se não formos vistos, se o olhar do 

outro não nos recolher e salvar da invisibilidade – invisibilidade 
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que nos anula e que é sinônimo, portanto, de solidão e 

incomunicabilidade, falta de sentido e valor. Por isso, construir 

uma identidade é necessariamente um processo social, 

interativo, de que participa uma coletividade e que se dá no 

âmbito de uma cultura e no contexto de um determinado 

momento histórico (SOARES, 2005, p. 206). 

A ausência de lugar dentro da família, de aceitação, de valorização, de 

reconhecimento, o mesmo ocorrendo em outras relações sociais, leva ao não-

pertencimento, à dificuldade de encontrar com quem e com o que se identificar. Nessa 

trajetória, apresenta-se o uso das substâncias psicoativas, o envolvimento com o tráfico 

e a prática do crime e a reincidência. A droga como meio de se inserir em um grupo e de 

lidar com o sofrimento, o crime como meio de conquistar a afirmação e o 

pertencimento. Os elementos destacados nesse item, que remetem a expressões da 

questão social no contexto da sociedade brasileira, e, no caso da cidade de Porto Alegre, 

na sua interação dialética, constituem-se em determinações do início da prática de atos 

infracionais e, na falta de sua redefinição, na produção da reincidência, como expressão 

da violência. 

Trata-se de um  processo, sem dúvida, repleto de ambivalências, repercutindo 

em movimentos destrutivos do jovem consigo e com os outros. Contudo, a prática de 

atos infracionais não pode ser entendida de forma linear, visto que na sua produção 

podem atuar elementos que venham a fomentar a resiliência, permitindo um 

redirecionamento dessas trajetórias para práticas de convívio social respeitosas.  Dessa 

forma, a resiliência aponta perspectivas para o debate acerca da interação do fenômeno 

reincidência, as relações familiares e redes sociais de apoio, uma vez que remete ao 

papel no Estado. Nesse sentido, se espera do Estado a produção de políticas que, para 

assegurar os direitos previstos legalmente, constituam metodologias de trabalho que 

efetivamente reconheçam a humanidade de cada adolescente e atuem de forma a 

promover a resiliência e, com isso, pertencimento, em contextos de vulnerabilidade.   

As trajetórias de vida dos adolescentes pesquisados evidenciam a sua 

invisibilidade no âmbito das políticas públicas, identificada através do não-acesso às 

políticas ou da desqualificação destas quanto ao reconhecimento das necessidades do 
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sujeito e produção de respostas adequadas. Em decorrência, os adolescentes reincidentes 

não são reconhecidos, sua presença é obscurecida, passam despercebidos pelas 

estruturas do Estado ou delas são excluídos, por não corresponderem a padrões de 

comportamento desejados. A experiência junto a estruturas sociais que deveriam 

proteger torna-se um reforço ao sentimento de inadequação e incompetência, à auto-

imagem negativa, expressando a violência. Evidencia-se, nesse contexto, outro conjunto 

de determinações da reincidência, quanto à ausência ou à inadequação da intervenção 

do Estado. A debilidade da intervenção do Estado inviabiliza a construção de estruturas 

de sociabilidade portadoras de sentido, as quais possibilitariam ao adolescente condição 

de projetar um futuro e de pertencer a uma estrutura societária. 

  

2. Sistema de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional: entre a 

tutela e a punição 

 

A análise dos dados da pesquisa, no que pertine à intervenção do Sistema de 

Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional, possibilita que se identifiquem, 

no próprio Sistema de Atendimento, determinações da reincidência. Os depoimentos 

dos adolescentes e seus familiares, assim como a análise dos processos, apontam para 

um Sistema que é visto como centrado na esfera punitiva, sendo essa sua face mais 

explícita, em detrimento da sua função socioeducativa. Assim, a perspectiva da 

modulação do comportamento se sobrepõe às demais e não produz efeitos quanto à 

mudança da forma como o adolescente se percebe e como se relaciona socialmente, 

contribuindo para a manutenção da violência como forma de relação. Estabelece-se um 

paradoxo: o Sistema de Atendimento, que deveria contribuir para a redução da 

reincidência, a reforça. Eis o objeto de análise nesse item, ou seja, de que forma o 

Sistema atua na reprodução do fenômeno da reincidência. 

Deve-se, ainda, mencionar que a vulnerabilidade social, no Sistema de 

Atendimento, torna-se vulnerabilidade penal, como apontado por Zaffaroni (2001). Os 

dados coletados mostram um grupo de jovens com suas possibilidades de pertencimento 

afetadas pelas condições econômico-sociais, culturais e familiares, tornando-se um alvo 

para o Sistema de Atendimento Sócio-Educativo. 



 

50 

 

Diante da absurda suposição – não desejada por 

ninguém – de criminalizar reiteradamente toda a população, 

torna-se óbvio que o sistema penal está estruturalmente montado 

para que a legalidade processual não opere e, sim, para que 

exerça seu poder com altíssimo grau de arbitrariedade seletiva 

dirigida, naturalmente, aos setores vulneráveis (...) Em razão da 

seletividade letal do sistema penal e da conseqüente impunidade 

das pessoas que não lhe são vulneráveis, deve admitir-se que seu 

exercício de poder dirige-se à contenção de grupos bem 

determinados e não à „repressão ao delito‟ (ZAFFARONI, 2001, 

p. 27 e 40). 

Estabelece-se, assim, uma equação de segregação e reforço à incapacidade, à 

baixa auto-estima, ao autoconceito negativo, onde o Sistema de Atendimento acaba por 

reforçar as determinações provenientes da esfera familiar, comunitária e da ausência de 

aporte do Estado, engrenagens de determinações da reincidência que se reforçam 

mutuamente. 

O Sistema de atendimento, no campo da execução das medidas, através de 

documentos como o Programa de Execução de Medidas Sócio-Educativas de Internação 

e Semiliberdade do Rio Grande do Sul – PEMSEIS (RIO GRANDE DO SUL, 2002), 

expressa diretrizes como: a percepção da Unidade como ambiente continente que deve 

propiciar a ação socioeducativa de cunho emancipatório, visando à transformação 

individual e coletiva, coordenada pelos adultos e considerando a experiência 

sociocultural dos adolescentes; todos os funcionários são co-responsáveis pela proposta; 

atendimento organizado com atividades terapêuticas e pedagógicas; a família como co-

partícipe; relações institucionais como promotoras da construção coletiva de direitos e 

deveres; instituição compondo a rede de atendimento e buscando parcerias; formação 

permanente dos agentes institucionais; avaliação sistemática e participativa da prática 

pedagógica. O Programa de Execução Municipal das Medidas Sócio-Educativas – 

PEMSE, por sua vez, prevê “articular uma rede de serviços intra e interinstitucional 
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competente para atender às demandas sócio-educativas dos adolescentes em conflito 

com a lei” (GAZZANA e CORRÊA, 2004, p. 217). 

Tais pressupostos almejam práticas socioeducaticas construídas de modo 

articulado em rede, portanto, por meio de estratégias interinstitucionais. Observou-se, 

entretanto, através dos relatos dos adolescentes e familiares, que a experiência junto às 

medidas voltou-se para o seu cumprimento tão-somente, ou seja, para a adequação do 

comportamento do adolescente às expectativas em torno dele.  

Assim, a modulação do comportamento adquire centralidade, o que pode ocorrer 

com certa facilidade quando o adolescente apenas representa um papel incongruente 

com sua subjetividade. Pode, ainda, constituir-se no principal aprendizado dentro das 

medidas: corresponder às expectativas quanto a não ter “isolamentos” ou apresentar-se 

nos horários determinados na liberdade assistida ou na prestação de serviços à 

comunidade. Dessa forma, a medida pode simplesmente incidir na socialização quanto 

ao aprendizado de um papel que não encontra ressonância na subjetividade do sujeito, 

não repercutindo quanto a transformações em suas relações sociais. 

Tal constatação conduz à discussão, hoje central no campo do Sistema de 

Atendimento Sócio-Educativo, quanto à natureza e finalidade da medida 

socioeducativa. Konzen (2005), discutindo a natureza das medidas socioeducativas, 

refere que elas produzem “efeitos de índole penal”, pois se caracterizam para o 

destinatário como reprimenda a comportamento infracional. Dessa afirmação, o autor 

lança o questionamento acerca da finalidade da medida, ao que responde: “a medida 

socioeducativa pretende a prevenção da recidiva e a reinserção social pela prática de 

técnicas pedagógicas, confrontando o adolescente com a sua responsabilidade” 

(KONZEN, 2005, p. 77). 

Diferentemente do sistema penal para adultos, onde o caráter retributivo 

prepondera, no campo socioeducativo as necessidades pedagógicas do adolescente 

devem prevalecer. Assim, Konzen (2005, p. 77) defende que “a finalidade da medida 

socioeducativa pauta-se pela necessidade pedagógica do adolescente”. Nessa direção, os 

entrevistados apontaram com facilidade o viés retributivo da medida na sua dimensão 

punitiva ou, ainda, de castigo. A finalidade educativa, por sua vez, pareceu submergir a 
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uma estrutura e forma de operacionalizar as medidas que estão impregnadas da visão 

tutelar ou punitiva. Conseqüentemente, o ideário de combater a reincidência fica 

comprometido e o próprio Sistema incide na sua produção. 

Cabe questionar, então, no caso do universo dessa pesquisa: de que forma o 

ideário educativo enfraqueceu-se a tal ponto que não contribuiu quanto à superação da 

reincidência dos adolescentes universo da pesquisa?  

O impacto do Sistema quanto a favorecer uma ruptura com a prática do ato 

infracional como um destino mostrou-se praticamente inexistente na vida dos 

adolescentes abrangidos por essa pesquisa. Para que houvesse esse tipo de resultado, as 

medidas socioeducativas deveriam ter oferecido intervenções que agregassem elementos 

novos à identidade, que valorizassem as potencialidades e proporcionassem, através da 

experiência social, a vivência de valores na vida dos adolescentes. O Sistema priva o 

adolescente do direito à liberdade ou o limita, em razão do ato infracional cometido, e, 

em decorrência, o mantém privado dos demais direitos.  

Em verdade, a violação de direitos se inicia antes da aplicação da medida. 

Autores como Konzen (2005) e Motta Costa (2005), em estudos realizados a partir dos 

processos judiciais, demonstram que, em muitas situações, o direito à ampla defesa não 

é garantido, devido à ausência de defensor em todas as fases do processo. Além disso, a 

perspectiva tutelar ainda possui raízes sólidas, levando ao entendimento da medida 

socioeducativa como uma proteção ao adolescente, desconsiderando seu caráter aflitivo 

e, por vezes, deixando de observar garantias constitucionais. 

Apresenta-se a perspectiva do etiquetamento do adolescente no Sistema, 

provocado pela reincidência e reforçador de sua continuidade. O adolescente reincidente 

ocupa lugar específico no Sistema, com unidade de internação própria, onde os 

controles e a perspectiva prisional são acentuados. Por outro lado, no momento da 

aplicação da medida socioeducativa, a reincidência e o descumprimento de medidas 

anteriores, em meio aberto, certamente são motivadores da aplicação de medida mais 

gravosa.  

Na unidade onde os adolescentes entrevistados se encontravam, o deslocamento 

interno era feito com algemas, e os adolescentes, conforme seus relatos, passavam a 

maior parte do dia nos dormitórios (celas individuais). O período de freqüência à escola 
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limitava-se a dois dias na semana. Somente uma das alas dispunha de trabalho voltado 

para a confecção de sacos de lixo utilizados na própria instituição, recebendo 

remuneração para tanto. Dessa forma, ao adolescente reincidente é atribuído um status: 

o do reincidente, que passa a defini-lo como pessoa, carregando o estigma de ser 

alguém que não é mais passível de mudança, como portador de maior periculosidade.  

[...] Cada um de nós se torna aquilo que os outros vêem 

em nós e, de acordo com esta mecânica, a prisão cumpre uma 

função reprodutora: a pessoa rotulada como delinqüente assume, 

finalmente, o papel que lhe é consignado, comportando-se de 

acordo com o mesmo. Todo o aparato do sistema penal está 

preparado para essa rotulação e para o reforço desses papéis 

(ZAFFARONI, 2001, p. 60). 

O adolescente D, ao relatar sua experiência no Presídio Central, onde passou 

seis meses, demonstrou como aprendeu a cumprir a medida sem se atritar e, com isso, 

com menor número de isolamentos, utilizados como meio disciplinador. Ele, então, 

atribuía aos mais jovens na instituição o papel de se confrontarem e, com isso, sofrerem 

tais sanções. Ora, esse adolescente captou aquilo que o Sistema espera dele e passou a 

corresponder, como um papel que se aprende. Sua visão de mundo e sua experiência 

social anterior permanecia, certamente, inalterada. Dessarte, é muito provável que, ao 

estar em liberdade e confrontado com sua realidade social, ele novamente utilize a 

violência como meio de sobreviver e relacionar-se socialmente. 

Cabe aqui uma reflexão acerca do isolamento, uma vez que se identificou seu 

uso em 64,58% dos processos analisados, tratando-se, assim, de um recurso disciplinar 

utilizado com freqüência frente ao grupo de adolescentes estudados. Em menor 

intensidade, foi utilizada a transferência de Unidade como recurso disciplinar, sendo 

que as Unidades organizam-se a partir de graduações, do primeiro ingresso à 

reincidência, as quais dispõem de menor ou maior aparato de contenção.  

Os isolamentos devem ser informados à autoridade judiciária. Por conseguinte, 

constam nos processos os relatos das comissões disciplinares das instituições. Sem 

dúvida, essa medida produz maior transparência ao ato de isolar algum adolescente do 

convívio, não mais sendo um ato regulado internamente pela Unidade e, muitas vezes, 
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por poucas pessoas. Por outro lado, sua utilização freqüente pode revelar frágeis 

intervenções quanto à mediação de conflitos no cotidiano da convivência nas alas, 

contribuindo pouco para o exercício do autocontrole na arena do convívio social. 

Observa-se que, embora tenha havido avanços significativos no campo conceitual e de 

maior transparência quanto ao uso de isolamento, sua finalidade e abordagem mantêm 

uma clara intenção punitiva, acrescida da crença de que a segregação oferece condição 

de reflexão. 

Passado o período da prisão bastilha, galera, porão e 

outros tipos que tinham como característica comum a 

massificação, surge a prisão como isolamento em que a cela é o 

elemento fundamental para permitir que a solidão do indivíduo 

possibilite-lhe o encontro consigo mesmo e a revisão crítica de 

sua vida e atitudes (VOLPI, 2001, p. 53). 

Evidenciaram-se, na pesquisa, discrepâncias entre as propostas e intervenções 

técnicas quanto ao atendimento psiquiátrico e uso de medicação psicotrópica, o que 

pode remeter ao uso da contenção química para fins de controle dos adolescentes no 

convívio institucional. Esse aspecto, associado à precariedade da oferta institucional 

quanto a promover o acesso ao direito à educação, profissionalização, esporte, cultura, 

lazer remete a um ambiente institucional de mal-estar, que certamente repercute nos 

relacionamentos, aflorando conflitos. Nesse contexto, pode-se supor que os conflitos 

não são entendidos como passíveis de uma abordagem pedagógica, mas silenciados pela 

medicação ou pelo isolamento. 

No meio aberto, os desafios postos às medidas se intensificam quando o 

convívio social do adolescente está mantido. Desse modo, a medida necessita contar 

com a motivação e a percepção de sentido por parte do adolescente. Os meios 

coercitivos encontrados pelas medidas em meio aberto voltam-se à ameaça de sua 

regressão para o meio fechado ou à apresentação do adolescente à autoridade judiciária. 

Observou-se, entre os adolescentes reincidentes participantes da pesquisa, que 

aproximadamente 40% deles, embora aplicadas as medidas em meio aberto, não as 

cumpriram. Esse dado leva à reflexão sobre as circunstâncias que desfavorecem a 
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adesão destes adolescentes às medidas não-privativas de liberdade e, ainda, ao fato de 

reincidirem após seu cumprimento. 

A figura do juiz apresentou-se, nos dois âmbitos do Sistema, como aquela 

sobre a qual se depositam as expectativas punitivas, guardiã do futuro e, ao mesmo 

tempo, alvo das projeções dos adolescentes sempre que frustradas suas expectativas de 

progressão de medida ou desligamento do Sistema.  

Observou-se, ainda, que a ameaça do presídio é utilizada como meio de 

dissuadir o adolescente de manter-se reincidente. Quando se aproxima a idade dos 18 

anos, tanto os familiares quanto os trabalhadores do Sistema se utilizam dessa 

abordagem. Os familiares, buscando garantir algum temor por parte dos jovens quanto 

ao seguimento na prática do crime; os trabalhadores, algumas vezes, assinalando-a 

como um destino do adolescente.  

 

3. Entre o conceito e a prática: o esvaziamento do socioeducativo 

 

Cabe questionar, diante das evidências punitivas do Sistema: como se educa? 

Educar não é exigir do outro que desempenhe o papel esperado pela sociedade? A 

educação “é sempre uma aposta no outro [...] para nós, educar é criar espaços para que o 

educando, situado organicamente no mundo, empreenda, ele próprio, a construção de 

seu ser em termos individuais e sociais” (COSTA, 1990, p. 51- 60). 

A fim de que o processo educativo almejado no Estatuto se efetive, o autor 

sinaliza elementos de seu conteúdo: “educar é criar espaços”, referindo-se a 

acontecimentos, espaços, tempo, pessoas que permitam ao educando assumir-se como 

sujeito, com iniciativa, responsabilidade e compromisso; “situado organicamente no 

mundo”, possibilitando ao adolescente perceber criticamente as determinações presentes 

em sua vida pessoal e social, de modo que não seja conduzido por elas de forma 

assujeitada; “empreender ele próprio a construção de seu ser”, permitindo a afirmação 

da subjetividade do adolescente, deixando de ser um ator, para ser autor de seu próprio 

destino; “em termos pessoais e sociais”, o autor pondera que a visão do tratamento ou 

da salvação individual são limitadas, pois não permitem ao educando a visão de 

contexto e dificultam que ele possa adquirir um bom autoconceito e consistente auto-

estima (COSTA, 1990). 
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Os elementos pautados por Costa (1990) auxiliam a perceber o tipo de 

perspectiva educacional que deveria pautar a execução das medidas. Em certo sentido, 

tais pressupostos encontram-se apontados de forma mais ou menos explícita em 

documentos como o PEMSEIS e o PEMSE. É oportuno indagar: de que forma as visões 

e expectativas sobre as medidas deixam de se efetivar? 

A categoria ato infracional parece elucidativa quanto ao não-investimento do 

Sistema naquilo que é mencionado em seus documentos, inclusive relatórios técnicos, 

como um objetivo, ou seja, a reflexão sobre a prática do ato infracional. Sem dúvida, a 

medida socioeducativa é aplicada a partir de uma infração à lei, portanto, o ato 

infracional adquire relevância enquanto manifestação da violência da qual o jovem foi 

autor. Observa-se, entretanto, que o movimento quanto à reflexão e a constituição de um 

juízo crítico opera no terreno das abstrações, não adquirindo concretude na vida do 

adolescente.  

Dessa forma, não raro os entrevistados revelaram percepção em torno do ato 

infracional cometido, como uma dívida a pagar à sociedade ou ao Estado, 

desaparecendo de cena a figura da pessoa atingida, a vítima. Nos relatórios técnicos, 

sempre que apontada a reflexão ou criticidade do adolescente, figurava como um 

objetivo a ser atingido, não sendo explicitados os meios para tanto. Deduz-se que a 

reflexão é tida como um exercício individual, que não requer vivências ou experiências 

possibilitadoras de redefinições da identidade. Para alguns familiares entrevistados, a 

experiência da prisão na cela e de privações é aquilo que possibilita reflexão e 

comparativos com a vida familiar, como algo mais positivo. Não se estaria falando, 

então, em castigo e sofrimento?  

 

Nesta discussão que travamos, se o sofrimento causado 

pela vítima não pode nunca ser amparado por inteiro, porque a 

experiência vivida não se apaga, ao agressor tampouco é 

possível ter querido algo distinto daquilo que quis no momento 

de sua ação. O direito e a justiça, num tal modelo retributivo, 

portanto, funda-se apenas na sucessão de imposições de 

sofrimento, mantendo o homem, com isso, sempre preso a uma 

situação passada, insuscetível de reversão para dar margem ao 
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novo, o que se justifica por este olhar centrado marcadamente no 

passado, não no presente, muito menos no porvir (MELO, 2005, 

p. 59). 

O ato infracional é uma produção material e relacional, situado no tempo e em 

determinadas circunstâncias. Assim, o desenvolvimento de uma percepção crítica acerca 

dele permeia o plano da autocrítica e do entendimento acerca do ato praticado.  

Perpassa, ainda, as experiências concretas do sujeito, onde possa perceber sua própria 

humanidade, para poder identificar a do outro. Somente percebendo novas 

possibilidades para sua própria identidade e, no terreno da prática e das relações, 

experimentá-la, é que se torna possível uma percepção crítica do ato praticado, a partir 

de outros valores. Nesse contexto, destacam-se duas categorias: a vítima e o sentido da 

medida, as quais se inter-relacionam na perspectiva da ação socioeducativa.  

O mérito que se atribui ao sistema penal é justamente o 

de haver tirado da vítima „a lança em punho‟, impedindo assim 

uma eventual vingança. Mas ao tirar-lhe a lança, privou-a 

também de outras faculdades que lhe davam certo peso no 

sistema penal e judicial (MESSUTI, 2003, p. 72). 

Torna-se muito difícil produzir responsabilização se o ato infracional é 

abstraído de sua materialidade, aqui entendida como as circunstâncias em que se 

produziu, a pessoa atingida e a ação do adolescente. A responsabilização ocorre à 

proporção que ao adolescente, autor da violência, é oportunizado o contato com aquilo 

que seu ato produziu no outro. Para que possa haver essa conexão, é desejável que o 

adolescente necessite, muitas vezes, redefinir seu sistema de valores, percebendo seu 

ato como um atentado a seus princípios éticos. Para tanto, é preciso enfrentar os 

sentimentos decorrentes do ato praticado, pois, caso esse processo não se efetive, a 

tendência do sujeito será de responsabilizar outras pessoas pelo ato praticado 

(AHMED, 2005). 

Os próprios adolescentes mencionaram, ao serem desligados das medidas ou 

fugirem, que esqueciam seus efeitos negativos, especialmente a privação de liberdade. 

Pode-se questionar: o que faz com que os adolescentes esqueçam as agruras pelas quais 

passaram? Alguns podem afirmar que os castigos não foram suficientemente rígidos, e 
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outros, como alguns pais, que o tempo de cumprimento da medida não foi suficiente. 

Propõe-se outra possibilidade de análise, relacionada ao sentido das medidas 

socioeducativas. Talvez elas tenham sido esquecidas porque não produziram sentido na 

experiência social do adolescente.  

A falta de sentido, por sua vez, favorece que o adolescente deixe de cumprir a 

medida, especialmente aquelas em meio aberto, que disputam, no cotidiano da vida do 

adolescente, a sua atenção frente a outros apelos, como o tráfico, os amigos e a droga. 

Um dos entrevistados definiu sua percepção diante das medidas utilizando-se da 

expressão „anojar‟, que, no vernáculo, significa, causar nojo, repulsão, dissabor, mágoa, 

desgosto, entristecer, entediar (FERREIRA, 2000). Medidas que produzem desgosto e 

tédio expressam conteúdo socioeducativo? 

Diante da falta de sentido, o caráter punitivo das medidas ganha destaque e, 

nesse, o tempo de cumprimento da medida. A categoria tempo revestiu-se de 

importância nos depoimentos dos familiares e dos próprios adolescentes. Os 

entrevistados relacionavam o tempo e sua extensão à possibilidade de maior reflexão 

frente a sua trajetória de vida. Dessa forma, evidenciou-se uma equação onde maior 

tempo relacionava-se proporcionalmente a melhores condições para o retorno ao 

convívio social.  

Messuti (2003), em obra que discute o tempo como pena, aponta que o tempo 

vivido na prisão é diferente do tempo em liberdade. Embora a obra se volte para a 

execução de pena no universo adulto, destaca elementos interessantes que podem servir 

ao debate das medidas socioeducativas. A autora argumenta que, no contexto do 

cumprimento da pena, o sujeito se percebe imobilizado, sendo que o tempo que 

transcorre no contexto da internação é diferente. O sujeito se isola internamente, pois 

isolado externamente, trazendo como conseqüências: 

[...] „o outro‟ que pode despertar-lhe a memória de si 

está fora dos muros da prisão. Os demais, que compartilham a 

sorte do condenado, não podem despertar-lhe „memória de si‟, 

do que foi antes de iniciar a pena. Só a consciência de seu estado 

atual. Por isso, as relações mantidas dentro da prisão não o 

ajudarão a recordar-se de si mesmo, do que era antes que a pena 
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seccionasse o espaço e o tempo. Seu recordar será limitado e 

empobrecido, pois sua memória ficou à mercê de suas próprias 

forças: já não recebe o estímulo externo do mundo, que foi seu 

mundo e que lhe fechou as portas (MESSUTI, 2003, p. 45). 

O tempo na adolescência requer, ainda, entendimento diverso do tempo do 

adulto. Trata-se de uma fase da vida na qual as transformações biológicas e psicológicas 

operam com rapidez, de modo que o tempo social do adolescente é mais acelerado, se 

comparado ao do adulto. Junto a isso, o adolescente, ao ingressar na medida, não sabe 

ao certo por quanto tempo deverá cumpri-la. Conforme se constatou nos processos, o 

tempo da medida ajusta-se, de modo geral, ao comportamento do adolescente na 

instituição ou à devida apresentação na medida em meio aberto. A incerteza quanto ao 

tempo, conforme se identificou nos depoimentos, conduz à insegurança, ao 

levantamento de expectativas que, muitas vezes, são frustradas. Os adolescentes 

expressaram a concepção de que o tempo será medido pelo comportamento e não 

através de objetivos socioeducativos construídos em conjunto.  

Um dos entrevistados vivenciou a experiência de ter sido internado depois de 

transcorrido um ano da sua primeira audiência, relativa ao ato infracional pelo qual 

estava sendo processado. No momento em que foi internado, havia produzido diversas 

mudanças na sua vida, relacionadas ao tratamento à drogadição e ao trabalho. Desse 

modo, a internação ocorreu num momento em que, conforme uma análise atenta do 

contexto do adolescente, não mais a justificaria. A medida, ao ser aplicada tanto tempo 

depois de transcorrido o fato, e considerando, ainda, a fase da adolescência, onde o 

tempo é vivido de forma mais intensa e instável, acabou por perder seu sentido 

educativo. 

A experiência dos adolescentes junto às medidas mostrou-se demarcada pela 

contradição. Ao mesmo tempo em que o desejo de alcançar a liberdade manifestava-se 

de forma contundente, o medo e a insegurança diante do futuro permitiam perceber a 

privação da liberdade como meio de manter-se vivo e longe do presídio, visto por 

alguns como uma profecia. Para um dos adolescentes, diante do isolamento e abandono 

imposto pela família, a internação dava algum sentido à vida dele, no contexto da 

identidade construída: “eu me tornei um ladrão”. O seu discurso oscilava entre a 
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promessa de mudança e a quase certeza de que a cadeia ou a morte poderia esperá-lo no 

futuro.    

A percepção da privação de liberdade, quando 

observada pela percepção de quem a sofreu, revela toda a sua 

ambigüidade e contradição, constituindo-se num misto de bem e 

mal, castigo e oportunidade, alienação e reflexão, cujo balanço 

final está longe de ser alcançado, uma vez que as contradições 

da sociedade nunca serão isoladas no interior de qualquer 

sistema, por mais asséptico que ele seja (VOLPI, 2001, p. 56). 

Quanto ao meio aberto, para alguns adolescentes entrevistados, a medida de 

liberdade assistida não requer maiores dificuldades para seu cumprimento, bastando  

apresentar-se. Já a prestação de serviços à comunidade requer maior investimento, pois 

são mais freqüentes as apresentações e se faz necessário desempenhar alguma atividade. 

Um dos entrevistados pontuava a dificuldade em transitar entre os amigos para dirigir-

se ao local da PSC. Outro jovem reconheceu ter tido algumas oportunidades na 

liberdade assistida; entretanto, seus vínculos junto ao grupo de amigos e mesmo a 

atividade relacionada ao tráfico dificultaram sua adesão.  

Observa-se que estão implicados diversos aspectos nas medidas em meio aberto. 

Dentre eles, destaca-se a iniciativa de municipalização de tais medidas, ocorrida há 

poucos anos, a qual previa, certamente, maior enraizamento dessas medidas na 

comunidade. Tais medidas são orientadas por profissionais lotados nos Centros 

Regionais da Assistência Social, situados nas regiões da cidade, mas ainda distantes das 

comunidades onde os jovens vivem. O trabalho implementado, centrado nas 

apresentações do adolescente e distanciado de uma abordagem comunitária e familiar, 

evidencia limitações importantes, deixando de contribuir quanto à redução da 

reincidência.  

Nos relatórios analisados, foram raras as referências a visitas domiciliares e a 

contatos mais próximos à família, não se encontrando menção a contatos com membros 

da comunidade que pudessem atuar no apoio social ao jovem. Não foi possível avaliar 

aspectos que corroborem tal realidade, como o número de adolescentes por profissional, 
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condições gerais de trabalho, ou mesmo a visão acerca da medida e do adolescente. Tais 

elementos certamente são merecedores de estudos que os aprofundem.  

A participação da família na medida socioeducativa mostrou-se muito mais uma 

intenção, sendo na prática pouco viabilizada. A família esteve mais presente na 

internação, certamente a partir das demandas dos próprios adolescentes pelas visitas. Já 

na liberdade assistida, nem todos os pais participantes da pesquisa eram chamados a 

comparecer com seus filhos às entrevistas. Contraditoriamente, embora as 

determinações que envolvem o grupo familiar e as propostas dos programas de 

atendimento, as ações voltadas para a família são tímidas. 

A realização da revista íntima é a principal queixa dos familiares, sendo 

identificada como a prática punitiva do Sistema que os atinge diretamente. Foram 

expressos sentimentos de vergonha, humilhação e constrangimento no que tange à 

exigência da revista. De modo geral, os familiares sentiram-se, devido a esse 

procedimento, punidos. O sentimento, certamente, refere-se ao fato de que todos são 

colocados sob suspeição e tratados como potenciais infratores, em razão da segurança 

da Unidade. Seriam possíveis alternativas mais criativas que permitam conciliar 

segurança e respeito aos familiares? 

Tornou-se patente uma perspectiva tutelar do Sistema, no sentido de buscar 

suprir lacunas deixadas pelas políticas públicas inseridas em um Sistema Protetivo. 

Dessa maneira, o Sistema busca justificar sua ação no campo protetivo, deixando 

nebuloso seu papel quanto ao crime cometido e à função sancionatória que está 

imbricada nas medidas socioeducativas aplicadas. Uma das mães entrevistadas referiu 

que, em audiência, a possibilidade de internar o filho na FASE foi associada à oferta de 

tratamento à drogadição. Mostrou-se uma face do Sistema que o desloca a produzir 

respostas que não foram efetivadas no âmbito das políticas públicas. Outra mãe atribuía 

ao Sistema de Atendimento uma função protetiva, devido ao número de profissionais 

disponíveis e às múltiplas áreas do conhecimento envolvidas.  

Esta contradição entre a medida da pena e da finalidade 

que se lhe atribui nasce da necessidade de oferecer garantias ao 

sujeito da pena. Porque o problema, fundamental ao meu ver, é 
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o seguinte: a pena não por ser considerada medida de segurança 

ou terapia deixa de ser pena. Em primeiro lugar, ambas se 

impõem ao sujeito, seja qual for a sua vontade. Em segundo 

lugar, não apenas na maioria dos casos são vivenciadas como 

um castigo, mas também, objetivamente, do ponto de vista 

social, são consideradas como conseqüências desagradáveis de 

atos reprováveis. Portanto, continua-se castigando, ainda que 

sem reconhecê-lo (MESSUTI, 2003, p. 48). 

Apresentou-se, entre familiares, a idéia de impunidade acerca dos crimes 

cometidos pelos adolescentes. Contraditoriamente, tais considerações foram expressas 

quando os jovens encontravam-se ainda internados. Pode-se deduzir que os familiares 

traçaram um comparativo com o Sistema Penal para adultos, considerando que estes 

recebem penas mais duras. A idéia de que o Estatuto é brando é seguidamente veiculada 

na mídia nacional, encontrando ressonância até mesmo entre aquelas pessoas que 

vivenciam, inclusive, a medida de privação de liberdade. Um dos adolescentes 

entrevistados referiu comparativos entre o período em que esteve no presídio e a 

internação na FASE. Considerou precárias as condições do presídio quanto à 

alimentação, cobertas no inverno, assim como apontou a falta de segurança pessoal. 

Todas essas necessidades foram consideradas por ele melhor atendidas na FASE. Esses 

aspectos, no seu conjunto, podem fortalecer a idéia de uma visão mais amena da 

experiência da privação de liberdade no sistema juvenil e, talvez, favorecer a que 

adolescentes venham a assumir sozinhos crimes cometidos com adultos. 

As proposições técnicas demonstraram pautarem-se, muitas vezes, pela 

disponibilidade de recursos institucionais, descomprometendo-se com a realidade 

concreta vivenciada pelo adolescente, o que remete a intervenções que reproduzem a 

violência, porque desconectadas das necessidades do jovem. O aspecto tutelar do 

Sistema se evidencia em proposições que atendem às percepções correntes no próprio 

Sistema de Atendimento, sem compromissos efetivos com a realidade social do jovem e 

suas aspirações. Como ensina Mendez (2000), há que se ter cautela frente a ações que, 

embora enunciem suas boas intenções, ao não se reportarem ao homem concreto, não 

garantem direitos. 
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Entre as proposições e intervenções técnicas, assumiu centralidade o foco na 

saúde e aspectos subjetivos do adolescente, prevalecendo uma visão individualizada 

acerca do fenômeno do cometimento do ato infracional. Evidentemente, adquire 

importância nesse contexto o uso de drogas pelo adolescente, o que leva, na maioria das 

vezes, a que se pense perspectivas de atenção focadas no jovem. Desta forma, são 

deixadas de lado as determinações socioculturais do fenômeno. 

É possível perceber, através dos documentos estudados, que a preocupação 

com o andamento da medida é central nos relatórios avaliativos, havendo, em geral, 

proposições claras das equipes nesse sentido. Ocorre que os elementos que dariam 

consistência às proposições, que necessariamente devem emanar das equipes e não da 

autoridade judiciária, devido aos papéis de cada esfera, muitas vezes mostram-se 

empobrecidos e focados na pessoa do adolescente. Deixa, com isso, de abranger seu 

contexto relacional, que é determinante, como se discutiu na forma como o adolescente 

se relaciona socialmente. 

Observou-se que a utilização de recursos da rede e a previsão de estratégias 

interinstitucionais de atuação foram pouco citadas nos relatórios técnicos. 

Contraditoriamente, em artigo que expõe os objetivos e estratégias do PEMSE e no 

PEMSEIS, a articulação em rede é mencionada. Aspecto que evidencia que, 

conceitualmente, há previsão nesse sentido; entretanto, no campo da prática, ainda não 

se constitui realidade. 

As medidas sócio-educativas possuem o caráter 

coercitivo devido a sua vinculação legal, bem como sua intenção 

punitiva, a qual responsabiliza o adolescente pelo ato cometido; 

contudo deve estar revestida de condições que levam estes 

adolescentes a um processo reflexivo, proporcionando-lhes a 

superação de sua atual condição. Para tanto é fundamental e 

necessário que estejam envolvidos neste processo, além do 

adolescente, sua família e a comunidade, na figura das 

instituições/entidades da cidade. Neste momento é que se inicia, 
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no acompanhamento da execução, a Articulação em Rede
40

 

(GAZZANA e CORRÊA, 2004, p. 217).  

Observou-se que a descontinuidade das ações permeia os meios fechado e 

aberto. O acesso a alguns serviços é oferecido em determinado período e, logo a seguir, 

sua oferta sofre interrupção. Essa característica também se apresentou, de modo geral, 

nas políticas públicas acessadas anteriormente pelo adolescente. A descontinuidade 

também se revelou na passagem do meio fechado para o meio aberto, onde não se 

efetivaram estratégias de vinculação do adolescente às novas equipes ou continuidade 

das ações iniciadas na privação de liberdade e vice-versa. Embora esse dado tenha sido 

relevante, observou-se, em alguns relatórios, ter havido reuniões entre as equipes 

quando regredida a medida do meio aberto para o fechado. Tais reuniões foram 

acionadas pelo Poder Judiciário e visavam organizar estratégias conjuntas, dividindo 

responsabilidades. 

A execução das medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes reincidentes 

mostrou-se precária quanto à garantia de direitos, como à escolarização, à 

profissionalização, à recreação e à cultura. Essa constatação encontra respaldo nos 

achados expressos no item anterior quanto à invisibilidade da juventude em situação de 

vulnerabilidade no conjunto das políticas públicas. Ora, se a garantia de tais direitos é 

essencial para que o jovem tenha sua cidadania assegurada, a não-viabilização desses 

acessos na execução das medidas acaba por inviabilizar a pretensão socioeducativa das 

medidas. 

A dimensão socioeducativa não se faz realidade pela intenção. Ela necessita de 

condições como: corpo profissional habilitado; políticas de educação, saúde, trabalho, 

profissionalização, esporte, cultura e lazer em consonância com os pressupostos do 

ECA; uma metodologia de trabalho que trate o adolescente com respeito e dignidade, 

oferecendo-lhe limites  e responsabilidades através de um processo que possa favorecer, 

pela vivência, a internalização de valores e o exercício do pertencimento em estruturas 

dotadas de sentido. Na medida em que tais ferramentas não se encontram disponíveis, a 

visão punitiva, como paradigma arraigado nas instituições e no conjunto da sociedade, 
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revigorar-se-á e, com isso, o Sistema de Atendimento manter-se-á inerte frente à 

prevenção da reincidência; ao contrário, a alimentará. 

A falta de sentido das medidas, observada principalmente nos depoimentos dos 

jovens, também conduz ao seu esvaziamento, enquanto possibilidade de promover 

experiências de sociabilidade que articulem responsabilização e pertencimento. Deve-se 

reconhecer, contudo, os avanços conceituais presentes nas propostas dos Programas de 

Atendimento, mantendo-se vivo o desafio quanto à transformação das práticas, o que 

revela a contradição presente no contexto da execução das medidas, expressando a luta 

entre o velho e o novo paradigma. Assim, permanecendo o privilégio ao enfoque 

punitivo, a possibilidade de os adolescentes construírem um modo de vida distante do 

crime, se ocorrer, será obra exclusiva destes e de sua rede familiar de apoio. Tais 

aspectos, em meio a distintas e polêmicas visões sobre a natureza e propósitos das 

medidas socioeducativas, evidenciam um modo de operá-las na prática e colocam, 

concretamente, em xeque o possível propósito educativo. 

 

 Considerações gerais 

 

O estudo realizado identificou que houve avanços significativos nas diretrizes e 

objetivos dos programas de atendimento, resultado das transformações paradigmáticas 

ocorridas na última década, que disponibilizaram a todos que atuam na área da infância 

e juventude instrumentos de exigibilidade de direitos. Contudo, ainda preponderam 

práticas que evidenciam um foco na esfera punitiva em detrimento da função 

socioeducativa, ou, ainda, na perspectiva tutelar visando suprir lacunas do sistema 

protetivo. Nesse contexto, os adolescentes vulnerabilizados socialmente tornam-se 

vulneráveis penalmente. O Sistema reforça a história de segregação e de baixa auto-

estima, ou seja, as determinações da esfera privada e da ausência do Estado compondo 

engrenagens que se reforçam mutuamente na reprodução da reincidência. 

Os achados da pesquisa indicam, ainda, que o rótulo da reincidência funciona 

como um condutor para a focalização cada vez maior do Sistema de Atendimento em 

medidas repressivas, que corroboram a manutenção do adolescente no status que lhe é 
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atribuído. Ao invés de remeter a problematizações quanto à efetividade do Sistema de 

Atendimento e das políticas públicas para a juventude, conduz a respostas mais duras 

quanto aos jovens que compõem o grupo que corresponde ao estereótipo. 

Destaca-se que, ao não assegurar direitos, tanto no meio fechado quanto no 

aberto, o Sistema acaba por centrar-se na face punitiva, cumprindo o papel que sempre 

teve. Ao deixar de dotar as medidas de sentido, confirma seu vazio valorativo e não 

produz novos efeitos sobre a subjetividade do adolescente, bem como quanto às suas 

condições concretas de vida. A inovação do paradigma da garantia de direitos impõe a 

subversão dessa ótica. Desafia a pensar outras práticas que articulem responsabilização 

com cidadania.  
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recursos disponíveis para a execução do plano Estadual e fiscalizar aplicação destes 
recursos;  Avaliar o plano Estadual contra a violência Sexual de Crianças e Adolescentes; 
Veicular informações sistematizadas sobre a violência sexual contra crianças e 
adolescentes e seu enfrentamento; e analisar  e diagnosticar a situação do 
enfrentamento da problemática no Estado e suas condições e a garantias de 
financiamento do Plano. 

No Eixo Mobilização e Articulação - Focaliza-se Comprometer a sociedade civil no 
enfrentamento à violência sexual; Fortalecer articulações estaduais e locais no 
enfrentamento à violência sexual e divulgar  as ações da rede de enfrentamento à 
violência sexual do Estado de Sergipe em relação ao turismo sexual e ao tráfico para fins 
sexuais

Quanto a Defesa e Responsabilização – o objetivo primordial é trabalhar para que a  
legislação sobre crimes sexuais, seja atualizada, combater a impunidade, disponibilizar 
serviços de notificação e capacitar os profissionais da área jurídico-policial; implantar e 
implementar os Conselhos Tutelares, o SIPIA e as Delegacias especializadas de crimes 
contra crianças e adolescentes.

Atendimento –.Garantir o atendimento integral e especializado às crianças e aos 
adolescentes vitimas de exploração e violência sexual, com intervenção junto a seus 
familiares e aos autores da violência; promover capacitação teórico e metodológica a 
profissionais  que atuam no programa de atendimento a situações de violência; efetuar 
e garantir o atendimento especializado, e em rede, às crianças e aos adolescentes em 
situação de violência sexual e às suas famílias, por profissionais especializados e 
capacitados.

Prevenção – Assegurar ações preventivas articuladas que permitam a intervenção 
técnica, política e financeira para enfrentamento à violência sexual; atuar sobre os 
fatores de risco para ocorrência de violência sexual infanto-juvenil; assegurar ações 
preventivas contra a violência sexual, possibilitando que as crianças e adolescentes 
sejam educados para o fortalecimento da sua auto-defesa; atuar junto a Frente 

Protagonismo Infanto-Juvenil - Promover a participação ativa de  crianças e 
adolescentes pela defesa de seus direitos;comprometer crianças  e adolescentes com o 
Plano estadual de enfrentamento a violência Sexual; promover mudança de Concepção 
das instituições que trabalham com jovens, no sentido de assegurar o Protagonismo

INTRODUÇÃO

O movimento dos organismos internacionais como o relatório da OMS torna público e 
mundial o problema da violência, ampliando o debate e permitindo a construção de 
referências para os diversos movimentos regionais. Também, segundo apontam 
Schraiber; Oliveira e Couto (2006), tais movimentos valorizam e re-significam, além de 
conferir um todo à problemática: unifica-se a violência enquanto questão a ser 
enfrentada, ao mesmo tempo em que se definem as distintas violências enquanto 
diversidades dessa questão plural.

De acordo com o Ministério da Saúde (2002), violência sexual é toda ação na qual uma 
pessoa em relação de poder e por meio de força física, coerção ou intimidação 
psicológica, obriga uma outra ao ato sexual contra a sua vontade, ou que a exponha a 
interações sexuais que propiciem sua vitimação, da qual o agressor tente obter  
gratificação.

Em nossa história recente, uma das maiores expressões da mobilização da sociedade 
civil, a  partir de suas organizações, especialmente, no campo da defesa dos direitos de 
crianças e de adolescentes, foi a elaboração e aprovação, num diálogo com o governo 
central, do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil, em 
Natal , considerado um marco fundamental que trás uma visão renovada e estimula o 
protagonismo  social  no processo de enfrentamento da violência sexual no território 
brasileiro. O Plano transformado em resolução, pelo Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do  Adolescente [CONANDA], estabelece Seis (6) eixos estratégicos para o 
enfrentamento do fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes, a 
saber:  Anál ise da S ituação,  Art iculação e Mobi l ização,   Defesa e 
responsabilização;Atendimento; Prevenção e Protagonismo Juvenil.

Cada um desses eixos propostos pelo CONANDA, está estruturado a partir de objetivos, 
ações necessárias,  metas, estratégias de desenvolvimento e Indicadores de efetividade 
assim como as parcerias. Plano deve funcionar de forma orgânica, e sistêmica, ou seja, 
sua implantação/implementação depende do esforço dos diferentes atores envolvidos 
com o tema.

Análise da Situação - Identificar causas/ fatores de vulnerabilidade e modalidade de 
violência sexual contra crianças e adolescentes: Diagnosticar a situação de 
enfrentamento da violência sexual pela rede de proteção;  Realizar levantamento de 



 infanto-juvenil. Realizar atividades de formação infanto-juvenil sobre os seus direitos 
(ECA) e  violência sexual; participação das crianças e adolescentes nas ações de 
implementação do plano;  Capacitação de gestores, técnicos, agentes educadores sobre 
o exercício do Protagonismo Infanto- juvenil;  incluir disciplina sobre Protagonismo- 
Juvenil e direitos humanos em todas as atividades de capacitação de profissionais que 
atuam em situações de violência sexual com participação de C\A;  promover campanhas 
para  divulgar entre crianças e adolescentes disk denúncia Estadual e Nacional; 
promover a participação ativa de crianças e adolescentes pela defesa de seus direitos e 
comprometê-los com o monitoramento da execução do Plano Estadual.

O Comitê Estadual de combate à violência sexual contra Crianças e Adolescentes de 
Sergipe está estruturado, com parcerias, de todos os segmentos da sociedade civil 
organizada que atua com crianças, adolescentes e famílias para monitorar as ações do 
plano , acompanhar o cumprimentos das metas nos prazos previstos e promover 
seminários de avaliação do mesmo, para que acompanhe as mudanças da sociedade e 
das necessidades dos sujeitos em desenvolvimento  passíveis de sofrerem qualquer tipo 
de violência sexual.enfrentamento da problemática no Estado e suas condições e a 
garantias de financiamento do Plano. 

PREFÁCIO 

Com grata satisfação, recebi o convite dos membros do Comitê Estadual de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Sergipe, para 
prefaciar a reedição atualizada e modernizada do Plano Estadual, via Ofício nº. 06/2010, 
ensejando- me, entre tantos outros, dois destaques.

O primeiro deles, e que expressa minha motivação, diz respeito à retomada do debate, 
reflexão e planejamento de ações feito por vários órgãos públicos, instituições e 
entidades da sociedade civil, retornando ao necessário caminho, de mãos dadas, de 
forma solidária e complementar, para o enfrentamento do tema da violência contra 
meninas e meninos, tão grave quanto presente na família, na escola e em nosso entorno.
A retomada do caminho, contudo, já não o encontra em orfandade. Ações para a 
visibilidade da violência e rompimento do pacto do silêncio foram feitas com o projeto 
SALVE- Sistema de Aviso Legal por Violência e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes- possibilitando o enfrentamento dessa perversa realidade nos  eixos de  
prevenção e atendimento, entre  vários  atores do sistema de garantias dos direitos da 
criança e do adolescente em Sergipe, estando o SALVE implementado na rede de 
educação  municipal  e, já,  sedimentado   na   rede   de  saúde pública  municipal   e   
estadual,  como   bem  consolidado  na rede de educação do  Estado. Esta  última em 
ação de implantação e capacitação do  projeto, de  forma continuada, sem  olvidar da 
relevante participação dos Conselhos de Direito e Tutelares.

Temos, também, na concretude de ações, o Disque Denúncia Estadual na Central de 
Atendimento aos Grupos Vulneráveis, possibilitando, além do Disque Denúncia Nacional 
(100), a celeridade na ação de proteção às vítimas de violência, com efetivo atendimento 
e encaminhamento de responsabilização, multiplicando-se, por esses instrumentos, de 
forma significativa, os noticiamentos da violência contra crianças e adolescentes, já não 
mais silentes e cimentados. 

No encontro dessas ações, também, foi instalada, por trabalho dos diversos atores do 
Sistema de Garantias e de Justiça da Infância, vara especializada para o processamento e 
julgamento de ações penais dos crimes praticados contra crianças e adolescentes, 
vítimas de violência, iniciada em cumulação de competência, hoje, em Aracaju, 
específica dos Grupos Vulneráveis.

Pois bem, mais do que já feito, temos muito a implantar, incrementar e efetivar.  E este é 



o segundo  aspecto   que destaco, tão importante quanto o primeiro e que o 
complementa. A um, pois já sabemos que é possível fazer. A dois, pelo nosso dever e 
compromisso político, ético e social de ter e exigir respeito aos nossos pequenos, por 
serem sujeitos de direitos e pela especial condição de pessoa em desenvolvimento (arts 
6º e 15 do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente ). 

A análise do plano permite a perspectiva de promoção das medidas necessárias para 
tanto, à medida do conteúdo de ações, metas e estratégias de desenvolvimento, tendo, 
como marco diferenciador, o monitoramento de efetividade, reclamo apropriado dos 
integrantes do sistema, bem como da sociedade, para que as ações possam ser avistadas 
em seu conteúdo de transformação.

Nessa reflexão, vale o registro de primeiro mês do ano com perdas marcantes para a 
infância brasileira (Zilda Arns/Pastoral da Criança e Neide Castanha/ Disque Denúncia 
Nacional). Possamos, então, inspirados na determinação, fé e perseverança dessas 
grandes mulheres que transformaram suas crenças em ação, fazer validar o 
compromisso espelhado no Plano em atitudes concretas, para um mundo mais humano 
e de respeito aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, de todo canto e 
lugar.

Em Sergipe depende, e muito, de nós!

 Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg
 Promotora de Justiça e Ex Diretora do NAIA
(Núcleo de Apoio à Infância e Adolescência do MP/SE)

HISTÓRICO

O Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 
lançado em 2000, pelo CONANDA, atendeu ao compromisso do governo brasileiro que é 
signatário da Declaração Universal e Agenda para ação, aprovados no I Congresso 
Mundial contra Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizado em Estocolmo, em 
agosto de 1996, bem como às recomendações do II Encontro do ECPAT Brasil realizado 
em Salvador em 1998.

A partir do Plano Nacional, os Estados deveriam elaborar seus Planos. O Estado de 
Sergipe deu início ao processo de elaboração do plano, constituindo a Comissão de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes no âmbito do Fórum 
Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente de 
Sergipe em julho de 2001. Serviram como subsídios para a elaboração do referido plano 
o relatório da Oficina de Planejamento Estratégico do Plano Estadual de Combate ao 
Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes promovida pelo Fórum Estadual 
com apoio do UNICEF e o Encontro realizado em Natal (RN) de 15 a 17.06.2000.

O Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 
criado em outubro de 2008, composto de representações governamentais e não 
governamentais: Gabinete da Primeira Dama,Conselho Estadual dos Direitos da Criança 
e do Adolescente- CEDCA, Fundação Renascer, Conselho Estadual da Assistência Social – 
CEAS, Polícia Rodoviária Federal, Conselhos Estadual e Municipal dos Direitos da Criança 
e Adolescente,Universidade Tiradentes UNIT,Secretaria de Estado da Educação-SEED, 
Secretária de Estado da Inclusão Assistência e Desenvolvimento Social -SEIDS, Secretaria 
de Segurança Pública-CAGV, Policia Rodovia Federal, Instituto Recriando- Inclusão e 
Cidadania, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania - SEMASC, Secretaria 
Municipal de Saúde, Secretaria Estadual da Saúde, EMSETUR, Ordem dos Advogados do 
Brasil-OAB\SE, Conselho Estadual de Psicologia – CEP, entre as suas metas tinha  o 
compromisso primordial de avaliar o plano. 

Após análise inicial, o comitê deliberou pela realização do Seminário intitulado “Plano 
Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes: 
responsabilidade coletiva” com objetivo de disseminar e avaliar de forma participativa 
as ações previstas no Plano, em decorrência da dinâmica das mudanças sociais e 
políticas, adequando-o a realidade. 



O Seminário aconteceu em julho de 2009 e contou com a participação de gestores, 
técnicos das redes estadual e municipal e representantes da Sociedade civil. O 
desenvolvimento dos trabalhos em grupos temáticos teve como base os eixos que 
compõem o documento de 2001. Foram apresentadas por cada grupo sugestões de 
alterações para a plenária que apreciou e votou, favoravelmente, a maioria das 
propostas. Posteriormente foi criado um GT constituído por membros do Comitê para 
finalização do processo de revisão e firmada parceria com Instituto de Tecnologia e 
Pesquisa ITP para publicação do plano.

Acreditamos que com a reformulação e publicação deste plano estamos dando um 
passo importante para a construção de políticas públicas que tenham por objetivo 
enfrentar esta cruel realidade, ao tempo que contribuem para implantação de ações e 
mecanismos que garantam a cidadania para todas as crianças e adolescentes do Estado 
de Sergipe.

EIXO 1
Análise da Situação

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS: 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente , 
Conselhos Tutelares; Comitê Estadual de Enfrentamento à 
Violência Sexual, Delegacias,  Secretarias Municipais de 
Assistência Social,    Secretaria de Estado da Inclusão, 
Assistência e Desenvolvimento Social- SEIDES, CRAS, CREAS, 
Secretarias Municipais de Saúde,  Secretaria Estadual de Saúde, 
Ministério Público Estadual, Empresa Sergipana de Turismo-
EMSETUR.



OBJETIVO 01:
Identificar causas/ fatores de vulnerabilidade e modalidade de violência sexual contra 
crianças e adolescentes.

AÇÕES:
?Implantar um sistema de informações sobre violência e abuso sexual contra crianças e 
adolescentes no Estado e Municípios;

Promover incentivo a pesquisa científica, quanto à situação do Estado em todos os 
âmbitos de atendimento (perícia oficial forense, atendimentos da rede de saúde, 
educação e assistência bem como do conselho tutelar, etc) da exploração e abuso sexual 
enfatizando dados de idade, gênero e de sexualidade.

METAS:
?Promoção de oficinas semestrais de capacitação com técnicos e ou entidades 
envolvidas com a problemática;

?Realização de pesquisas regionais anuais, sobre violência sexual nos municípios de 
maior incidência de casos notificados.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Realização de oficinas periódicas municipais e estaduais; e participar de eventos 
nacionais para a construção de instrumentos e indicadores de avaliação e 
monitoramento do plano Estadual;

?Elaboração/Divulgação relatório anual de implementação do plano.

EIXO 1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO

OBJETIVO 02:
Diagnosticar a situação de enfrentamento da violência sexual pela rede de proteção. 

AÇÕES:
? Identificar as lacunas nas políticas públicas e redes de serviços;

?Levantar condições da estrutura física, dos recursos humanos e materiais existentes na 
rede de atenção para a implantação/implementação e manutenção da política de 
atendimento às vítimas da violência sexual.

METAS:
?Realização de Diagnóstico de políticas e rede de serviços ocorridos até dezembro/ 
2011;

?Implantação de um canal direto de denúncias que identifique erros/acertos dos 
programas/serviços em nível municipal, centralizado numa secretaria específica.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Implementação de um banco de dados estadual interligado em rede com os 
municípios;

?Criação de Agenda Estadual Municipal dos Projetos, Programas ou ações destinadas ao 
enfrentamento a violência sexual.

EIXO 1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO



OBJETIVO 03:
Realizar levantamento de recursos disponíveis para a execução do plano Estadual e 
fiscalizar aplicação destes recursos.

AÇÕES:
?Diagnosticar a garantia das dotações orçamentárias, fundos e recursos financeiros, em 
níveis estadual e municipal para o enfrentamento da violência sexual;

?Implantar sistemas de informações sobre os recursos disponíveis para o 
desenvolvimento do plano Estadual.

METAS:
?Fiscalização e monitoramento dos recursos orçamentários estaduais e municipais 
destinados anualmente aos programas de enfrentamento a violência sexual;

?Divulgação de informações relativas aos recursos financeiros destinados, em cada 
exercício, exclusivamente às ações do Comitê Estadual de Combate à violência sexual 
contra crianças e adolescentes.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Articulação com a Sociedade Civil, mídia e poder legislativo para aprovação de recursos 
orçamentários à execução do Plano Estadual;

?Articulação com programas de atendimento as crianças e suas famílias, vítimas da 
violência sexual nas áreas de Educação, Saúde, Justiça (Segurança Pública) e Assistência 
Social.

EIXO 1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO

OBJETIVO 04:
Avaliar o plano Estadual contra a violência Sexual de Crianças e Adolescentes.

AÇÕES:
?Promover seminários de avaliação do Plano Estadual contra a violência Sexual de 
Crianças e Adolescentes.

METAS:
?Realização de monitoramento\avaliações bianuais nas oito microrregiões para avaliar 
as ações específicas ao tema desenvolvidas pelas OG'S e ONG'S.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Avaliação anual dos avanços e entraves na execução do plano.

EIXO 1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO



OBJETIVO 05:
Veicular informações sistematizadas sobre a violência sexual contra crianças e 
adolescentes e seu enfrentamento.  

AÇÕES:
?Veicular informações sistematizadas sobre a violência sexual contra crianças e 
adolescentes e seu enfrentamento.  

METAS:
?Disponibilização de subsídio técnico em 100% dos municípios, com serviços de 
enfrentamento a violência sexual implantado, na elaboração, obtenção e sistematização 
de dados.

EIXO 1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO

INDICADORES DE EFETIVIDADE:

?Realização de de levantamento anual  através do SALVE para diagnosticar a situação de 
violência sexual contra crianças e adolescentes;

?Implementação dos serviços de atendimento com profissionais especializados e do 
serviço em todos os CREAS do estado; 

?Implementação de pelo menos um programa de atendimento às famílias das vítimas 
em cada região do estado;

?Implementação de campanhas regulares e sistemáticas que inibam a prática de 
violência/turismo sexual contra crianças e adolescentes.

EIXO 1 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO



OBJETIVO 01:
Comprometer a sociedade civil no enfrentamento à violência sexual.

AÇÕES:
?Promover campanhas estaduais e municipais tencionando a mudança de concepções, 
práticas e atitudes que estigmatizem a criança e o adolescente em situações de violência 
sexual, utilizando o ECA e as normas internacionais como marco conceitual;
?Articular a rede de proteção para promover campanha de educação sexual e 
reprodutiva;
? Instituir e/ou divulgar o serviço de Disque Denúncia;
?Desenvolver campanhas, através da mídia para conscientização e engajamento da 
sociedade no enfrentamento à violência sexual;
?Instituir prêmios de reconhecimento de profissionais e empresas de mídia e de turismo 
engajadas no combate à violência sexual;
?Criar nos sites dos órgãos públicos um campo com informações sobre a violência sexual;
?Elaborar cartilhas e matérias didáticos - informativos;
?Realizar Seminários para profissionais das áreas de comunicação, publicidade e 
marketing com a finalidade de discutir linguagens adequadas ao enfrentamento à 
violência sexual de crianças e adolescentes.

METAS:
?Realização de duas campanhas anuais;
?Realização anual de campanha de educação sexual e reprodutiva;
?Divulgação do Disque Denúncia Estadual \Nacional em todos os órgãos públicos e para 
a sociedade em geral até 2012;
?Divulgação contínua pela mídia (rádio, TV, jornal e internet) sobre a problemática da 
violência sexual;
?Realização de concurso anual para campanhas de mídia;
?Divulgação semestralmente dados do Sistema Estadual de Notificação;
?Distribuição de materiais informativos em todas as campanhas e eventos de grande 
porte realizados no Estado;
?Promoção de formação continuada para dos 50% d profissionais das áreas de , 
comunicação, publicidade e marketing, a fim de que  adotem linguagens adequadas 
quando abordarem o Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes.

EIXO 2- MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO
EIXO 2
Mobilização e Articulação

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS:
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
Ministério Público Estadual Conselhos Tutelares; Comitê Estadual de 
Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, 
Secretarias Municipais de Saúde, Secretarias Municipais de 
Assistência Social, Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e 
Desenvolvimento Social SEIDES, Secretária de Estado de Segurança 
Pública-SSP\SE, Empresa Sergipana de Turismo-EMSETUR,  Instituto 
Recriando,  Policia Rodoviária Federal.



OBJETIVO 03:
Divulgar as ações da rede de enfrentamento à violência sexual do Estado de Sergipe em 
relação ao turismo sexual e ao tráfico para fins sexuais.

AÇÕES:
?Elaborar informativo específico para turistas, esclarecendo-os sobre as repercussões 
sociais, judiciais e pessoais da exploração sexual.

METAS:
?Elaboração de informativo anual de divulgação da execução do plano estadual;
?Inserção nas agendas estaduais e municipais de eventos de turismo relacionados à 
problemática da violência sexual.

EIXO 2- MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

OBJETIVO 02:
Fortalecer articulações estaduais e locais no enfrentamento à violência sexual.

AÇÕES:
?Captar recursos para o combate à violência sexual junto a organizações governamentais 
e não governamentais nacionais e internacionais;
?Descentralizar e Fortalecer a rede de apoio;
?Instituir o Fórum Regional pelo enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, que conte com a participação de organizações governamentais e não 
governamentais.

METAS:
?Obtenção de recursos para  financiamento de campanhas para  enfrentamento à 
violência sexual;
?Ampliação em 70% da rede de apoio às crianças e adolescentes (retaguarda) em risco 
ou vítimas de abuso sexual;
?Descentralização até 2012 das ações do Plano Estadual para a esfera municipal;
?Instituição do Fórum Regional pelo Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes até o final de 2011.

EIXO 2- MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO



INDICADORES DE EFETIVIDADE:
?Participação mais efetiva da sociedade organizada nas campanhas de enfrentamento 
da violência sexual contra crianças e adolescentes, bem como o aumento no número de 
eventos;
?Acompanhamento das informações e campanhas regionais e municipais contra o 
turismo sexual, tráfico, pornografia e abuso de crianças e adolescentes;
?Intensificar os mecanismos de informação aos turistas sobre as leis relativas à violência 
sexual;
?Distribuição permanente do material produzido.

EIXO 2- MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Deliberação pelo comitê Esta dual de Enfrentamento à violência Sexual contra Criança e 
Adolescente de Comissão Permanente, com o propósito de permitir que as organizações 
governamentais e não governamentais acompanhem o desenvolvimento e execução do 
Plano Estadual, avaliando sua efetividade, bem como sugerindo estratégias para sua 
melhor aplicabilidade;
?Divulgação do Disque-Denúncia;
?Divulgação do papel do Conselho Tutelar na prevenção;
?Promoção de cursos de capacitação de formação de multiplicadores na área de 
comunicação, para adequação da produção e informação aos princípios do ECA e 
convenções internacionais;
?Articulação com a mídia;
?Promoção de incentivos aos profissionais da mídia e que compõem a rede de proteção 
para o desenvolvimento de estudos, materiais e ações na defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes, notadamente contra violência sexual;
?Publicação de materiais sobre violência sexual, atentando ao público alvo;
?Articular com o eixo “Análise da situação” a fim de realizar pesquisas de 
comportamento ou de resposta da sociedade relativo ao tema da violência sexual;
?Promoção de campanhas informativas e educativas, considerando as peculiaridades 
regionais e municipais.

EIXO 2- MOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO



OBJETIVO 01:
Garantir a aplicação da legislação vigente às crianças e adolescentes vítimas ou em risco 
de violência sexual.

AÇÕES:
?Garantir proteção jurídico-social às crianças e adolescentes em situação ou risco de 
violência sexual;
?Priorizar a tramitação dos processos referentes a crimes de violência sexual.

METAS:
?Garantia de atendimento jurídico em100% às vitimas e seus  familiares  em situação  de 
violência e exploração sexual até 
?Consolidação e fortalecimento do sistema integrado de atendimento de delegacias, 
promotorias e varas especializadas para combater crimes sexuais contra crianças e 
adolescentes no próximo biênio.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Apoio juridico  as crianças, adolescentes e famílias em situação de violência sexual.

EIXO 3 – DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO
EIXO 3
DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS: 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente,Conselhos 
Tutelares; Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual, 
Delegacias, Secretária de Segurança Pública –SSP- Departamento de 
Atendimento a Grupos Vulneráveis-DAGV/SE, Instituto Médico Legal- 
IML, Secretaria Estadual de Saúde- Maternidade N.S de Lourdes, 
Policia Rodoviária Federal, Secretária Municipal de Assistência 
Social\SEMASC, Ministério Público Estadual,  Vara da Infância e da 
Juventude, Juizado da Infância e da Juventude,17ª Vara, 1ª 
Promotoria da Infância e do Adolescente-16ª Vara, Ordem dos 
Advogados do Brasil.



OBJETIVO 02:
Formar recursos humanos na área de defesa e responsabilização.

AÇÕES:
?Capacitação dos profissionais na área jurídico-policial para informação, orientação e 
apoio às vitimas de violência e às famílias;
?Implantação de instrumento unificado para recebimento das notificações nas 
delegacias visando facilitar a tramitação no Ministério Público.

METAS:
?Formação continuada dos 80% profissionais que atuam nas áreas de defesa e 
responsabilização nas oito microrregiões;
?Articulação dos serviços de notificação  entre os órgãos de defesa e responsabilização 
até 2011.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Implantação  de Delegacias especializadas nos municípios de maior índice de violência.;
?Qualificação dos profissionais que prestam atendimento à crianças e adolescentes 
vitimas;
?Cronograma anual de capacitação das equipes que prestam atendimento às crianças, 
adolescentes e famílias em risco ou vitimas de violência.

EIXO 3 – DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO

OBJETIVO 03:
Adotar medidas coercitivas ao tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais.

AÇÕES:
?Integrar as ações entre as policias militar, civil, rodoviária Federal e federal.

METAS:
?Fiscalização sistemática (incorporada nos serviços policiais) das rodovias, fronteiras, 
portos aeroportos e, principalmente, locais identificados como rota de tráfico de 
crianças e adolescentes para fins sexuais até 2012.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?Facilitação da notificação (disk denúncia e instrumento unificado) em todos os 
municípios;
?Banco de dados para coleta do número de notificações;
?Articulação entre as policias militar, civil, rodoviária Federal e federal.

EIXO 3 – DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO



INDICADORES DE EFETIVIDADE:
?Agilidade no atendimento, identificação e responsabilização do agressor;
?Sistema eficiente de coleta de denúncia;
?Fortalecimento e integração da rede de defesa e responsabilização;
?Atendimento e orientação às crianças, adolescentes e famílias vitimas de violência 
sexual;
?Identificação e mapeamento das áreas com maior incidência de turismo sexual e tráfico 
para fins sexuais.
?.Redução do tráfico de crianças e adolescente.

EIXO 3 – DEFESA E RESPONSABILIZAÇÃO
EIXO 4
ATENDIMENTO

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS:
Conselhos Tutelares; Delegacias, Secretarias Municipais de Saúde, 
Secretarias Municipais de Assistência Social, CRAS, CREAS, 
Departamento de atendimento a Grupos Vulneráveis-DAGV/SE, 
Instituto Médico Legal- IML, CRAS, CREAS,Secretaria Estadual de 
Saúde- Maternidade N.S de Lourdes.



OBJETIVOS:

AÇÕES:

?Garantir o atendimento integral e especializado às crianças e aos adolescentes vitimas 
de exploração e violência sexual, com intervenção junto a seus familiares e aos autores 
da violência.
? Promover capacitação teórico e metodológica a profissionais  que atuam no programa 
de atendimento a situações de violência.

?Oferecer serviços especializados que garantam acolhimento e acompanhamento às 
vitimas de violência;
?Consolidar serviços de atendimento integral de qualidade às vitimas de abuso e 
exploração sexual e às respectivas famílias;
?Acolher, orientar e oferecer suporte psicossocial às vítimas e às famílias envolvidas em 
situação de violência e exploração  sexual;
?Promover a inclusão, prioritariamente, de crianças e adolescentes, em situação de 
violência sexual, e suas famílias em programas de transferência de renda, erradicação do 
trabalho infantil e cursos profissionalizantes;
?Capacitar continuamente todos os profissionais envolvidos no atendimento às crianças 
e adolescentes vítimas, bem como seus familiares;
?Fomentar junto aos gestores municipais e estadual a reestruturação física e humana 
dos Conselhos de Direito e Tutelares. 

?Implantação de um único  do banco de dados integrado do fluxo de atendimento a 
crianças e adolescentes  vítimas de violência exploração sexual no estado até 2011;
?Atendimento prioritário e qualificado no IML, Delegacias, Sistema de Saúde até 2012;
?Apoio na implantação de delegacias regionais especializadas nos 10 municípios com 
maior índice de violência até 2011;
?Fortalecimento da rede de atendimento especializado às vitimas de violência e 
exploração sexual nos postos de saúde dos municípios de maior índice de violência em 
2010;
? Incentivo para a implantação de quatro CREAS regionais até 2010;
? Fortalecimento, através de monitoramento sistemático, dos programas de intervenção 
que trabalham com crianças, adolescentes e famílias em situação de risco nos 

METAS:

EIXO 4 – ATENDIMENTO
municípios Sergipanos até 2012;
?Capacitação continuada  80% dos profissionais  que atuam na rede de atendimento à 
vitima de violência sexual;
?Fortalecimento das ações dos Conselhos municipais de Direito e Conselhos Tutelares 
em todos os municípios no biênio 2011\2012.

?Oferecer atendimento multiprofissional especializado para crianças, adolescentes e 
famílias vitimizadas;
Diminuir a quantidade de depoimentos prestados pela  vítima de abuso sexual  

evitando a revitimização;
Realizar visitas domiciliares às vitimas que não chegam aos serviços de atendimento;
Priorizar a inclusão das crianças, adolescentes e famílias em situação de violência em 

programas de intervenção e geração de renda;
Qualificação dos profissionais dos serviços de atendimento;
Avaliação permanente da atuação dos Conselhos Tutelares e de Direito.

?Atendimento psicossocial à vítima, aos autores de violência sexual e às famílias;
?Apoio às famílias que vivem situações de violência sexual;
?Inserção das famílias atendidas pelo programa nos serviços prestados por instituições 
estaduais na área de saúde, educação, renda mínima, erradicação do trabalho infantil, 
geração de emprego e renda e educação profissionalizante e outros de inclusão social;
?Capacitação de profissionais que prestam atendimento à C/A em situação de violência 
sexual na área jurídica e psicossocial;
?Capacitação de educadores sociais para o fortalecimento da abordagem de rua na 
problemática da violência sexual.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:

?

?

?

?

?

INDICADORES DE EFETIVIDADE:



EIXO 5
PREVENÇÃO

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS: 
Secretária de Estado da Educação-SEED, Secretárias 
Municipais de Educação, Sindicato das Escolas Particulares, 
Secretária de Estado da Saúde, Secretarias Municipais de 
Saúde, Universidade Tiradentes- UNIT, Universidade 
Federal de Sergipe- UFS, Empresa Sergipana de Turismo 
EMSETUR, Secretarias Municipais de Assistência Social.

EIXO 5 – PREVENÇÃO

OBJETIVOS:

.

AÇÕES:

?

?

?

?

?

?

METAS:

?Assegurar ações preventivas articuladas que permitam a intervenção técnica, política e 
financeira para enfrentamento  à violência sexual;
?Atuar sobre os fatores de risco para ocorrência de violência sexual infanto-juvenil

?Formar redes de capacitação com profissionais da educação, saúde, Assistência Social, 
EMSETUR e Secretaria de Segurança (DAGV);
Capacitar os profissionais  das áreas de Educação e Saúde para prevenção, identificação 

e encaminhamento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes;
Fomentar junto aos Gestores Estadual e Municipais a adesão ao Programa Saúde e 

prevenção nas escolas;
Fomentar junto aos Gestores, Conselhos Estadual e Municipais de Educação a Inserção 

do ECA e violência sexual no currículo da Educação Básica;
Envolver a comunidade  promovendo o fortalecimento das redes comunitárias e 

familiares no enfrentamento a violência sexual;
Garantir  prioridade absoluta ao acesso à escola., regresso  permanência  e sucesso 

escolar para todos;
Garantir a continuidade dos Programas que trabalham com as crianças e famílias  em 

situação de risco.

?Articulação Intersetorial visando a implantação do SALVE nos 75 municípios no prazo de 
dois anos;
?Qualificação anual de 60% dos  profissionais das áreas de educação e saúde para tratar 
da prevenção da violência sexual;
?Implantação ou ampliação das ações do Programa SPE na rede de ensino nos 75 
municípios no prazo de três anos;
?Inserção do estudo do ECA  e   violência sexual  no Currículo da Educação Básica para o 
próximo biênio;
?Inclusão no Projeto Político Pedagógico das unidades escolares as temáticas violência 
sexual e ECA;
?Criação de  parcerias com as associações comunitárias para promover ações de 
enfrentamento à violência  sexual em âmbito comunitário  até 2012;



?Garantia de acesso e permanência na  escola de crianças e adolescentes em situações 
de violência sexual;
?Garantia de Inclusão das famílias envolvidas em situações de abuso sexual infanto-
juvenil em programas da Rede Sócio Assistencial dos municípios.

Fortalecimento das ações do projeto SALVE nas redes estadual, municipais e particular 
de ensino;
?Qualificação dos atores que compõem a rede de  proteção dos Direitos da Criança  e 
AdolescenteS;
?Realização de campanhas de esclarecimento e conscientização da comunidade escolar 
a respeito da temática;
?Capacitação de profissionais da educação e adolescentes nas temáticas:  sexualidade, 
prevenção à gravidez precoce e DST's/ AIDS;
?Realização de palestras envolvendo a comunidade escolar sobre as temáticas: 
violência, sexualidade, prevenção à gravidez precoce, DST's e AIDS e função do  conselho 
tutelar;
?Realização de  campanhas para divulgação do disque denúncia junto as associações de 
bairro;
?Realização de palestras e oficinas com grupos de mães para  enfrentamento da 
violência sexual infanto—juvenil;
?Realização de Oficinas para capacitação de agentes multiplicadores;
?Agilização do fluxo dos FICAIs ( ficha de cadastro de aluno infrequente);
?Fortalecer e ampliar programas de prevenção à violência junto às famílias em situação 
de risco.

Aumento do número de notificações;
Redução do índice de situação de risco de criança e adolescente vulneráveis à exploração 
e abuso sexuaL;
Crescimento  no número de adesão ao PSE; 
Redução do índice de adolescentes com gravidez precoce e portadora de DST's, AIDS;
Redução do índice de evasão escolar e  do trabalho infantil;
-Integração e fluidez no trabalho da rede de proteção.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
?

INDICADORES DE EFETIVIDADE:

EIXO 6
PROTAGONISMO JUVENIL

INSTITUIÇÕES EXECUTORAS: 

PARCERIAS NECESSÁRIAS:

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente Secretária de Estado da 
Educação-SEED, Secretárias Municipais de Educação, Secretarias Municipais 
de Assistência Social, Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e 
Desenvolvimento Social- SEIDES, CRAS, CREAS.

 
Secretaria de Estado da Educação- SEED, Secretarias Municipais de Educação, 
Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social SEIDES, 
Secretária de Estado de Segurança Pública-DAGV/ SE, IML, Secretaria Estadual 
de Saúde; Secretarias Municipais de Saúde ,Empresa Sergipana de Turismo-
EMSETUR, , Universidade Federal de Sergipe-UFS, UNIT, Pastoral da Criança, 
Conselho Tutelar, Conselhos dos Direitos das Crianças e adolescentes, UNICEF, 
Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil-OAB- Secção Sergipe, 
Polícia Rodoviária Federal, FACTUS, Conselho Regional de Psicologia, Conselho 
Regional de Medicina, Conselho Regional de Serviço Social, Fórum Estadual de 
Combate ao Trabalho Infantil; Ministério Público,  Vara da Infância e da 
Juventude Secretaria Estadual de Justiça, ONG’s; Sindicato das Escolas 
Particulares; Secretarias municipais de Assistência Social, Juizado da Infância e 
da Juventude,17ª Vara, 1ª Promotoria da Infância e do Adolescente-16ª Vara, 
Conselho Nacional dos  Direitos da Criança e Adolescente –CONANDA, Pastoral 
da Criança e do Adolescente, Instituto Recriando, Empresas de comunicação 
(rádios, jornais, portais, emissoras de televisão, etc.) e empresas do ramo 
hoteleiro.



OBJETIVOS:

AÇÕES:

METAS:

?Promover a participação ativa de  crianças e adolescentes pela defesa de seus direitos;
?Comprometer Crianças  e adolescentes com o Plano estadual de enfrentamento a 
violência Sexual;
?Promover mudança de Concepção das instituições que trabalham com jovens, no 
sentido de assegurar o Protagonismo infanto-juvenil.

?Realizar atividades de formação infanto-juvenil sobre os seus  direitos (ECA) e  violência 
sexual.
?Participar de debates e palestras promovidos pelos conselhos de direitos e tutelares 
para Cri e Adolescentes sobre o ECA e violência sexual nos municípios ou microregiões;
?Participação das crianças e adolescentes nas ações de implementação do plano;
?Realizar encontros estaduais bianuais de C\A para avaliação da implementação do 
Plano Estadual;
?Capacitação de gestores, técnicos, agentes educadores sobre o exercício do 
Protagonismo Infanto- juvenil;
?Incluir disciplina sobre Protagonismo- Juvenil e direitos humanos em todas as 
atividades de capacitação de profissionais que atuam em situações de violência sexual 
com participação de C\A.

?Fortalecimento e\ ou Implantação de grêmios estudantis em toda rede de ensino no 
biênio 2010\2011;
?Realização de cursos de formação para adolescentes e jovens atuarem  como agentes 
de direitos nas microrregiões;
?Divulgação dos serviços de notificação e atendimento a crianças e adolescentes em 
situação ou risco de violência sexual, junto a escolas, postos de saúde, movimentos de 
jovens nos municípios até 2011;
?Incentivo e viabilização  da participação de  jovens em todas as instâncias colegiadas de 
formulação e controle de políticas públicas de enfrentamento à violência sexual até 
2011.

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO:
Fortalecimento e criação dos Grêmios estudantis;
Promover campanhas para  divulgar entre crianças e adolescentes disk denúncia  

estadual e Nacional;
Organização e mobilização de grupos de adolescentes e jovens em Associações 

comunitárias, escolas igrejas, ONG'S, para discutir e elaborar ações de prevenção e 
orientação sobre violência sexual contra crianças e adolescentes;
Realizar palestras, Fórum, seminários trabalhar o Eca, sexualidade, e violência sexual 

com adolescentes e jovens.

?

?
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Apresentação

O  presente  relatório  foi  elaborado  para  conhecimento  da  Coordenadoria

Nacional  de  Combate  à  Exploração  do  Trabalho  da  Criança  e  Adolescente

(Coordinfância),  principalmente  em  decorrência  da  proximidade  do  Dia  Mundial  e

Nacional contra o Trabalho Infantil (12 de junho). 

Trata-se de relatório que trata  sobre o cenário do trabalho infantil  no Brasil,

utilizando dados da Previdência e, principalmente, da Pesquisa Nacional de Amostra por

Domicílios (PNAD) nos anos de 2012, 2013 e 2014. Importante ressaltar que a PNAD é

uma pesquisa amostral, e, portanto, os números apresentados tratam-se de estimativas.

Serão  apresentadas  características  gerais  do  trabalho  infantil  incluindo

informações sobre acidentes de trabalho, informações sobre a educação do trabalhador

infantil, sobre rendimentos, tipo de atividade, carga horária e outros aspectos relativos

ao trabalho. 



1 Características gerais

A população brasileira, em 2014, entre 5 e 17 anos era de 41.140.549 crianças e

adolescentes  e  essa  é  a  dimensão  estudada  neste  relatório.  Importante  destacar  a

princípio, que a faixa etária de 5 a 13 anos compreende uma classe de crianças que não

pode realizar qualquer tipo de trabalho. Já a faixa etária de 14 e 15 anos admite que

sejam aprendizes  e,  a  partir  dos  16 anos,  é permitido o trabalho,  desde que não se

encaixe na lista de trabalhos das piores formas expressas no Decreto nº. 6.481 de 2008.

Uma primeira característica geral interessante de ser levantada é a População

Economicamente  Ativa  (PEA),  ou  seja,  a  parcela  da  população  de  crianças  e

adolescentes  que  estão  ocupadas  ou  procurando  um trabalho  para  se  ocupar.  Esses

valores  são  apresentados  por  idade  na  tabela  1,  mas  não  são  possíveis  de  serem

levantados para a faixa etária de 5 a 9 anos por, conceitualmente, não se considerar

economicamente ativa uma pessoa dessa idade.

Tabela 1 – População Economicamente Ativa em cada ano de PNAD, segundo a idade.

Idade 2012 2013 2014

10 anos                 55.369                 56.753                 53.447 

11 anos                 83.001                 75.341                 94.475 

12 anos               137.279               125.152               136.207 

13 anos               233.864               220.778               233.011 

14 anos               404.971               406.168               432.547 

15 anos               688.575               611.197               700.203 

16 anos           1.138.560           1.042.051           1.085.477 

17 anos           1.512.479           1.389.194           1.492.140 

De 10 a 17 anos           4.254.098           3.926.634           4.227.507 

Fonte: PNAD 2012-2014/IBGE

A PNAD investiga e apura o trabalho no período de um ano e na semana de

referência. Para a divulgação dos indicadores relacionados ao trabalho, o trabalho na

semana de referência é considerado, inclusive para o cálculo da taxa de trabalho infantil.

O gráfico a seguir ilustra o comportamento da taxa de trabalho infantil no país

considerando a ocupação na semana de referência. Nele, é possível verificar que a taxa

de trabalho infantil era de 8,3% em 2012, caiu para 7,5% em 2013 e subiu para 8,1% em

2014.



Fonte: PNAD 2012-2014/IBGE

Já o gráfico 2, mostra o comportamento semelhante da taxa de trabalho infantil

no país, considerando a ocupação no ano de referência. Essa taxa que era de 9,9%, em

2012, caiu para 8,9% em 2013 e subiu para 9,8% em 2014.

Fonte: PNAD 2012-2014/IBGE

Por meio do mapa a seguir, pode-se visualizar onde o trabalho infantil é mais

frequente. Nele, identifica-se que os estados com as maiores taxas de trabalho infantil

são:  Piauí  (16,0%),  Santa  Catarina  (11,6%)  e  Maranhão  (11,4%).  Destaca-se,

positivamente, os estados do Rio de Janeiro (3,2%), Amapá (3,9%) e Distrito Federal

(4,8%).



Avaliando  apenas  a  faixa  etária  onde  é  proibido  qualquer  tipo  de  trabalho,

inclusive o aprendiz, a taxa de crianças ocupadas1 em 2012 era de 2,0% das crianças de

5 a 13 anos, caiu para 1,8% em 2013 e subiu para 2,0% em 2014, alcançando o maior

patamar nos três anos avaliados.

Na idade de 14 e 15 anos, o trabalho só é permitido na condição de aprendiz e a

Lei 10.097 de 2000 estabelece alguns requisitos para essa contratação, como: carteira

assinada,  aprendiz  matriculado  (exceto  se  já  tiver  concluído  o  nível  fundamental),

remuneração deve respeitar o salário mínimo hora, jornada de até 6 horas diárias (ou 8

horas, no caso de aprendiz que já tenha concluído o nível fundamental) e contrato deve

ser de, no máximo, 2 anos.

1 Foi considerado a ocupação na semana de referência.



Uma análise dos dados da PNAD permite identificar os adolescentes de 14 e 15

anos ocupados e que não preenchem algum dos requisitos citados no parágrafo anterior,

mostrando clara situação de trabalho ilegal, ou por não ser aprendiz, ou por ser aprendiz

e não respeitar a lei de aprendizagem.

Ao buscar os requisitos estabelecidos na Lei 10.097 de 2000 dentre os ocupados

de 14 a 15 anos de idade, não foi identificado nenhum aprendiz legalmente contratado.

Há duas hipóteses para essa não ocorrência: ou as empresas não cumprem os requisitos

da  Lei  na  contratação  de  adolescentes  ou  estão  ocorrendo  respostas  equivocadas  a

algumas perguntas do questionário.

Como a jornada de trabalho, rendimento, frequência escolar e registro na carteira

de  trabalho  são  fatores  difíceis  de  serem  confundidos,  foi  feito  um  segundo

levantamento de possíveis aprendizes, mas que tenham respondido que são empregados

permanentes.2 Dessa  forma,  apenas  0,53% dos  adolescentes  de  14  e  15  anos  seria

potencial aprendiz em 2014, percentual bem distante da taxa de ocupação na mesma

faixa etária, que era de quase 12%.

Com os dados apresentados, não há nenhuma extrapolação em tratar o trabalho

declarado na PNAD entre 5 a 15 anos como ilegal, ou porque não é permitido nenhum

tipo de trabalho (5 a 13 anos) ou porque os requisitos  legais para a  contratação de

aprendiz não estão sendo cumpridos (14 e 15 anos). Tratamento diferente deve ser dado

ao trabalho de 16 e 17 anos que, via de regra, é permitido, desde que não seja citado na

Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil.

Além de ser realidade no Brasil, o trabalho infantil e adolescente enfrenta alguns

outros agravantes semelhantes ao trabalho legal. Um desses agravantes são os acidentes

de  trabalho.  Dados  da  Previdência  revelam que o  número  de  acidentes  de  trabalho

aumentou entre 2012 e 2013 na faixa etária de até 19 anos de idade, conforme gráfico a

seguir.

Fonte: Infologo – AEAT/Previdência

2 Esperava-se que os aprendizes responderiam “empregado temporário” na pergunta sobre a posição no
trabalho,  já  que o  contrato de aprendiz  tem a obrigação  legal  de  prazo máximo de 2  anos,  o  que
caracterizaria um contrato com data de término.



1.1 Por sexo

A análise do trabalho infantil por sexo, conforme o gráfico a seguir, revela que

65,5% das crianças e adolescentes que trabalharam na semana de referência de 2014 são

homens, sendo os outros 34,5% mulheres.

Esses dados corroboram, mas não confirmam, a tese de que, em situações de

extrema necessidade, os filhos homens são os primeiros a ingressarem no mercado de

trabalho.

A distorção poderia ser em decorrência de ter mais homens de 5 a 17 anos na

população do que mulheres. Apesar de ser verdade a afirmação, não há tanta diferença

que caracterize o tamanho da distorção apresentada, já que 51,2% da população na faixa

etária estudada são homens e 48,8% são mulheres.

1.2 Por cor/raça

O gráfico  a  seguir  mostra  a  distribuição  de  cor  das  crianças  e  adolescentes

ocupadas na semana de referência. Nele é possível identificar que 62,7% das crianças e

adolescentes ocupadas são de raça negra.3

Novamente, é importante analisar a relação da realidade do gráfico para aquela

encontrada na população na mesma faixa etária. Neste caso, não parece haver nenhuma

diferença drástica, já que a população negra nesta faixa etária é de quase 59%.

2 Características do estudo

O  trabalho  infantil  tem  como  um  dos  maiores  prejuízos  a  evasão  escolar,

prejudicando  a  educação  e  o  desenvolvimento  da  criança  e  do  adolescente.  Esse

prejuízo se confirma nos dados, pois, em 2014, 19,7% das crianças e adolescentes (de 5

a 17 anos) que trabalhavam, não frequentavam escola.

3 Na metodologia do IBGE são considerados negros aqueles que se consideram pardos ou pretos na
pergunta sobre a cor. O percentual de 58,35% refere-se, portanto, a soma daqueles que se declararam
pardos (54,35%) pretos (8,32%).



A evasão costuma ser maior entre os mais velhos, mas, mesmo quando avaliada

apenas  a  faixa etária  de 5 a  15 anos,  são 7,8% de crianças  e  adolescentes que não

frequentam a escola e trabalham. 

3 Características do trabalho

A PNAD investiga o trabalho desde os 5 anos de idade, porém as características

levantadas nas crianças de 5 a 9 anos de idade não são as mesmas levantadas naquelas

de 10 anos ou mais. Isso cria uma divisão forçada na análise deste relatório.

Outra divisão feita ocorre no grupo de 10 a 17 anos subdividindo-se em 10 a 15

anos (trabalho não permitido) e 16 e 17 anos (trabalho permitido, exceto os listados na

Lei 10.097). A análise é feita, portanto, por três grupos: trabalhador de 5 a 9 anos de

idade, trabalhador de 10 a 15 anos e trabalhador de 16 ou 17 anos.

3.1 Trabalhador de 5 a 9 anos de idade

A primeira questão a ser levantada sobre o trabalho das crianças estudadas é a

posição na ocupação deste trabalho. A PNAD possui oito respostas para essa pergunta.

O indivíduo pode ser empregado, trabalhador doméstico, por conta própria, empregador,

trabalhador  não  remunerado  membro  da  unidade  domiciliar,  outro  trabalhador  não

remunerado,  trabalhador  na  produção  para  o  próprio  consumo  ou  trabalhador  na

construção para o próprio uso.

Em  2014,  mais  da  metade  (50,7%)  das  crianças  ocupadas  declararam  ser

trabalhadoras  não remuneradas  membros da unidade domiciliar.  Isto  é,  crianças que

trabalharam pelo  menos  uma hora  para  outro  integrante  da  unidade  domiciliar  sem

remuneração alguma. Este tipo de trabalho é difícil  de ação repressora por parte do

MPT, cabendo apenas as campanhas de conscientização.

Outros 43,8% são crianças que trabalham na produção para o consumo próprio.

Outro tipo de trabalho que depende bastante de campanha de conscientização. Por fim,

2,1%  alegam  trabalhar  por  conta  própria,  1,9%  são  empregados  e  1,5%  não  são

remunerados e não trabalham para outro integrante do domicílio (incluem aqui trabalhos

para instituições religiosas e beneficentes).



Outra observação importante é o setor de atividade dessas crianças. Em 2014,

83,2% trabalhavam na área agrícola, 7,7% no comércio e reparação, 4,9% na indústria

da transformação, 3,6% em alojamento e alimentação e 0,6% na construção.

Os dados mostram, ainda,  que há algumas crianças  trabalhando até  40 horas

semanais, apesar de ser mais frequente o trabalho até 10 horas semanais. A média de

horas trabalhadas semanais é de quase 8 horas e meia por semana.

Já em relação ao rendimento, não é passível uma análise mais profunda, pois o

maior rendimento obtido foi de R$ 140 e a maioria exerce trabalho não remunerado ou

por conta própria.

3.2 Trabalhador de 10 a 15 anos de idade

O primeiro ponto que chama a atenção é a quantidade de trabalhos na semana de

referência de cada criança ou adolescente de 10 a 15 anos de idade. Em 2014, 99,3%

tinham apenas um trabalho e 0,7% tinha mais de um trabalho. Todas as análises serão

referentes ao trabalho principal, exceto quando for expresso o contrário.

A posição  na  ocupação  pode  ser  dividida  em onze  classes:  empregado  com

carteira de trabalho assinada, militar, funcionário público estatutário, outro empregado

sem  carteira  de  trabalho  assinada,  trabalhador  doméstico  com  carteira  de  trabalho

assinada,  trabalhador  doméstico  sem  carteira  de  trabalho  assinada,  conta  própria,

empregador,  trabalhador  na  produção  para  o  próprio  consumo,  trabalhador  na

construção para o próprio uso e trabalhador não remunerado.

Em 2014,  a  maioria  dos  ocupados  de  10  a  15  anos  eram não  remunerados

(34,1%)  ou  outro  empregado  sem  carteira  assinada  (30,4%).  Destaca-se,  ainda,  o

percentual de trabalhadores na produção para o próprio consumo (18,9%), seguido pelos

trabalhadores  domésticos  sem  carteira  assinada  (6,4%),  conta  própria  (5,8%)  e

empregado com carteira de trabalho assinada (3,4%).

A atividade que mais contribui para o trabalho nesta faixa etária é a  atividade

agrícola  (45,3%),  seguida  pelo  comércio  e  reparação  (19,9%),  indústria  da

transformação (7,9%), serviços domésticos (6,4%), alojamento e alimentação (6,3%) e

construção (5,0%). Os outros 9,1% dividem-se em outros ramos de atividade.



Com relação à carga-horária, é possível notar, pelo gráfico a seguir, que 14,75%

dos ocupados de 10 a 15 anos trabalharam por mais de 30 horas semanais e 5,52% por

mais de 40 horas semanais. Apesar da média ser quase de 20 horas semanais, há ainda

casos extremos de crianças e adolescentes trabalhando por mais de 60 horas por semana.

O rendimento médio dos trabalhadores de 10 a 15 anos, em 2014, foi de apenas

R$ 154,24. Desconsiderando aqueles que não eram remunerados, o rendimento médio

subiu para R$ 335,58.

3.3 Trabalhador de 16 e 17 anos de idade

Como o trabalho de 16 e 17 anos não tem proibição,  exceto em suas piores

formas, acredita-se que grande parte dos trabalhadores nesta faixa etária esteja dentro da

legislação. A identificação de quantos trabalhadores encontram-se em atividade proibida

exige um estudo mais minucioso e demanda mais tempo para sua conclusão.

Nesta faixa etária, 99,1% tinham apenas um trabalho na semana de referência e

0,9%  tinha  mais  de  um  trabalho.  A posição  na  ocupação  principal  da  semana  de

referência  era  outro  empregado  sem  carteira  de  trabalho  assinada  para  45,8%  dos

adolescentes de 16 e 17 anos, empregado com carteira assinada para 23,9% deles, além

de  12,2%  que  trabalhavam  na  produção  para  o  próprio  consumo  e  12,2%  não

remunerados.

A atividade mais frequente para a faixa etária de 16 e 17 anos é o  comércio e

reparação  (com  27,2%) seguido  pela  atividade  agrícola,  com  18,8%;  indústria  da

transformação, com 12,3%; construção,  com 8,5%; e alojamento e alimentação com

8,3%.

Já em relação à carga-horária há concentração de valores entre as 11 e 50 horas

semanais, sendo que 24,23% trabalham entre 11 e 20 horas, 22,39% entre 31 e 40 horas,

21,45% entre 41 e 50 horas e 20,05% entre 21 e 30 horas.



O rendimento médio dos trabalhadores de 16 e 17 anos, em 2014, foi de apenas

R$ 478,48. Desconsiderando aqueles que não eram remunerados, o rendimento médio

subiu para R$ 587,21.

4 Trabalho futuros

Há ainda outras ponderações que podem ser feitas. Uma delas seria a utilização

da Pesquisa Nacional de Saúde para identificar situações de assédio moral e/ou sexual

contra crianças e adolescentes no trabalho, bem como qualquer ato de violência.

Outro aspecto que pode ser levantado é a identificação de empresas que estão

contratando crianças  e  adolescentes  e  declarando na  Relação Anual  de Informações

Sociais  -  RAIS.  Há  alguns  casos  que  podem  ser  identificados,  apesar  de  haver  a

possibilidade de ocorrer erro de registro da empresa .

Há ainda de se averiguar sobre o tipo de trabalho que está sendo realizado pelas

crianças e adolescentes e, principalmente, identificar trabalhadores de 16 e 17 anos em

atividades proibidas para essa faixa etária.

Um modelo de regressão utilizando os dados da PNAD poderia traçar os fatores

de riscos para o ingresso da criança e do adolescente no mercado de trabalho e outro

estudo pode ser  feito  para  mostrar  a  defasagem escolar  das  crianças  e  adolescentes

ocupadas.  Um trabalho anterior feito para o trabalho doméstico infantil  mostra que,

além da evasão escolar,  o trabalhador  sofre o risco de ficar  defasado na escola por

reprovações, por exemplo.
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 “Dói falar disso... De lembrar as coisas horríveis que eu já passei. 
Só que, por um lado, é bom: sinto-me livre de tudo. 
Completamente, não, porque isso vai ficar pelo resto de minha 
vida. (Depoimento de uma adolescente de 17 anos de idade, 
explorada sexualmente desde os 13 anos - Relatório da CPMI, 
2004) 

 

 

“Hoje estou recuperada. Voltei para a minha casa, cuido de meus 
dois filhos pequenos. Vocês não imaginam a que tive de me 
submeter. Tenho um corpo de 18 anos, mas uma alma velha”. 
(depoimento de uma adolescente - Relatório da CPMI, 2004) 
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                                    Crianças prostituídas  

                                  

                                 Amanhã, instituições se unem para fortalecer o combate 
à exploração sexual e comercial das crianças e adolescentes.  

    Para início de conversa, fique claro: crianças não se 
prostituem; crianças são prostituídas pela sociedade, pela pobreza dos seus 
pais, pela herança de violência doméstica, pela impunidade que campeia na 
legislação penal e nos tribunais brasileiros. A idade das crianças exploradas é 
cada vez menor, entre sete e dez anos. Além de explorar as necessidades 
econômicas das vítimas, os homens, na sua maioria, tiram proveito da 
vulnerabilidade social das meninas e adolescentes, que fogem da miséria de 
suas casas e dos maus-tratos de pais, padrastos, irmãos e das próprias mães. 
Essas meninas, chamadas de prostitutas por uma sociedade hipócrita, vendem 
a sua virgindade, a sua ingenuidade e a sua infância por um prato de comida, 
um pacote de bolacha, um chocolate, um caramelo, um tênis ou um batom. 
Essas crianças, que nunca brincaram de bonecas, são violentadas em boléias de 
caminhão e abandonadas nas madrugadas frias das rodovias que transportam a 
riqueza do País. Os homens que usam essas meninas são pais de famílias que se 
apressam para proteger seus filhos das desgraças que os rodeiam. São 
indivíduos que fecham as portas de suas casas atemorizados com a violência 
dos bandidos. São caminhoneiros, vereadores, prefeitos, doutores, sacerdotes, 
cidadãos acima de qualquer suspeita. São homens em quem confiaríamos os 
destinos de nossas filhas.  

                                 Os municípios, à ausência de políticas públicas, não 
sabem o que fazer: não há abrigos, os conselhos tutelares não têm infra-
estrutura e autonomia para atuação.  

                                    Quanto aos direitos humanos, a exploração sexual e 
comercial de crianças e adolescentes é o pior escândalo da nossa época. Não 
nos deve faltar a indignação ao ler notícias, como as que mancharam, com 
nódoas profundas, o município de Pompéu, em Minas Gerais; ou as que 
envolvem políticos do interior de São Paulo. A nossa indignação não deve ser 
diferente da que temos ao constatar as torturas e humilhação dos prisioneiros 
iraquianos na prisão de Abu Ghraib. É a mesma indignação que devemos ter 
contra as crenças e costumes da África do Sul, onde meninas são violadas, 
porque seus estupradores acreditam que a relação sexual com virgens pode 
curá-las da aids. Esses homens que se aproveitam de meninas e meninos, que 
vendem o corpo por moedas de afeto, são tão terroristas quanto os assassinos 
que explodiram bombas nas estações de trens de Madri e nas torres gêmeas de 
Nova York. Mas, esses homens, que rotulam essas meninas de vagabundas e 
putas, não serão punidos por seus atos de estupro e atentado violento ao 
pudor. Porque a legislação penal e o entendimento dos tribunais deste país são 
complacentes com os agressores, ao argumento de que não há violência 
presumida contra vítima menor de 14 anos, quando ficar provado que ela tem 
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mau comportamento, é corrompida, mantém relações sexuais com outros 
homens, além de ter conduta participativa para a consecução do ato libidinoso. 
E ninguém vai duvidar que a menina que se equilibra num sapato de salto alto e 
que veste uma saia curta e que se oferece aos caminhoneiros da estrada, por 
uma nota de um real ou por um refrigerante que lhe mate a sede, é uma 
menina de vida devassa, com experiência sexual de muitos homens. Só que a 
Justiça não leva aos autos do processo que toda menina é pura e inocente até 
que a sociedade, esta, sim, corrompida e dissoluta, roube dela a pureza, a 
ingenuidade, a inocência e a infância que ela nunca pôde ter.  

                                  Além de nos indignar, temos que nos mobilizar para 
mudar o retrato dessa infância desvalida, dessas desventuradas crianças 
abandonadas pelos pais e pelo estado, que não se preocupa em dar-lhes 
educação, lazer, saúde, folguedos, a proteção legal de um ser em formação. Os 
municípios, à ausência de políticas públicas, não sabem o que fazer: não há 
abrigos, os conselhos tutelares não têm infra-estrutura e autonomia para 
atuação; não há grupos escolares suficientes; não há jornada ampliada para 
manter os jovens e crianças ocupados depois das aulas; não há emprego para 
os pais. Essas meninas e meninos prostituídos pela sociedade serão os 
analfabetos, os traficantes, os viciados e os marginais do amanhã. A nossa 
resposta de hoje, então, deve ser tolerância zero, deixando o campo do direito 
repressivo do código penal e passando aos puros domínios da moral, da ética, 
dos bons costumes e de palavras esquecidas como respeito, dignidade, fé e 
esperança num Brasil melhor.  

 

Maria Amélia Bracks Duarte                                                                                                         
Procuradora do Trabalho em Minas Gerais 
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 1. APRESENTAÇÃO 

 

    A exploração sexual de crianças e adolescentes é a mais 
perversa forma de destruição da dignidade e do futuro de um ser humano, é 
uma das piores excrescências mentais já produzidas pelo homem que deixam 
seqüelas irreversíveis para os infortunados meninos e meninas que são 
tragados por ela.  

   O Brasil, assim como outros países de terceiro mundo 
latino americano, africano ou asiático, representa um relevante foco de 
exploração sexual de crianças e adolescentes.  No nosso País,  em que a 
corrupção é endêmica, as políticas públicas de educação e assistência social, 
em regra, são ineficientes ou inexistentes e acabam agravando a pobreza e a 
miséria, que são os combustíveis essenciais desse estado lastimoso e 
deplorável que gravita entre nós. 

   Segundo a legislação atual, a exploração sexual de 
crianças e adolescentes se constitui uma das piores violações dos direitos 
humanos universais e dos direitos peculiares das pessoas em desenvolvimento, 
sendo identificada por muitos órgãos nacionais e internacionais como uma 
forma moderna de escravidão.  

   No nosso ordenamento pátrio,  a Constituição Federal 
brasileira, em seu art. 227, instituiu a doutrina da proteção integral, exigindo 
da  família, da sociedade e do Estado  prioridade absoluta na proteção dos 
direitos de crianças e  adolescentes e no combate a toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra eles 
praticadas. 

   Na legislação brasileira, a exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes é crime. 

     Entretanto, está comprovado que tratar a exploração 
sexual infanto-juvenil apenas do ponto de vista criminal não resolve o problema 
diante da sua complexidade, havendo implicações econômicas, políticas e 
sociais. 

    De acordo com o art. 3°, item “b”, da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho, em vigor no território nacional, por 
meio do Decreto Legislativo nº 178/1999, a exploração sexual comercial 
crianças e adolescentes se constitui relação de trabalho ilícita e degradante. 

   Dessa maneira, a configuração legal da exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes como relação de trabalho ilícita,  
degradante  e violadora da dignidade da pessoa humana e do patrimônio ético-
moral da sociedade,  gera ao Ministério Público do Trabalho a obrigação 
institucional de promover a responsabilidade civil coletiva dos agressores por 
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todos os danos, materiais e morais, individuais e/ou coletivos, e de quaisquer 
pessoas que venham a favorecer tais práticas, inclusive, através da omissão.   

   Desse modo, é indiscutível que compete ao Ministério 
Público do Trabalho combater, com prioridade absoluta, a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, de maneira veemente e incansável, como 
determina a Constituição Federal.  

    Nesse sentido, reconhecendo essa atribuição,  o Plano de 
Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes - 
ESCCA é um projeto de atuação  a ser desenvolvido no âmbito do Ministério 
Público do Trabalho, sem  pretensão de ser algo acabado ou imodificável.  

 

      Virgínia de Azevedo Neves Saldanha 
           Procuradora do Trabalho  
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2. APONTAMENTOS AO ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL 
COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - ESCCA   
  
                   Cícero Rufino Pereira1 
 

Dignidade da pessoa humana é um conjunto de 
direitos mínimos que garante a esta pessoa uma 
existência decente: respeitar a si mesmo e sentir-
se respeitada por seus semelhantes.2 

       
 
2.1 PROLEGÔMENOS 
 

A Convenção Sobre os Direitos da Criança, da Assembléia Geral 
das Nações Unidas, ratificada pela Nação Brasileira (Resolução L.24/1990), 
impõe que os Estados-partes tomem medidas legislativas, administrativas, 
sociais e educacionais apropriadas para proteger as crianças contra todas as 
formas de violência física ou mental, inclusive exploração e abuso sexual. 

 
Também o Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da 

Criança, referente à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis, 
aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 25 de maio de 2000, 
de que o Brasil é parte signatária, determina cuidados especiais no 
enfrentamento à exploração sexual infantil, de toda sociedade brasileira, 
incluindo, até por dever de ofício, o Ministério Público do Trabalho, como 
tem sido entendido pelos procuradores e procuradoras do trabalho 
pertencentes à Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), em inúmeras 
oportunidades; inclusive e principalmente no Seminário/Capacitação 
realizada nos dias 11 e 12 de novembro de 2008, quando se aprovou a “Carta 
de Brasília” (vide anexos a esta pesquisa). 

 
Com base nestas normas internacionais, dentre outras normas 

nacionais, toda criança e adolescente tem direito a um saudável 
desenvolvimento sexual, importando, pois, a exploração sexual comercial 
infanto-juvenil, grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa 
humana. 

 
 A jurisprudência administrativa e interna corporis do MPT também 

não discrepa do entendimento de que é atribuição deste Órgão Ministerial 
atuar sempre que o interesse de criança e adolescente estiver presente. 

 

                                                           
1Procurador do Ministério Público do Trabalho – MPT – em Mato Grosso do Sul . Professor 

Universitário (de graduação e pós-graduação). Mestrando em “Estudos Fronteiriços”, pela 
UFMS (Campus Corumbá). Autor do livro “Efetividade dos Direitos Humanos Trabalhistas: O 
Ministério Público do Trabalho e o Tráfico de Pessoas”, pela Editora Ltr, São Paulo. 

2 Definição do próprio autor Cícero Rufino Pereira.    
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De fato, o Precedente Normativo nº 17 do Conselho Superior do 
Ministério Público do Trabalho (CSMPT) é expresso, in verbis: 

 
“Mantém-se, por despacho, o arquivamento da Representação 

quando a repercussão social da lesão não for significativamente suficiente 
para caracterizar um conduta com consequências que reclamem a atuação 
do Ministério Público do Trabalho em defesa de direitos individuais 
homogêneos. A atuação do Ministério Público deve ser orientada pela 
'conveniência social'. Ressalvados os casos de defesa judicial dos direitos e 
interesses de incapazes e população indígena.” 

 
Diante das proposições aqui expostas, baseadas inclusive (mas 

não apenas) nos estudos auferidos no Seminário/Capacitação de dezembro 
de 2008 (alhures referido), entenderam por bem os procuradores e 
procuradoras de trabalho integrantes da Coordinfância, em editar este 
“Manual para Enfrentamento da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes”, com o intuito de facilitar, com argumentos, modelos, dicas e 
sugestões, a atuação e pesquisas dos Membros do Ministério Público do 
Trabalho Brasileiro. 

 
Sabe-se que a tarefa é árdua, tanto técnica, quanto fisicamente. É 

um campo novo de atuação, que demanda parcerias com profissionais de 
outras áreas do conhecimento humano que não apenas o direito, ou ainda, 
mais especificamente, o direito do trabalho. Porém, o Ministério Público do 
Trabalho não seria, sem falsa modéstia, a referência de cidadania para a 
sociedade que é hoje, se desistisse diante das hercúleas e inúmeras 
dificuldades de atuação, que na sua curta existência (com as atribuições que 
hoje detém) enfrentou.              

 
Observar-se-á no decorrer deste estudo, que, além do 

ordenamento jurídico interno (como artigos 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 227 da 
CF\88; artigos 3º, 4º, 5º, 54, 60 a 69, 86 a 97 e 131 a 140, bem como 200 a 
2005 do ECA; além dos artigos 402 a 441 da CLT), o ordenamento jurídico 
internacional (Convenções e Tratados da ONU, da OEA e OIT, por exemplo) 
poderão também ser muito utilizados. 

 
Na parte criminal propriamente dita, a qual, procuradores e 

procuradoras  do trabalho poderão beber como fonte subsidiária e por 
analogia (por autorização expressa do artigo 8º, da CLT), pois nossa 
“competência\atribuição”, nesta quadra em que passamos, não pode ser 
penal, por decisão do Supremo Tribunal Federal, é importante referir o 
“Protocolo Facultativo à Convenção sobre Direitos da Criança relativo à 
venda de crianças, prostituição e pornografia infantis”, bem como os artigos 
240, 241-A, 244-A e 244-B do ECA,  além dos artigos 213, 217-A, 218, 218-A, 
231 e 231-A todos do Código Penal. A legislação penalista aqui citada já deve 
estar atualizada pela Lei 12 015\209 e legislação alteradora anterior.         
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O Brasil, ao ratificar vários e relevantes Tratados Acordos ou 
Convenções Internacionais de Direitos Humanos, permitiu a consolidação de 
sua democracia, inclusive perante a Comunidade Internacional. O 
entendimento de Flávia Piovesan não destoa desta assertiva: 

  
Se a busca democrática não se atém apenas ao modo 
pelo qual o poder político é exercido, mas envolve 
também a forma pela qual direitos fundamentais são 
implementados, (...), ao reforçar a sistemática de 
proteção de direitos, o aparato internacional permite o 
aperfeiçoamento do próprio regime democrático. (...) 
os direitos humanos internacionais inovam a ordem 
jurídica brasileira, complementando e integrando o 
elenco dos direitos nacionalmente consagrados e nele 
introduzindo novos direitos, até então não previstos 
pelo ordenamento jurídico interno.3 
 
 

Tornam-se atuais questões como o Tráfico de Pessoas (ou de 
Seres Humanos), tratada no “Protocolo de Palermo”, tratado internacional 
contra o crime organizado transnacional, ratificado pelo Brasil, através do 
Decreto 5017\2004, o qual, principalmente em seu artigo 3º, demonstra a 
relação entre tráfico de pessoas, o trabalho escravo e a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes. Por seu turno, o artigo 3º da 
Convenção 182 da OIT, ratificada pelo Brasil através do Dec. 3597\2000, 
deixa claro que, dentre as piores formas de trabalho infantil, encontra-se o 
trabalho escravo e a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 
(fala em utilização ou oferta de crianças para a prostituição e a produção 
pornográfica).    

 
A “Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas”, 

que veio ao lume através do Decreto 5948\2006 e o “Plano Nacional de 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas” (Decreto 6347\2008) são instrumentos 
jurídicos que, além de traçar princípios e meios efetivos de atuação das 
entidades interessadas no tema, indicam quais são os parceiros, dentre 
outros que se pode encontrar, para a busca do objetivo comum de enfrentar 
o tráfico de pessoas, na modalidade de trabalho escravo e de exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes; cada entidade ou órgão dentro 
de sua esfera de atuação.    

 
O país, o povo, enfim, a nação  que prima pela plena efetivação 

dos Direitos Humanos Fundamentais (inclusive os de mesmo jaez, na 
especificidade Trabalhista), transmite ao mundo verdadeira lição de 
cidadania, eis que somente o completo acesso aos direitos fundamentais 
torna o homem (quer adulto, quer criança ou adolescente) um completo 
cidadão, com sua dignidade humana preservada e altiva. 

                                                           
3
Direitos Humanos e o direito internacional, p. 320. 
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Os Procuradores e Procuradoras do Trabalho da Coordinfância, com 

o apoio de Sua Excelência Dr. Otávio Brito Lopes, Procurador-Geral do Trabalho, 
ao discutirem formas de enfrentamento à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, juntamente com representantes de entidades estatais e 
não-estatais interessadas na temática, chegaram a algumas conclusões 
importantes, dentre elas, destacamos as seguintes: 

 
 As políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro, quando 

existentes, não se têm revelado eficazes na prevenção e erradicação da 
exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais; 

 
 A sanção penal, por si só, não tem alcançado o fim de inibição das 

condutas criminais relacionadas à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, diante da grande quantidade de benefícios processuais oferecidos 
aos réus e a morosidade processual; 

 
 A  exploração sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais 

constitui, dentre outros aspectos, patente relação de trabalho ilícita e 
degradante, nos exatos termos do art. 3°, item “b”, da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho; 

 
 A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é relação 

de trabalho ilícita e degradante  que ofende não somente a direitos individuais 
do lesado, mas também e, fundamentalmente, aos interesses difusos de toda a 
sociedade brasileira; 

 
  A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes constitui 

grave violação da dignidade da pessoa humana e do patrimônio ético-moral da 
sociedade, autorizando a propositura de ações civis públicas para ressarcimento 
do dano metaindividual dela decorrente; 

 
 Sendo a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 

relação de trabalho ilícita e degradante, incumbe ao Ministério Público do 
Trabalho promover a responsabilidade civil coletiva dos agressores, propor os 
termos de ajuste de conduta  ou mesmo ajuizar ações civis públicas, com vistas 
à coibição de tal forma de labor; 

 
 O cliente e/ou o tomador dos serviços sexuais prestados por 

crianças e adolescentes, bem como o respectivo intermediador e quaisquer 
pessoas que venham a favorecer tais práticas, são responsáveis solidariamente 
por todos os danos, materiais e morais, individuais e coletivos, decorrentes de 
sua conduta lesiva, nos termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, art. 
4º ,II do Decreto 6.481/2008, sobre piores formas de trabalho infantil, c/c art. 8º 
da Consolidação das Leis do Trabalho; 

 
 Nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, compete à 
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Justiça do Trabalho processar e julgar questões não penais decorrentes do 
trabalho sexual ilícito de crianças e adolescentes; 

 
O Ministério Público do Trabalho deve se articular com todas as 

entidades estatais e não estatais que compõem o Sistema de Garantia de 
Direitos, a fim de garantir a responsabilização integral, no enfrentamento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 
 Os Procuradores do Trabalho têm papel fundamental na promoção 

de mobilização e sensibilização sociais, devendo, para tanto, manter diálogo 
com a sociedade civil, mediante realização permanente de audiências públicas e 
campanhas publicitárias, criação de fóruns de debates, dentre outras formas de 
interlocução social. 

 
 As Procuradorias Regionais do Trabalho poderão 

realizar/intensificar convênios e parcerias com instituições, a fim de combater a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, principalmente, 
Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Federal, Ministérios Públicos dos Estados, Juizados da Infância e da 
Juventude e Conselhos Tutelares. 

 
Ao Ministério Público do Trabalho incumbe a defesa da ordem 

jurídica trabalhista e dos direitos sociais e individuais indisponíveis dos 
trabalhadores, nos termos do arts. 127 e 129 da Constituição Federal de 
1988 c/c os arts. 83, III e V e 84 da Lei Complementar n.° 75/93; cabendo-lhe, 
ainda, ante a competência da Justiça do Trabalho (artigo 114, I, da 
Constituição Federal), a busca da solução de conflitos oriundos da relação de 
trabalho, a atuação (rectius, atribuição legal) singular ou litisconsorciada, 
naquela instância judiciária especializada, especialmente para defender os 
interesses de indígenas e de crianças e adolescentes (art. 83, III e V). 

 
A Lei nº 7.347/1985 (art.1º) legitima o Ministério Público a propor 

ação civil pública para ressarcir danos materiais e morais a quaisquer 
interesses difusos ou coletivos, neles compreendidos, certamente, os direitos 
humanos trabalhistas de crianças e adolescentes explorados em  todas as 
formas de trabalho infantil, inclusive a forma “qualificada” de Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes (ESCCA). 

 
Mas o que é Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes e como o Ministério Público do Trabalho, dentro de suas 
atribuições, pode enfrentá-la, buscando a responsabilização cível ou 
trabalhista e a preservação do direito do trabalhador(a)? 

 
São questões como estas que este estudo/pesquisa pretende 

auxiliar na busca efetiva dos meios para alcançar tais metas. 
  
2.2 A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E 
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ADOLESCENTES:  DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 
Uma definição útil de “Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes” - ESCCA – é a trazida por Mônica Carvalho de Magalhães 
Kassar et al.4  : 

exploração  sexual comercial de crianças e adolescentes 
refere-se ao processo de tirar proveito sexual de 
pessoas com menos de 18 anos. A utilização de 
crianças ou adolescentes como objeto sexual ocorre 
como uma relação de exploração de trabalho 
(formalizado ou não). Este é um aspecto que diferencia 
a exploração sexual comercial do abuso sexual. 

 
Bem se vê, pelas palavras da pesquisadora do Centro de 

Referência de Estudos da Infância e da Adolescência (CREIA/UFMS), que a 
grande distinção entre o abuso sexual (e outros crimes sexuais conexos) e a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes está no caráter 
“mercadológico” do crime. No abuso sexual e congêneres não há o intuito 
de “lucro”, “ganho”; já na ESCCA, a relação de mercado, o sexo como 
“moeda”, “valor” de troca é característica marcante, condição sine qua non. 
Tal “venda” pode ser por dinheiro, favores, presentes, serviços, chantagem 
etc. 

 
FALEIROS, S. T. e Campos (2.000) entende que a Exploração 

Sexual Comercial de Crianças e adolescentes é um “comércio que tem 
atividades onde é vendida a própria relação sexual (prostituição), a imagem 
do corpo e de relações sexuais ao vivo...”     

 
COSTA, ROSA e LEITE (2005, pg. 4), advogam que a exploração 

sexual “inclui o abuso sexual, as diversas formas de prostituição, o tráfico e 
venda de pessoas, todo tipo de intermediação e lucro com base na 
oferta/demanda de serviços sexuais das pessoas, turismo sexual e 
pornografia infanto-juvenil”. 

 
Nunca é demais lembrar que o princípio vetor de interpretação 

do Direito do Trabalho está estampado no respeito acentuado ao trabalho, a 
teor da Constituição Federal/88, no artigo 1º, inciso IV (valor social do 
trabalho, como fundamento da República), e 170 (a ordem econômica  
fundada na valorização do trabalho humano). 

 
Estamos aqui, na verdade, falando, consoante interpretação 

sistemática de tudo quanto já referido, em Direitos Humanos Fundamentais 
Trabalhistas e na defesa da dignidade da pessoa humana do trabalhador e da 
trabalhadora, quer sejam praticantes de trabalho “lícito”, “proibido” ou 
“ilícito” (conforme veremos).   

                                                           
4
 Obra citada, pg. 36. 
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Oscar Ermida Uriarte, citado por Arion Sayão Romita, entende 

que “os direitos humanos fundamentais do trabalhador integram o 
patrimônio jurídico da humanidade, expressão que identifica claramente o 
conjunto de direitos humanos que constituem a ordem pública 
internacional”.5 

 
Uma definição de dignidade é a descrita por Ingo Wolfgang 

Sarlet: 
 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e 
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto 
contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da 
vida em comunhão com os demais seres humanos.6 

 
Donde, bem se vê que a dignidade faz o ser humano merecedor 

de um mínimo de direitos, sendo um seu atributo inalienável e irrenunciável, 
atributo este que, no campo das relações humanas trabalhistas, é o cerne 
dos Direitos Humanos Trabalhistas. 

 
No contexto determinado pela Declaração Universal dos Direitos 

do Homem- DUDH-, a par de outras legislações nacionais e internacionais 
anteriores, foi adotada pela ONU, em 20 de novembro de 1989, a Convenção 
sobre os Direitos da Criança, a qual, por seu turno, visa a dar à criança e ao 
adolescente o respeito a seus direitos humanos, externando o Princípio da 
Prioridade Absoluta e da Proteção integral ao ser humano infanto-juvenil. 

 
Da mesma forma, a OIT (Organização Internacional do Trabalho) 

também, entre diversos documentos internacionais, trouxe para o 
ordenamento jurídico internacional a Convenção nº 138 (e recomendação 
146), a qual regulamenta a idade mínima para o trabalho, bem como a 
Convenção nº 182 (e recomendação 190), a qual regulamenta a “proibição 
das Piores Formas do Trabalho Infantil e Ação Imediata para sua Eliminação”. 

 
A referida Convenção nº 182 da OIT, ratificada pelo Brasil, no 

seu artigo 3º, esclarece que as piores formas de trabalho infantil abrangem 
todas s formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, a servidão 
por dívida e o trabalho forçado, bem como o recrutamento ou oferta de 

                                                           
5
Arion Sayão Romita. Op. cit.,p. 102. 

6
Ingo Wolfgang Sarlet. A eficácia dos direitos fundamentais, p.101. 
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crianças para a prostituição ou pornografia, além de utilização ou 
recrutamento de crianças para atividades ilícitas. 

 
A conclusão a que se chega é que a ESCCA é uma das “piores 

formas de trabalho infantil”, e, portanto, na qualidade de “prestação de 
serviço” (apesar de inúmeros argumentos em contrário), por parte de um ser 
humano que ainda não tem suas funções anímicas, mentais, sociais e de 
sobrevivência totalmente completadas e acabadas, merece a tutela do 
Estado; sendo o Ministério Público do Trabalho, por força de lei, o órgão 
adequado a tutelar este tipo de trabalho infanto-juvenil. 

 
Ora, numa análise multidisciplinar e integrada do tema, pode-se 

entender que toda vez que exista o cunho monetário, de troca, de ganho ou 
de qualquer forma de vantagem ou “lucro”, estaremos diante da 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, quer sob a forma 
de venda de crianças, de exploração da prostituição infantil, de turismo 
sexual, ou de pornografia (registrar, por qualquer meio, cena de sexo 
explicito ou pornografia: art. 240 do ECA, com redação da Lei 11 829/08; ou, 
oferecer, trocar divulgar por qualquer meio, inclusive sistema de informática, 
fotografia...ou vídeo, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo 
criança ou adolescente: art. 241-A, com redação da Lei 11 829/08). 

 
Em uma palavra: o gênero que é o abuso sexual de crianças e 

adolescentes, poderá ter diversas espécies ou formas de exploração, 
conforme acima tratado; porém se houver o intuito de qualquer forma de 
vantagem ou lucro, existirá, ainda que não seja para efeitos estritos de 
tipificação penal, a exploração sexual  comercial de crianças e adolescentes 
(ESCCA). 

 
Chega-se, aqui, ao ponto em que se precisa separar a 

responsabilidade estritamente penal da exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, do aspecto trabalhista ou de direito civil deste 
mesmo fenômeno social, econômico, jurídico e antropológico. 

 
Sob o aspecto estritamente penal, têm-se os crimes tipificados no 

ECA – por exemplo, o crime do art. 244-A (submeter criança ou adolescente 
“à prostituição ou à exploração sexual”), ao lado de outros artigos 
importantes tipificados no mesmo diploma legal (notadamente os artigos 
240 a 244-B, principalmente aqueles alterados ou acrescidos pela Lei 
12015/2009, como os que se referem ao crime de “facilitação de corrupção 
de menores” ou ainda fazê-lo “utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, 
inclusive salas de bate-papo da internet”; sem falar do aumento da pena em 
um terço, se a infração  cometida ou induzida estiver na lista dos crimes 
hediondos). 

 
Por sua vez, ainda sob o aspecto penal, sobrelevam os artigos 213, 

217-A , 231 e 231-A do CP, todos também alterados ou acrescidos pela Lei 
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12015/2009. 
 
No artigo 213 do CP, a figura típica do crime de estupro deixou de 

ter como sujeito passivo (vítima) apenas a mulher, existindo, agora, também 
a possibilidade da vítima ser o homem. Criou-se, ainda, através do art. 217-
A, a figura típica do “estupro de vulnerável”, se a vítima for menor de 14 
anos, for deficiente mental ou enfermo.      

 
Por sua feita, o art. 231 do CP passou a ter como tipo penal o 

“Tráfico Internacional de pessoa “para fim de exploração sexual” (promover 
ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a 
exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de 
alguém que vá exercê-la no estrangeiro), detalhando-se hipóteses de 
aumento de pena. 

 
Consoante ensina, o professor universitário e delegado de polícia 

civil de São Paulo, Laerte I. Marzagão Júnior, no livro Tráfico de Pessoas, p. 
100 (obra citada): 

 
Em se tratando de trafico internacional, a competência 
para investigação será da policia federal, o ajuizamento 
da ação pelo Ministério Publico Federal e, como não 
poderia deixar de ser, o julgamento pela justiça federal, 
consoante regra do art. 109, V, da Constituição da 
República.18 
 

Finalmente, o art. 231-A do CP trata do Tráfico “Interno” de 
Pessoas “para Fim de Exploração Sexual”, o qual, conforme se pode 
depreender da leitura do mesmo, tem sua principal diferença, em relação ao 
crime do art. 231 do mesmo CP, o fato de ocorrer entre pontos do território 
nacional. Citado por Laerte Marzagão, na obra citada, ensina Luiz Regis 
Prado19 : 

  
se o agente leva a vítima de uma região a outra do 
mesmo país, não se caracteriza o delito em epígrafe 
[tráfico internacional], que pressupõe tráfico 
internacional e não interestadual. Nesse caso, 
configurado estará o crime do art. 231-A (tráfico 
interno de pessoas).     

 
Este ensinamento faz-nos pensar acerca de como é ainda mais 

                                                           

18
 Art. 109 - Aos juízes federais compete processar e julgar: V - os crimes previstos em tratado 

ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse 

ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente 

19 
PRADO, Luiz regis. Curso de direito penal brasileiro. V. 2; 7 ed. São Paulo. RT, 2008, p. 709. 
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preocupante o Tráfico de Pessoas, tanto na sua modalidade “trabalho 
escravo”, quanto na subespécie “exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes” (como no caso do tráfico “internacional” de pessoa para fim 
de exploração sexual), na região da Fronteira Internacional Brasileira. 

 
No caso do tráfico “interno” de pessoa, a atribuição para o 

inquérito penal é do Ministério Público Estadual, sendo a Justiça Comum 
Estadual a competente para a ação penal. 

 
Releva notar que os crimes aqui referidos estão albergados no 

Título VI do CP: “Dos Crimes contra a Dignidade Sexual” (alteração também 
trazida pela lei 12015/2009) e que tanto o artigo 231 (tráfico “internacional” 
de pessoa “para fim de exploração sexual”), quanto o artigo 231-A (tráfico 
“interno” de pessoa “para fim de exploração sexual”), têm, em seus 
respectivos parágrafos 3º, acrescentada a pena de multa, se o crime é 
cometido com o fim de obter vantagem econômica. 

 
Ainda com relação aos crimes que ferem a dignidade sexual da 

criança e do adolescente é importante referir também os crimes de 
“corrupção de menores” (induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a 
lascívia de outros: art. 218 do CP) e de “satisfação de lascívia mediante 
presença de criança ou adolescente” (praticar, na presença de alguém menor 
de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: art. 218-A, do 
CP). 

 
Estes atributos e características da responsabilização penal, leva-

nos refletir, baseados em estudiosos do tema, ser necessária uma corajosa e 
sempre polêmica interface e complementaridade entre a referida 
responsabilização penal (com critérios e institutos próprios) e a 
responsabilização trabalhista/civil do fenômeno sócio-econômico-jurídico 
que é a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 
O ponto de partida, mas não o único, deve ser a dignidade da 

pessoa humana, que perpassa os dois tipos de responsabilização do delito 
em tela. Porém instrumentos jurídicos internacionais, ratificados pelo Brasil, 
também nos leva a debater o tema. 

 
De fato, a começar pelo multicitado “Protocolo de Palermo”, em 

seu artigo 3º, “a”, define Tráfico de Pessoas, in verbis: 
 

A expressão 'tráfico de pessoas' significa o 
recrutamento, o transporte, a transferência, o 
alojamento ou o acolhimento de pessoas, recorrendo à 
ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou 
à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação 
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de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade 
sobre outra para fins de exploração. A exploração 
incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de 
outrem ou outras formas de exploração sexual, o 
trabalho ou serviços forçados, escravatura ou práticas 
similares à escravatura, a servidão ou a remoção de 
órgãos.12 

 
Diz ainda, o mesmo artigo 3º do citado Tratado Internacional (que 

é o “Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 
Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças”), que o consentimento 
da vítima de tráfico de pessoas será irrelevante, se se tiver utilizado qualquer 
um dos meios referidos na alínea “a”. Que, ainda que tais expedientes não 
tenham sido utilizados, mas o recrutamento, transferência ou acolhimento 
seja de uma “criança”, já estará configurado o crime de tráfico de pessoas. E 
que o termo “criança” significa “qualquer pessoa” com idade inferior a 
dezoito anos. 

 
Bem se vê que a Lei nº 12015/2009 veio trazer para o direito penal 

brasileiro adaptações ao que já dizia o Protocolo de Palermo. 
 

No plano interno, o Brasil, já no artigo 7º, XXV e XXXIII, 203, 205, 
bem como no artigo 227 e seguintes da Constituição Federal de 1988 (CF/88) 
determina a assistência gratuita de crianças em creches, disciplina o trabalho 
do adolescente, trata da assistência social dos necessitados, traz a educação 
como dever do Estado e da família, além de determinar a estas entidades o 
dever de conceder à criança e ao adolescente uma proteção completa e 
integral nas mais diversas fases e contingências da vida. 

 
No pertinente à atuação do Ministério Público do Trabalho 

(MPT), há a Lei Complementar 75/93 (LOMPU: Lei Orgânica do Ministério 
Público da União) e a Lei da Ação Civil Pública, entre outros instrumentos 
judiciais e administrativos, os quais permitem ao Órgão de defesa dos 
interesses da sociedade (individualmente ou através de parcerias com outras 
entidades públicas e privadas) a busca do enfrentamento não só ao trabalho 
infantil, mas a todas as formas de exploração da criança e do adolescente, 
inclusive a exploração sexual comercial. 

 
Em decorrência dos Princípios da Prioridade Absoluta e da  

Proteção Integral, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral que lhe é devida com absoluta prioridade, porque pessoa em 
desenvolvimento (Constituição Federal, artigo 227, e Estatuto de Criança e 
do Adolescente, artigos 3°, 4º e 5°). 

                                                           
12

 Art.3º “a” do Decreto nº 5.017/04. 
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E exatamente por ser sujeito desta “proteção integral” é que a 

criança e o adolescente necessitam da atuação do Ministério Público do 
Trabalho, por mais tormentosa que seja a questão do trabalho, na 
modalidade de ESCCA. 

 
O referido Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n° 8.069/90, 

em seu artigo 67 dispõe: 
 

Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 
familiar de trabalho, aluno da escola técnica, assistido 
em entidade governamental ou não-governamental, é 
vedado o trabalho: 
 
I – noturno, realizado entre as vinte e duas horas de um 
dia e as cinco horas do dia seguinte; 
II – perigoso, insalubre e penoso; 
III – realizado em locais prejudiciais à sua formação e 
ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 
IV – realizado em horários e locais que não permitam a 
frequência à escola.14 

 
Bem se vê que, qualquer descumprimento às normas aqui 

referidas (além de outras, que, em cada caso concreto, poderá gerar 
conseqüências nas órbitas trabalhista, previdenciária, civil, criminal, 
administrativa etc), será passível de caracterização do trabalho infantil 
urbano, rural, doméstico e a ESCCA.   

 
A CLT traz, principalmente, em seus artigos 402 a 441, diversas 

peculiaridades do trabalho do adolescente, inclusive determinando, em 
muitos casos, a responsabilidade dos pais e patrões pela proteção e 
atendimento ao trabalhador adolescente, ao qual, repita-se, somente é 
permitido trabalhar a partir dos 16 anos, a não ser na condição de 
trabalhador aprendiz, nos exatos termos da lei, quando se permite o 
trabalho a partir dos 14 anos de idade. 

 
Interessante observar que, desde o primeiro Código de Menores 

(Decreto 17 943-A, de 12 de outubro de 1927), prevalecia o que se 
convencionou chamar de  “Doutrina de Situação Irregular”, na qual caberia 
ao Juiz de Menores, com toda sua autoridade centralizadora, o dever de 
suprir as necessidades básicas dos jovens e das crianças, a partir de medidas 
assistenciais e preventivas sobre a infância pobre, “potencialmente 
perigosa”. Esta doutrina foi consolidada com a edição do segundo Código de 
Menores, a Lei 6 697/79, uma lei “menorista” e que estigmatizava, segundo 
os estudiosos do assunto, crianças e adolescentes. 

 
                                                           
14

 Estatuto da criança e do adolescente, Lei nº 8.069/90. 
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Com a Constituição Federal de 1988 (artigo 27 e outros 
espalhados pelo texto constitucional), dando cobro aos instrumentos 
internacionais firmados pelo Brasil, bem como a mobilização da sociedade 
civil e de entidades de defesa infanto-juvenil, venceu a “Doutrina da 
Prioridade Absoluta e da Proteção Integral” da criança e do adolescente, 
vindo a lume, para regulamentar a CF/88, a Lei 8 069/90 (ECA), 
principalmente seus artigos 3º a 6º e artigo 54.     

 
Conforme ensina Andréa Rodrigues Amim, no livro “Curso de 

Direito da Criança e do Adolescente – Aspectos Teóricos e Práticos”, in verbis: 
 
“Implanta-se a Doutrina da Proteção Integral, com caráter de 

política pública. Criança e adolescente deixam de ser objeto de proteção 
assistencial e passam a titulares de direitos subjetivos. Para assegurá-los é 
estabelecido um sistema de garantia de direitos, que se materializa no 
Município, a quem cabe estabelecer a política de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente, através do Conselho Municipal de Direito da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, bem como, numa co-gestão com a 
sociedade civil, executá-la.”   

 
Gustavo Filipe Barbosa Garcia, em seu livro “Curso de Direito do 

Trabalho”, página 977 a 994, enumera e esclarece a legislação aplicável, 
quando se trata de estudar a questão peculiar que envolve os direitos da 
criança e do adolescente. 

A organização das Nações Unidas aprovou em 1959 a 
Declaração Universal dos Direitos da Criança, que estabelece proteção especial 
ao desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual da criança (art. 2º), 
proibindo-se de empregar criança antes da idade mínima conveniente (art.  9º). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada em 
20 de novembro de 1989, pela Assembléia Geral das Nações Unidas foi 
promulgada no Brasil pelo Decreto 99.710/1990. 

O art. 7º, inciso XXXIII, da CF/1988 previa a proibição de 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 227, destaca 
que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, 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. 

O artigo 227 da CF/88, em seu parágrafo terceiro, 
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estabelece o direito à proteção especial abrange a garantia de direitos 
previdenciários e trabalhistas (inciso III). 

O multi-referido Estatuto da Criança e do Adolescente 
(Lei 8.069, de 13.07.1990), nos arts. 60 a 69, estabelece regras sobre o “direito à 
profissionalização e a proteção no trabalho”. 

Por seu turno, os artigos 131 a 140 do ECA trazem 
importantes disposições sobre o Conselho Tutelar, órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Em cada Município 
haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, 
escolhidos pela comunidade local para mandato de três anos, permitida uma 
recondução. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos 
os seguintes requisitos: reconhecida idoneidade moral; idade superior a vinte e 
um anos; residir no município. 

O processo para a escolha dos membros do Conselho 
Tutelar será estabelecido em lei municipal e realizado sob a responsabilidade do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e a fiscalização do 
Ministério Público. Lei municipal disporá sobre local, dia e horário de 
funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto a eventual remuneração 
de seus membros. 

São atribuições do Conselho Tutelar, consoante artigo 
136 do ECA: 

I - atender as crianças e adolescentes nas hipóteses 
previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 

II - atender e aconselhar os pais ou responsável, 
aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

III - promover a execução de suas decisões, podendo 
para tanto: 

a) requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, 
educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança; 

b) representar junto à autoridade judiciária nos casos 
de descumprimento injustificado de suas deliberações. 

IV - encaminhar ao Ministério Público notícia de fato 
que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou 
adolescente; 

V - encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 
competência; 
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VI - providenciar a medida estabelecida pela autoridade 
judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I a VI, para o adolescente autor de 
ato infracional; 

VII - expedir notificações; 

VIII - requisitar certidões de nascimento e de óbito de 
criança ou adolescente quando necessário; 

IX - assessorar o Poder Executivo local na elaboração da 
proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente; 

X - representar, em nome da pessoa e da família, contra 
a violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da Constituição 
Federal; 

XI - representar ao Ministério Público para efeito das 
ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 

As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser 
revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. 

Por seu turno, os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente existem na esfera nacional, estadual e municipal. 

Os Conselhos são órgãos deliberativos e controladores 
das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e 
municipais . 

Existe um Fundo Nacional para a Criança e o 
Adolescente, além de fundos estaduais e municipais, vinculados aos respectivos 
conselhos dos direitos da criança e do adolescente. 

A lei 8.242, de 12 de outubro de 1991, criou o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), integrando o 
conjunto de atribuições da Presidência da Republica. 

São atribuições do CONANDA, dentre outras, elaborar 
as normas gerais da política nacional de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as linhas de ação 
e as diretrizes estabelecidas no Estatuto da Criança e do Adolescente; zelar pela 
aplicação da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; dar apoio aos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

De acordo com o artigo 3º, da Lei 8242/91, o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) é integrado por 



25 

 

representantes do Poder Executivo, assegurada a participação dos órgãos 
executores das políticas sociais básicas na área de ação social, justiça, educação, 
saúde, economia, trabalho e previdência social e, em igual número, por 
representantes de entidades não-governamentais de âmbito nacional de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente . 

Em reforço à proteção integral à criança e ao 
adolescente, consoante já referido alhures, a Convenção 182 da OIT, bem como 
a Recomendação 190 da OIT, buscou enfrentar as piores formas de trabalho 
infantil e a ação imediata para sua erradicação. No Brasil, a relação das piores 
formas de trabalho infantil (dentre as quais destaca-se a ESCCA), restou 
tipificada na chamada Lista TIP, a qual é parte integrante do Decreto 6 481, de 
12 de junho de 2008 (vide o respectivo anexo).   

 

2.3 À GUISA DE CONCLUSÃO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO E O TRÁFICO DE PESSOAS - A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES  (ESCCA) 

 
O Ministério Público é um órgão fora dos demais poderes 

(extrapoderes) de fiscalização das atividades destes mesmos poderes, com 
“tarefas de contrapoder”, tendo também a incumbência de limitar a 
liberdade de agir do particular, quando este atuar em desconformidade com 
a lei e com os princípios que a vida pacífica em sociedade exige.   

 
Detentor de garantias e prerrogativas, assim como os demais 

ramos do Ministério Público Brasileiro, o Ministério Público do Trabalho -
MPT- busca uma atuação na defesa da efetividade dos direitos fundamentais 
trabalhistas, estejam estes sob as vestes de direitos coletivos, difusos ou 
individuais homogêneos (são os chamados direitos metaindividuais, 
definidos no Código de Defesa do Consumidor – CDC, artigo 81). 

 
O Ministério Público do Trabalho, para facilitar o seu desiderato 

de cumprir suas obrigações constitucionais de defensor da ordem jurídica, 
dos princípios constitucionais, bem como a busca da efetivação dos direitos 
humanos trabalhistas implantou as “coordenadorias nacionais”, 
especializando e organizando a atuação dos Procuradores e Procuradoras do 
Trabalho (membros do MPT). 

 
Dentre as diversas coordenadorias temáticas do MPT, a 

COORDINFÂNCIA, Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho da Criança e do Adolescente, tem demonstrado grande 
preocupação com a questão da exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 

 
Verificou-se, alhures,  que a Coordinfância enfrenta, em última 

análise, o tráfico de pessoas, em todas as formas de trabalho infantil. Este, 
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conforme Convenção 182 da OIT, a qual refere ao combate às “piores formas 
do trabalho infantil”, também é uma modalidade de trabalho escravo e a 
“exploração sexual comercial de crianças e adolescentes” (ESCCA). 

 
Reitere-se que, duma análise sistemática entre o referido artigo 

3º da Convenção 182 da OIT e o artigo 3º do “Protocolo de Palermo”, a 
conclusão inafastável é no sentido que “tráfico de pessoas” é um grande 
gênero, que comporta a espécie trabalho escravo, sendo que tal espécie 
comporta a subespécie “exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes”. Portanto a ESCCA é uma forma de “trabalho escravo e de 
trabalho infantil”. 

 
De fato, a Organização das Nações Unidas, preocupada com a 

questão do Tráfico de Pessoas, em âmbito mundial, através do “Escritório das 
Nações Unidas contra Drogas e Crimes – UNODC”, o qual combate o crime 
organizado internacional, editou o assim chamado Protocolo de Palermo - 
Tratado Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o crime organizado 
Transnacional, assinado na cidade de Palermo, na Itália e que no Brasil foi 
promulgado pelo Dec.5017/04 – pontifica uma definição de tráfico de pessoas 
(art. 3º, alínea “a”), in verbis: 

 
“A expressão “tráfico de pessoas” significa o recrutamento, o 

transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, ao rapto, à 
fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 
ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o 
consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins 
de exploração. A exploração incluirá, no mínimo, a exploração da 
prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho 
ou serviços forçados, escravatura ou práticas similares à escravatura, a 
servidão ou a remoção de órgãos.12 

 
Neste diapasão, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas (Decreto 5948/06) buscou traçar princípios (respeito à dignidade 
da pessoa humana, com promoção e garantia da cidadania e dos direitos 
humanos; não discriminação por qualquer motivo e proteção e assistência 
integral às vítimas, independentemente de nacionalidade e de colaboração 
em processos judiciais; dentre outros). 

 
Também diretrizes foram traçadas, dentre elas, as seguintes: 

fomento à cooperação internacional; articulação com entidades nacionais e 
internacionais; estruturação de rede de enfrentamento, envolvendo todas as 
esferas do governo e da sociedade civil e garantia de acesso amplo a 
informações e estabelecimento de canais de diálogo entre o Estado, a 
sociedade e os diferentes meios de comunicação acerca do tema 
“enfrentamento ao tráfico de pessoas”, o qual tem suas ações elencadas no 
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 Art.3º “a” do Decreto nº 5.017/04. 



27 

 

Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (PNETP), o qual 
veio ao mundo jurídico através do Decreto 6347/08. 

 
Não podemos nos esquecer que a referida Convenção nº 182 da 

OIT, ratificada pelo Brasil, no seu artigo 3º, esclarece que as piores formas de 
trabalho infantil abrangem todas as formas de escravidão ou práticas 
análogas à escravidão, a servidão por dívida e o trabalho forçado, bem como 
o recrutamento ou oferta de crianças para a prostituição ou pornografia, 
além de utilização ou recrutamento de crianças para atividades ilícitas. 
Restando claro, portanto, que trabalho escravo e trabalho infantil são 
espécies ou subespécies do gênero tráfico de pessoas ou de seres humanos. 

 
O que se busca, então, no mundo dito civilizado, é combater e 

exterminar todas as formas de exploração da criança e do adolescente, bem 
como a total proteção infanto-juvenil, por se entender que estas pessoas são 
seres humanos em formação e herdeiros da humanidade. 

 
Existe ainda a falsa visão do trabalho como fator de formação da 

criança e do adolescente, como se fosse a única porta para que tenham mais 
oportunidades no futuro e não fiquem nas ruas, sujeitos à violência e à 
marginalidade. No entanto, o trabalho precoce prejudica o desenvolvimento 
sadio da criança e do adolescente, assim como os afasta da escola, tirando 
suas chances de se preparar para o trabalho digno (na época e idade certas) 
e para a cidadania plena. 

 
Parece ser consenso, entre os estudiosos do assunto, que a 

educação, a posterior capacitação para o trabalho (educação para o trabalho) 
são as principais maneiras de a sociedade e o Estado combater ao trabalho 
infantil. 

 
Vale dizer, as políticas públicas de educação, de inclusão social e 

de atendimento aos carentes são grandes armas na luta para combater todas 
as formas de  exploração da criança e do adolescente. 

 
Não se pode deixar de observar que, em muitos países, e no 

Brasil, infelizmente, não é diferente, o trabalho infantil em geral e o 
doméstico, especificamente, estão diretamente ligados ao tráfico de pessoas: 
de meninos e meninas que são recrutados na zona rural ou nos locais mais 
pobres para o serviço doméstico (tanto no próprio meio rural, quanto em 
centros urbanos). 

 
Muitas dessas crianças traficadas podem acabar sendo 

exploradas sexualmente, inclusive obrigadas a se prostituirem, bem como a 
manter relações sexuais com homens das famílias que as acolheram, 
submetidas, muitas vezes, a trabalho escravo infantil, inclusive na acepção 
doméstica. 
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Sempre se deve ter em mente que, ao lado da atuação dos 
órgãos e entidades, é imprescindível a conscientização de toda a sociedade 
para práticas, inclusive no seu lar e no seu dia-a-dia, que busquem a 
erradicação de toda forma de exploração infanto-juvenil, tanto do trabalho 
infantil em geral, quanto do trabalho infantil doméstico, em particular. 

 
É a partir de uma ação conjunta e integrada de promoção, 

prevenção, efetivação e defesa dos direitos da criança e do adolescente, que 
envolva toda a sociedade no combate às todas as formas de exploração 
infanto-juvenil, principalmente sob o viés de trabalho infantil e de 
exploração sexual (as quais também são, em última análise, formas de tráfico 
de pessoas), que os esforços alcançarão êxito em deixar as crianças e 
adolescentes brasileiros a salvo de discriminações, explorações, violências, 
crueldades, opressão, bem como de qualquer tipo de negligência, de acordo 
com o que preconiza o artigo 5º do ECA15 .         

 
E quanto ao trabalho ilícito? Ou seja, o “trabalho” onde houvesse 

prestação de serviços sexuais (quer por adultos, quer por crianças), como o 
trabalho da prostituta para uma casa de prostituição ou para o “cafetão”, não 
geraria qualquer efeito para o direito, porque o objeto deste contrato (a 
exploração de serviços sexuais da prostituta, por parte de seu “patrão”) é 
crime. 

 
Jorge Luiz Souto Maior, juiz do trabalho do TRT da 15ª Região (sede 

na cidade de Campinas/SP), em seu livro “Curso de Direito do Trabalho – a 
Relação de Emprego – Vol. II, da editora Ltr, fls 79, é forte em esclarecer, “in 
verbis”: 

   
“A prostituição é a comercialização do corpo para fins 
sexuais. Esta atividade integra (ou integrou)  a 
Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do 
Trabalho e Emprego catalogada sob o nº 5198-05, com 
a designação “Profissionais do Sexo”, e seguinte 
definição: “Profissional do sexo – Garota de Programa, 
Garoto de Programa, Meretriz, Messalina, Michê, 
Mulher da vida, Prostituta, Puta, Quenga, Rapariga, 
Trabalhador do sexo, Transexual (profissionais do sexo), 
travesti (profissionais do sexo)”. 

 
E continua o eminente jurista (ob. cit, pag. 80): 
 

Quem explora a prostituição comete um crime, mas a 
atividade de prostituição em si não é vista como tal. 
Assim, não há, propriamente, no que se refere ao 
trabalho prestado, um ilícito praticado, não havendo 
óbice, por conseguinte, a configuração da relação de 
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 Estatuto da criança e do adolescente, Lei nº 8.069/90. 
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emprego. Pelo ilícito praticado, no que se refere a 
obtenção de benefício pela situação, o empregador 
devera responder, ainda, criminalmente. Alias, não 
conferir direitos trabalhistas a hipótese representa 
fomentar a lógica do proveito econômico pela 
exploração da prostituição alheia, que é exatamente, o 
que a lei penal quer punir. 

 
Após estudos aprofundados e transcrever diversas jurisprudências, 

tanto favoráveis, quanto contrárias à existência de crime na exploração de 
“casa de prostituição em zona de meretrício”, Manuel Jorge e Silva Neto, 
professor de Direito Constitucional na UFBA e Procurador do Trabalho na 
Bahia, em artigo publicado na Revista do Ministério Público do Trabalho, 
editora Ltr, conclui, com firmeza:   

 
A atividade da prostituta deve ser considerada como 
trabalho em virtude da dicção do art. 5º, XIII/CF, que 
assegura a liberdade de ação profissional. Se, conforme 
a jurisprudência criminal, não é crime a manutenção de 
casa de prostituição em local notoriamente reservado 
para o exercício da atividade, segue-se que se 
converteria em insidiosa injustiça praticada contra as 
prostitutas não admitir qualquer efeito jurídico como 
natural decorrência do trabalho prestado. Diversas 
normas internacionais devem ser aplicadas para o fim 
de proteção ao trabalho das prostitutas, como a 
Convenção nº 111 [da OIT, que proíbe a discriminação 
no emprego], que, dentre outras conseqüências de 
relevo, devem ser destacadas a proibição quanto à 
segregação das prostitutas da coletividade e o 
impedimento quanto a atos de violência resultantes da 
discriminação que possam obstar o exercício da 
atividade pelas prostitutas. 

 
Como se vê, o entendimento de que há efeitos jurídico-trabalhistas 

(ou cíveis, conforme estejam presentes os requisitos do vínculo de emprego 
ou apenas os requisitos do vínculo de trabalho, como no caso das 
trabalhadoras autônomas) no trabalho das profissionais do sexo é polêmico. 
Porém, seus defensores buscam embasamento constitucional, nas 
Convenções da OIT, na prática social diária e no princípio da realidade fática, 
para que, trabalhadoras que têm o corpo como ferramenta de trabalho, não 
continuem à margem das garantias de um de seus direitos humanos 
fundamentais e sociais, o trabalho (artigo 6º e 7º da CF/88). 

 
Estreme de dúvidas que a atividade de prostituição não é 

criminosa: a disposição de seu próprio corpo (à exceção do ataque à sua 
saúde) é decisão do homem e da mulher. Porém, existe corrente doutrinária 
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e jurisprudencial que afasta o vínculo de emprego, eis que o objeto do 
contrato (a exploração da prostituição) seria ilegal/criminoso. 

 
A doutrina questiona ainda que, neste caso, o criminoso 

(explorador da prostituição) extrairia mais valia pela exploração ilegal do 
trabalho alheio. 

 
Para Luciana Caplan, no livro “O Mundo do Trabalho”, vol. I, 

coordenado por Grijaldo Fernandes Coutinho et tal,a solução seria alterar as 
consequências da nulidade do contrato de trabalho, para construir uma 
solução que permita o retorno efetivo do trabalhador ao status quo ante. 
Para tanto, é necessário pensar que a prestação de serviços seria lícita, se 
não fosse a intermediação, impondo-se o pagamento integral do valor 
auferido diretamente ao prestador de serviços (a/o profissional do sexo). 

 
A referida autora esclarece que tal solução se apresenta do ponto 

de vista  técnico-jurídico é a aplicação do que Orlando Gomes chama de 
conversão do contrato nulo25    

Um contrato nulo pode produzir os efeitos de um contrato 
diverso. A esse fenômeno chama-se conversão. O exemplo 
clássico de conversão e a transformação de um contrato de 
compra e venda, nulo por defeito de forma, num contrato 
de promessa de compra e venda. 

Então, comprovada a “contratação” de adultos e principalmente de 
crianças e adolescentes, com fins de exploração sexual (ESCCA), o contrato 
de emprego mantido com o intermediador pode ser transmutado em 
contrato de prestação de serviços autônomos diretamente com o tomador, 
gerando o direito a percepção da integralidade do preço cobrado. 

 
Assim, estará afastada a intermediação criminosa, repudiada pelo 

ordenamento jurídico, deixando de ser um “contrato de trabalho nulo por 
seu objeto ser ilícito”, convertendo-se num “contrato de trabalhador(a) 
autônomo, diretamente com o cliente dos serviços sexuais”, sem qualquer 
intermediação lícita ou ilícita. 

 
Esta é uma outra possível solução, para que a dignidade da pessoa 

humana do trabalhador(a) do sexo não seja afetada, no quesito de ter seu 
direito constitucional ao trabalho respeitado.    
  
 
 
 2.4 PERSPECTIVA: A COLABORAÇÃO COM (E DAS) ENTIDADES  DA 
SOCIEDADE CIVIL 
 

                                                           
25

 GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 195. 
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  A atuação do MPT tem sido focada não apenas no âmbito 
interno, mas também no trabalho com outros órgãos e entidades. No caso 
do enfrentamento, sob o enfoque da responsabilidade civil e trabalhista, à 
ESCCA, a parceria com as entidades da sociedade civil em geral, 
principalmente ONGs especializadas na temática, é de importância capital. 
 
  Para facilitar o entendimento de termos, expressões e siglas 
próprias da área, utilizadas pelas entidades que prestam relevantes serviços 
em prol da criança e adolescente, quer vítimas ou não de ESCCA, passa-se a 
relacionar algumas palavras e nomes próprios do vocabulário dos operadores 
da temática em tela. 
 
  O rol de palavras a seguir foi adaptado da Cartilha 
“Disseminação – Metodologia do Programa de Assistência à Criança e 
Adolescentes Vítimas de Tráfico para Fins de Exploração Sexual-”, uma 
publicação de responsabilidade de diversas entidades.       
   
         ABUSO SEXUAL 

  Pode-se entender qualquer ato sexual ou de conotação sexual 
em que o adulto submete a criança ou o adolescente a situação de estimulaçao 
ou satisfação sexual, imposto pela forca física, pela ameaça ou pela sedução. 
FONTE: FALEIROS, Eva. Repensando os conceitos de violência, abuso e 
exploração sexual de crianças e de adolescentes 2002. 

         BUSCA ATIVA 

Para prevenção de situações de ameaça e violação e para 
garantir a proteção aos direitos, os Centros de Referencia Especializados de 
Assistência Social (CREAS) deverão organizar por meio de agentes institucionais 
(educadores sociais), equipes para abordagem em vias publicas e locais 
identificados pela incidência de situações de risco ou violação de direitos, com a 
atribuição de realizar o mapeamento das situações de exploração sexual 
comercial e outras, caracterizadas como situações de risco de crianças e 
adolescentes (situação de rua trabalho infantil, etc), realizando ações 
educativas; alem de encaminhamento para o Conselho Tutelar, a rede de 
serviços sócio-assistenciais. 

CONDIÇÃO PECULIAR DE DESENVOLVIMENTO 

“O artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente 
dispõe que “na interpretação desta lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 
ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e 
coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 
desenvolvimento”. 

“Crianças e adolescentes são titulares de proteção integral 
em virtude de sua condição peculiar de desenvolvimento...” FONTE: PNCFC, 
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2006; ASBRAD. 

EDUCADOR SOCIAL 

Na função pedagógica, o educador social é central no 
desenvolvimento do processo de formação integrada de adolescentes e jovens, 
e no acompanhamento do processo de inserção socioprodutiva, no sentido de 
destacar aspectos que se mostram necessários para serem retomados e 
refletidos, especialmente junto a adolescentes e jovens. (instituto aliança). 

EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANCA E DE 
ADOLESCENTE – ESCCA 

Trata-se de uma pratica que envolve troca de dinheiro ou 
favores entre usuário, um intermediário (agente, aliciador) e outro que obtém 
lucro com a compra e venda do uso do corpo de crianças e adolescentes, como 
se fosse mercadoria, através de meios coercitivos ou persuasivos. Em 1998, o 
Instituto Interamericano Del Niño/OEA classificou a exploração sexual comercial 
em quatro modalidades: Trafico para fins sexuais; Prostituição; Turismo sexual e 
Pornografia. FONTE: I Congresso Mundial Contra a Exploração Sexual Comercia 
de Crianças, Estocolmo, Suécia, 1996, Instituto Interamericano del Niño/OEA. 

PESQUISA SOBRE TRÁFICO DE MULHERES, CRIANCAS E 
ADOLESCENTES PARA FINS DE EXPLORACAO SEXUAL COMERCIAL NO BRASIL 
(PESTRAF) 

Implementada em 2002 e publicada em 2003, a pesquisa 
foi coordenada pelo Centro de Referencia, Estudos e ações sobre Crianças e 
Adolescentes (CECRIA) e organizada pelas pesquisadoras Maria Lucia Leal e 
Maria de Fátima Leal. O trabalho representou um marco no enfrentamento ao 
trafico no Brasil, e até hoje constitui o mais completo diagnóstico já feito sobre 
rotas em operação no Brasil. A integra do documento pode ser obtida no 
website: WWW.cecria.org.br, no item publicações. FONTE: Ministério da Justiça. 

 

PORNOGRAFIA INFANTIL 

“Significa qualquer representação, por qualquer meio, de 
uma criança envolvida em atividades sexuais explicitas, reais ou simuladas, ou 
qualquer representação dos órgãos sexuais de uma criança para fins 
primordialmente sexuais”... FONTE: Protocolo Facultativo para Convenção sobre 
os Direitos da Criança relativo a venda de crianças, prostituição e pornografia 
infantis. Estatuto da Criança  e do Adolescente, 1990. 

PROTOCOLO ADICIONAL À CONVENÇÃO DAS NAÇÕES  
UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL RELATIVO À 
PREVENÇÃO, A REPRESSÃO E A PUNIÇÃO DO TRÁFICO DE PESSOAS – 
CONHECIDO COMO PROTOCOLO DE PALERMO 

http://www.cecria.org.br/
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Protocolo internacional do qual o Brasil e outros países são 
signatários, no qual se definiu “tráfico de pessoas”. Esse é o parâmetro que vem 
orientando a revisão das leis nacionais. O documento também define 
obrigações para paises de origem (de onde saem as pessoas traficadas) e de 
destino (onde essas pessoas são exploradas). 

Promulgado pelo Decreto nº 5.017, de 8 de marco de 2004. 
FONTE:UNODC; ASBRAD. 

SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 

Órgãos, entidades, autoridades, programas e serviços de 
atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, que devem 
atuar de forma articulada e integrada, na busca de usa proteção integral, nos 
moldes previstos pelo ECA e pela Constituição Federal. 
A esse sistema convencionou-se chamar de Sistema de Garantia de Direitos 
(SGD). Nele incluem-se princípios e normas que regem a política de atenção a 
crianças e adolescentes, cujas ações são promovidas pelo Poder Publico (em 
suas esferas União, Estados, Distrito Federal e municípios e Poderes Executivo, 
Legislativo, Judiciário e Ministério Público) e pela sociedade civil, sob três eixos: 
Promoção, Defesa e Controle Social. FONTE: PNCFC – Plano Nacional de 
Promoção à Convivência Familiar e Comunitária - , 2006, ASBRAD; ECA. 

TRABALHABILIDADE 

Desenvolvimento de atitudes e valores, habilidades e 
conhecimentos que preparem os adolescentes para o mundo do trabalho, e não 
para atividades especificas. FONTE: Antonio Carlos Gomes da Costa apud 
Instituto Aliança. 

TRÁFICO DE PESSOAS 

Deve significar o recrutamento, transporte, transferência, 
abrigo ou recebimento de pessoas, por meio de ameaça ou uso da forca ou 
outras formas de coerção, de rapto, de fraude, de engano, do abuso de poder 
ou de uma posição de vulnerabilidade ou de dar ou receber pagamentos ou 
benefícios para obter o consentimento para uma pessoa ter controle sobre a 
outra, para o propósito de exploração. Exploração inclui no mínimo a 
exploração da prostituição ou de outras formas de exploração sexual, trabalho 
ou serviços forcados, escravidão ou praticas análogas a escravidão, servidão ou 
a remoção de órgãos. 

TURISMO SEXUAL 

Exploração de crianças e adolescentes por visitantes, em 
geral, procedentes de países desenvolvidos ou mesmo turistas do próprio pais, 
envolvendo a cumplicidade, por ação direta ou omissão de agencias de viagem 
e guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, restaurantes e barracas de praia, 
garçons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e taxistas, prostíbulos e 
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casas de massagens, alem da tradicional cafetinagem (Banco de Dados CECRIA, 
1996). 

COMISSAO INTERSETORIAL DE ENFRENTAMENTO AO 
ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 

Criada em marco de 2004, por decreto presidencial, com a 
finalidade de articular e integrar as políticas setoriais e acompanhar a 
implementação dos programas voltados para as crianças e adolescentes 
vitimizados e suas famílias, desenvolvidos pelo Governo Federal, por 
organismos internacionais e por organizações da sociedade civil. Composta por 
representantes dos três poderes – executivo, legislativo e judiciário, alem do 
Ministério Publico, organismos internacionais e organizações da sociedade civil, 
representada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), e pelo Comitê Nacional de Enfrentamento a Violência infanto-
juvenil, dentre outros. FONTE: Programa de Combate ao Abuso e a exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes da Secretaria Especial de Direitos Humanos 
da Presidência da Republica (SEDH/PR) 

CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (CONANDA) 

Órgão previsto na Lei n 8.069, de 13 de julho de 1990 – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, como uma das diretrizes da política de 
atendimento, e detem uma representatividade na esfera democrática de 
conduzir e institucionalizar o novo paradigma da Proteção Integral da Criança e 
do Adolescente. Instituído pela Lei n 8.242, de 12 de outubro de 1991, trata-se 
de colegiado de composição paritária, integrado por quatorze representantes 
do poder executivo, indicados pelos Ministros de Estado, assegurada a 
participação dos órgãos executores das políticas sociais básicas, e por igual 
numero de representantes de entidades não-governamentais de âmbito 
nacional de atendimento, promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e 
do adolescente. FONTE: Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência 
da Republica (SEDH/PR). 

DISQUE DENÚNCIA – DISQUE 100 

Serviço de abrangência nacional e gratuito, coordenado 
pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Republica 
(SEDH/PR). Recebe denuncias de violência sexual praticadas contra crianças e 
adolescentes e as encaminha às autoridades competentes, preservando o 
anonimato da autoria das ligações. Basta discar o numero 100 para acessar a 
central, que funciona em todos os sete dias da semana, inclusive feriados, das 
8h às 22h. Mais informações no website: www.presidencia.gov.br/sedh. 

 

POLITICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

http://www.presidencia.gov.br/sedh
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DO ADOLESCENTE 

A política está prevista nos seguintes artigos do ECA: 

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações 
governamentais e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios. 

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento: 

I - políticas sociais básicas; 

II - políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que deles necessitem; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico 
e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão; 

IV - serviço de identificação e localização de pais, 
responsável, crianças e adolescentes desaparecidos; 

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

I - municipalização do atendimento; 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional 
dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores 
das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por 
meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e 
municipais; 

III - criação e manutenção de programas específicos, 
observada a descentralização político-administrativa; 

IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 
vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; 

V - integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 
preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do 
atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional; 
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VI – mobilização da opinião publica no sentido da 
indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 

CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS):  
Unidade publica estatal de base territorial, localizada em áreas de maior 
vulnerabilidade social. Executa serviços de proteção básica, organiza e coordena 
a rede de serviços sócio-assistenciais local da PNAS (Política Nacional de 
Assistência Social). É “porta de entrada” para a rede de serviços sócio-
assistenciais da Proteção Básica do SUAS – Sistema Único de Assistência Social -  
(PNCFC – Plano Nacional de Promoção à Convivência Familiar e Comunitária -, 
2006).  Os CRAS constituem espaços físicos públicos onde necessariamente 
ofertados os serviços do programa de Atenção Integral a Família (PAIF), e que 
podem disponibilizar outros serviços, programas, projetos e benefícios de 
proteção social básica relativos as seguranças de rendimento, autonomia, 
acolhida, convívio ou vivencia familiar e comunitária. Os serviços desenvolvidos 
no CRAS funcionam por meio de uma rede básica de ações articuladas e 
serviços próximos a sua sede. www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-
social-basica/paif 

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA 
SOCIAL (CREAS) 

Unidade pública estatal de prestação de serviços 
especializados e continuados a pessoas e famílias com seus direitos violados. 
Deve articular os serviços de media complexidade do SUAS (Sistema Único de 
Assistência Social) e operar a referencia e a contra-referencia com a rede de 
serviços sócio-assistenciais da Proteção Básica e Especial, com as demais 
políticas publicas e instituições que compõem o Sistema de Garantia de 
Direitos, bem como com os movimentos sociais. Integrante do SUAS, deve se 
constituir como pólo de referencia, coordenador e articulador da proteção 
social especial de media complexidade, sendo responsável pela oferta de 
orientação e apoio especializados e continuados de assistência social a pessoas 
e famílias com seus direitos violados, mas sem rompimento de vínculos. Mais 
informações: www.mds.gov.br/programas/rede-suas. 

POLITICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE 
PESSOAS 

Aprovada pelo Decreto n 5.948, de 26 de outubro de 2006, 
que institui o Grupo de Trabalho Interministerial, com o objetivo de elaborar 
proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas (PNETP). 
Tem por finalidade estabelecer princípios, diretrizes e ações de prevenção e 
repressão ao tráfico de pessoas e de atenção às vitimas, conforme as normas e 
instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos e a legislação 
pátria. O Plano Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas(PNETP), 
aprovado pelo Decreto n. 6.347, de 08/01/2008 concretiza e reforça os 
princípios, diretrizes e ações consagradas na Política Nacional de Enfrentamento 
ao Trafico de Pessoas, em seus três eixos estratégicos: prevenção ao trafico, 

http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-basica/paif
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas/protecao-social-basica/paif
http://www.mds.gov.br/programas/rede-suas
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repressão e responsabilização dos seus atores e atenção as vitimas. FONTES: 
Política Nacional de Enfrentamento ao Trafico de Pessoas/Ministério da Justiça. 
Brasília 2007 e Ministério da Justiça/Secretaria Nacional de Justiça, 2008. 

PROGRAMA DE AÇÕES INTEGRADAS E REFERENCIAIS DE 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-JUVENIL (PAIR) 

Iniciativa conjunta da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da Republica (SEDH/PR), do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate  a Fome, e da Agencia dos Estados Unidos 
Para o Desenvolvimento Internacional do Trabalho (USAID). O PAIR foi 
inicialmente implantado em 2004, em seus cidades-piloto: Campina Grande 
(PB), Corumbá (MS), Feira de Santana (BA), Manaus (AM), Pacaraima (RR) e Rio 
Branco(AC), com o objetivo de apoiar a implementação de metodologias de 
integração de programas, serviços e ações para construção e fortalecimento da 
rede de enfrentamento a violência sexual infanto-juvenil. A metodologia do 
PAIR [produzida e implantada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
- UFMS, através de sua “Escola de Conselhos”+ está sendo disseminada em 22 
Estados e mais de 100 municípios brasileiros, com expansão prevista para os 
países do MERCOSUL em fronteiras que reúnem 15 cidades-gêmeas. Mais 
informações no website: www.caminhos.ufms.br/pairoupair.ledes.net FONTE: 
SEDH/PR. 

SISTEMA DE INFORMACAO PARA A INFANCIA E 
ADOLESCENCIA (SIPIA) 

  É uma estratégia de registro e tratamento de informações sobre 
a garantia dos direitos fundamentais preconizados no ECA, para ser 
operacionalizado em todo o país. O SIPIA é composto por módulos (SIPIA I, 
SIPIA II – Infolntra, SIPIA III – infoAdote e SIPIA IV), guardando aspectos 
específicos para cada situação do atendimento as crianças e adolescentes, e 
tendo como objetivo subsidiar decisões governamentais sobre políticas para 
crianças e adolescentes, garantindo o acesso a cidadania. FONTE: PNCFC, 
2006. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

    O Plano ESCCA justifica-se pelas razões constantes 
na Carta de Brasília, abaixo-transcrita, declaração produzida pelos membros do 
Ministério Público do Trabalho que participaram do Curso  de  Capacitação para 
o Enfrentamento à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes,  
realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008. 

 

  

   “CARTA DE BRASÍLIA  

  

DO ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
PARA FINS COMERCIAIS. 

 

  PREÂMBULO 

 

I – CONSIDERANDO que o Brasil é signatário da Declaração dos Direitos 
da Criança, adotada pela Assembléia das Nações Unidas em 20 de 
novembro de 1959, a qual, em seu Princípio 9º, prega que a criança 
deverá estar protegida contra quaisquer formas de crueldade, 
negligência e exploração;  

 

II – CONSIDERANDO que referida Convenção, em seu art. 34, determina 
aos Estados-signatários a assunção dos compromissos de proteger a 
criança contra todas as formas de exploração e abuso Sexual e, para 
tanto, impõe-lhes a tomada, em especial, de todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para 
impedir: a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a 
qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da criança na 
prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) e a exploração da 
criança em espetáculos ou materiais pornográficos. 

 

III – CONSIDERANDO que a Convenção Sobre os Direitos da Criança, da 
Assembléia Geral das Nações Unidas, ratificada pela Nação Brasileira 
(Resolução L.24/1990), impõe que os Estados-partes tomem medidas 
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legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para 
proteger as crianças contra todas as formas de violência física ou 
mental, inclusive exploração e abuso sexual;  

 

IV – CONSIDERANDO o teor do Protocolo Facultativo à Convenção dos 
Direitos da Criança, referente à venda de crianças, prostituição e 
pornografia infantis, aprovado pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
em 25 de maio de 2000, de que o Brasil é também parte signatária; 

 

V – CONSIDERANDO que, com base nestas normas internacionais, toda 
criança e adolescente tem direito a um saudável desenvolvimento 
sexual, importando, pois, a exploração sexual comercial infanto-juvenil, 
grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana; 

 

VI – CONSIDERANDO que a Convenção nº 182, bem como a correlata 
Recomendação n. 190, ambas da Organização Internacional do 
Trabalho, em vigor no território nacional, por meio do Decreto 
Legislativo nº 178/1999, consideram como uma das piores formas de 
trabalho infantil “a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças 
para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações 
pornográficas”; 

 

VII – CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira (art. 227), 
albergando a doutrina da proteção integral e prioridade absoluta, 
assegura ser “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança e ao adolescente, 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 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 

 

VIII – CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
Federal nº 8.069/1990) tipifica como  crime a submissão de criança ou 
adolescente à prostituição ou à exploração sexual, bem como 
determina, em seu art. 5°, que nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade ou opressão, punido na forma na lei qualquer 
atentado, por ação ou omissão de seus direitos fundamentais”; 
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IX – CONSIDERANDO que é dever do Ministério Público Brasileiro, uno e 
indivisível, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127/ CF); 

 

X - CONSIDERANDO que ao Ministério Público do Trabalho incumbe a 
defesa da ordem jurídica trabalhista e dos direitos sociais e individuais 
indisponíveis dos trabalhadores, nos termos do arts. 127 e 129 da 
Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 83, III e V e 84 da Lei 
Complementar n.° 75/93; 

 

XI – CONSIDERANDO que o artigo 114, I, da Constituição Federal prevê 
como competência da Justiça do Trabalho a solução de conflitos 
oriundos da relação de trabalho e que a Lei Complementar nº 75/1993 
atribui ao Ministério Público do Trabalho a atuação, singular ou 
litisconsorciada, naquela instância judiciária especializada, 
especialmente para defender os interesses de crianças e adolescentes 
(art. 83, III e V); 

 

XII – CONSIDERANDO que a Lei nº 7.347/1985 (art.1º) legitima o 
Ministério Público a propor ação civil pública para ressarcir danos 
materiais e morais a quaisquer interesses difusos ou coletivos; 

 

XIII – CONSIDERANDO a impunidade que impera em face daqueles que 
se beneficiam do trabalho sexual infanto-juvenil ilegal e imoral; 

 

 DECLARAÇÃO 

 

 Nós, Procuradores do Trabalho, reunidos em Brasília, nos dias 11 e 12 
de dezembro de 2008, para discutir formas de enfrentamento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes juntamente com 
representantes de entidades estatais e não-estatais interessadas na 
temática (Organização Internacional do Trabalho, Associação Nacional 
do Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, Fundação da Criança 
Cidadã de Fortaleza, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Universidade Federal do Amazonas, Ministério Público do Estado do 
Pará, Ministério do Trabalho e Emprego, Comitê Nacional de 
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Enfrentamento contra Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes) 
DECLARAMOS QUE: 

 

1. As políticas públicas adotadas pelo Estado brasileiro, 
quando existentes, não se têm revelado eficazes na 
prevenção e erradicação da exploração sexual de 
crianças e adolescentes para fins comerciais; 

 

2.  A sanção penal, por si só, não tem alcançado o fim de 
inibição das condutas criminais relacionadas à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, 
diante da grande quantidade de benefícios processuais 
oferecidos aos réus e a morosidade processual; 

 

3. A  exploração sexual de crianças e adolescentes para 
fins comerciais constitui, dentre outros aspectos, 
patente relação de trabalho ilícita e degradante, nos 
exatos termos do art. 3°, item “b”, da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho; 

 

4. A exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes é relação de trabalho ilícita e degradante  
que ofende não somente a direitos individuais do 
lesado, mas também e, fundamentalmente, aos 
interesses difusos de toda a sociedade brasileira; 

 

5.  A exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes constitui grave violação da dignidade da 
pessoa humana e do patrimônio ético-moral da 
sociedade, autorizando a propositura de ações civis 
públicas para ressarcimento do dano metaindividual 
dela decorrente; 

 

6. Sendo a exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes relação de trabalho ilícita e degradante, 
incumbe ao Ministério Público do Trabalho promover a 
responsabilidade civil coletiva dos agressores, propor os 
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termos de ajuste de conduta  ou mesmo ajuizar ações 
civis públicas, com vistas à coibição de tal forma de 
labor; 

 

7. O cliente e/ou o tomador dos serviços sexuais prestados 
por crianças e adolescentes, bem como o respectivo 
intermediador e quaisquer pessoas que venham a 
favorecer tais práticas, são responsáveis solidariamente 
por todos os danos, materiais e morais, individuais e 
coletivos, decorrentes de sua conduta lesiva, nos 
termos do art. 942, parágrafo único, do Código Civil, art. 
4º ,II do Decreto 6.481/2008, sobre piores formas de 
trabalho infantil, c/c art. 8º da Consolidação das Leis do 
Trabalho; 

 

8. Nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, 
compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 
questões não penais decorrentes do trabalho sexual 
ilícito de crianças e adolescentes; 

 

9. O Ministério Público do Trabalho deve se articular com 
todas as entidades estatais e não estatais que compõem 
o Sistema de Garantia de Direitos, a fim de garantir a 
responsabilização integral, no enfrentamento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 

10. Os Procuradores do Trabalho têm papel fundamental na 
promoção de mobilização e sensibilização sociais, 
devendo, para tanto, manter diálogo com a sociedade 
civil, mediante realização permanente de audiências 
públicas e campanhas publicitárias, criação de fóruns de 
debates, dentre outras formas de interlocução social.  

 

11. As Procuradorias Regionais do Trabalho deverão 
realizar/intensificar convênios e parcerias com 
instituições, a fim de combater a exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, principalmente, 
Ministério do Trabalho e Emprego, Polícia Civil, Polícia 
Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministérios Públicos 
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dos Estados, Juizados da Infância e da Juventude e 
Conselhos Tutelares;   

12. Há de ser fixado, como meta prioritária da 
Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do 
Trabalho de Crianças e Adolescentes (Coordinfância), do 
Ministério Público do Trabalho, o combate ao trabalho 
sexual comercial de crianças e adolescentes; 

 

13.  Ser necessária a formação de uma comissão para 
elaborar plano de ação específica da Coordenadoria 
Nacional de Combate à Exploração do Trabalho de 
Crianças e Adolescentes (Coordinfância), do Ministério 
Público do Trabalho, voltado para a definição de 
diretrizes nacionais, com vistas a incrementar e 
uniformizar atuações dos Procuradores do Trabalho;  

 

14. A importância de se avaliar permanentemente os 
resultados obtidos a partir das ações de enfrentamento 
à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, bem como de se promover a contínua 
capacitação dos membros; 

 

15. O Ministério Público do Trabalho deve envidar esforços 
para dar efetividade à Lei n. 11.577/07.” 
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4. DOS LIMITES DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - 
EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 

 

  Antes de iniciar a descrição do Plano ESCCA é importante definir 

os limites de atuação do Ministério Público do Trabalho quando se trata do 

combate à violência sexual cometida contra crianças e adolescentes. 

   Como se abordou anteriormente,  o abuso sexual e a exploração 

sexual comercial  são diferentes formas de violência sexual envolvendo crianças 

e adolescentes.  

   Tanto o abuso sexual e exploração sexual comercial (turismo 

sexual, pornografia, tráfico e prostituição) são formas de violência sexual, 

lembrando que para a ocorrência do abuso e da exploração sexual não há 

necessidade do contato físico. 

   Entretanto, a situação de abuso sexual se configura quando a 

criança ou adolescente é submetida à lascívia de alguém, para a sua 

estimulação sexual ou de outra pessoa, estando o executor numa posição de 

poder ou controle sobre eles.  

   Já a exploração sexual comercial ocorre quando o agente satisfaz 

sua lascívia a partir de uma relação de troca de dinheiro ou de favores com a 

vítima.  A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes se consiste na 

sua utilização em atividades sexuais remuneradas.  É uma forma de violência de 

gênero, expressão do poder patriarcal, em que os adultos consideram direito 

ter acesso ao sexo de crianças e adolescentes mediante coação econômica. A 

exploração sexual pode acontecer de quatro formas: em redes de prostituição, 

de tráfico de pessoas, pornografia e turismo sexual. 

   Como se pode notar, nem toda forma de violência sexual de 

crianças e adolescentes é campo de atuação do Parquet trabalhista mas apenas 

aquela praticada com o fim de obter algum ganho material, qualquer que seja 

ele. 

   Assim  sendo, o Ministério Público do Trabalho não está 

legitimado  para o enfrentamento da problemática do abuso sexual de crianças 

e adolescentes vez que a sua atuação  é delimitada pela existência de relação 

de trabalho que, por sua vez,  configura-se, necessariamente, através da 

onerosidade, além de outros requisitos. 

   Por tudo isso, cabe definir que o campo de atuação do Ministério 

Público do Trabalho será limitado a exploração de crianças e adolescentes, para 
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fins comerciais, mediante a utilização  de seu corpo/sexo, ou seja, a exploração 

sexual comercial.  

5. DO PLANO ESCCA 

   Trata-se de um conjunto de ações a serem desenvolvidas pelo 
Ministério Público do Trabalho, de maneira articulada ou não, destinado a 
mobilização, prevenção e responsabilização para o combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes para fins comerciais. 

  Para uma maior eficácia do Plano ESCCA, sugere-se que suas 
ações sejam realizadas de forma articulada, concentrando-se, em variáveis de 
tempo2 e de espaço3, as ações propostas para cada uma de suas etapas. Neste 
sentido, todas as ações precisam ser realizadas observando as diretrizes 
delineadas no Plano, ressaltado seguinte: 

a) Os diversos grupos de atos serão realizados, de modo 
concentrado, nos espaços de tempo pré-fixados para cada etapa, de modo a se 
alcançar o maior resultado no menor espaço tempo possível, tudo em prol do 
fortalecimento do papel institucional do Ministério Público do Trabalho no 
cenário nacional e da exponenciação de eficácia dos atos ministeriais. 

b) Cobertura simultânea dos instrumentos de mídia locais e 
nacionais, a incidir sobre cada grupo de ação acima delineado, em cujas 
matérias deverá ser reforçado o papel do Ministério Público do Trabalho na 
problemática. 

5.1 DOS OBJETIVOS DO PLANO OPERACIONAL DE ATUAÇÃO 

 

  O Plano ESCCA tem como objetivo geral estabelecer um conjunto 
de ações articuladas que permitam o enfrentamento da exploração sexual 
comercial  de crianças e adolescentes.  

   O Plano ESCCA tem  como objetivos específicos principais os 
seguintes:  

A)  Mobilização da sociedade civil, através de campanhas,  com vistas à 
educação, reflexão e conscientização em repúdio à exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes; 

B)  Articulação com diversas instituições na pretensão de maior integração 
entre os órgãos públicos buscando que mais ações governamentais voltadas 
para essa temática ; 

                                                           
2  A concentração de atos no tempo será definida pelos Membros do Ministério Publico 

do Trabalho que integram a Coordinfância, durante a reunião nacional. 
3   O espaço de atuação será definida por cada Procuradoria Regional do Trabalho, que 

elegerá os atores alvos da ação conforme critério estabelecido no Projeto.  
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- Pactos sociais com diversos setores da economia, visando a implantação de 
políticas de prevenção e combate à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 

- Garantia da ampliação de políticas públicas específicas para o combate à 
exploração sexual comercial de crianças e aos adolescentes que assegurem a 
devida proteção às vítimas e seus familiares. 

- Fortalecimento das redes de proteção à Criança e ao Adolescente, em especial 
dos Conselhos Tutelares; 

- Ampliação das denúncias de exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes e a implantação de um novo fluxograma de atendimento com a 
ciência das denúncias ao Ministério Público do Trabalho; 

-  Implementação de políticas de qualificação continuada dos profissionais que 
atuam no enfrentamento da exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes. 

- Promoção de ações articuladas entre as instâncias do poder público que 
atuam na repressão e na responsabilização -  Polícia, Ministério Público e 
Magistratura – para o enfrentamento da exploração sexual;  

- Responsabilização civil, além da criminal, de todos os agentes que 
promovem/facilitem a exploração sexual de crianças e adolescentes.   

 

 

 

5.2 DOS EIXOS DE ATUAÇÃO  

 

  O Plano ESCCA compreende três eixos principais de atuação: a 
mobilização/articulação, a prevenção e a responsabilização. 

 
5.2.1 MOBILIZAÇÃO/ARTICULAÇÃO  

 A mobilização pretende atingir especialmente os seguintes objetivos 
para o combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes: 
integrar  a instituição Ministério Público do Trabalho à rede de proteção da 
criança e do adolescente; fortalecer as articulações locais; mobilizar a 
sociedade, incentivando a denúncia; divulgar a atuação institucional, a 
legislação brasileira sobre crimes sexuais e suas implicações pessoais, sociais 
e judiciais  (civis e criminais) por meio da sensibilização  da sociedade e 
sobretudo dos empresários do ramo de turismo. 
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   Nesse eixo,  a atuação do MPT será a seguinte: 

A. Remessa da Carta de Brasília às delegacias de polícias civis e  membros 
do MPE e, se for o caso, requisição/solicitação dos inquéritos 
policiais/notícias que envolvam exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes (em andamento ou findos em prazo a ser 
fixado pela Regional) (ofício circular): 

B. Remessa da Carta de Brasília a todos  Juízes do trabalho, para ciência 
(ofício circular); 

C. Criação de página no sítio da Procuradoria Regional respectiva  sobre o 
tema; 

D. Propositura de Termo de cooperação técnica com órgãos interessados 
na atuação articulada, em especial,  com o Ministério Público do 
Estado, a Polícia Rodoviária Federal e os diversos segmentos 
relacionados à cadeia produtiva do turismo; 

E. Propositura de Termo de cooperação técnica com os órgãos de 
administração portuária e o OGMO – Orgão  Gestor de Mão-de-Obra; 

F. Propositura de Termo de cooperação técnica com o setor de 
transportes (aeroviário, metroviário, rodoviário e de trens);  

G. Campanhas de televisão, rádio e jornal; 

H. Seminários em conjunto com o MPE, Poder Judiciário do Trabalho e o 
setor privado do  turismo, além do poder público local, para exposição 
do problema perante à comunidade jurídica; 

I. Oficinas de Capacitação dos Conselheiros Tutelares e elaboração do 
fluxo de atendimento 

o PREVENÇÃO 

 A atuação preventiva busca ampliar as denúncias, inibindo a prática da 
exploração sexual de crianças e adolescentes. Busca ainda o compromisso dos 
diversos setores privados para a implantação de medidas concretas de combate 
à exploração sexual de crianças e adolescentes. A atuação preventiva visará 
ainda à ampliação das políticas públicas existentes para o enfrentamento da 
exploração sexual de crianças e adolescentes, dentre outros objetivos, 
mediante a garantia do serviço de atendimento prioritário e especializado às 
crianças e aos adolescentes em situação de violência sexual constatada; o 
fortalecimento dos conselhos tutelares e ampliação das delegacias 
especializadas de proteção da criança e do adolescente. 

  Nesse eixo,  a atuação do MPT será a seguinte: 
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1. Cumprimento da Lei nº 11.577/2007; 

2. Audiência pública setorial, em especial, com os diversos segmentos 
relacionados à cadeia produtiva do turismo para assinatura de termos 
de ajuste de conduta* visando à implantação de políticas de 
prevenção e combate à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes (hotéis, motéis, pousadas e similares,  bares, 
restaurantes,  lanchonetes, postos de combustíveis casas noturnas, 
jornais, sindicato de taxistas, Agências de Turismo, Transportadoras 
Turísticas,  Organizadoras de Congressos, Convenções e Congêneres de 
Caráter Comercial, Técnicocientífico, Esportivo, Cultural, Promocional 
e Social, de Interesse Profissional, Associativo e Institucional, e as 
Organizadoras de Feiras de Negócios, Exposições e Congêneres). 

*poderá ser proposto termo de cooperação técnica contendo as 
mesmas cláusulas, com as adaptações necessárias, se não houver sido 
instaurado procedimento específico. 

3. Município (por inexistência de política pública adequada) – Proposta 
de termo de ajuste de conduta (precedida de notificação com igual 
teor); 

4. Estados (por inexistência de política pública adequada) – Proposta de 
termo de ajuste de conduta (precedida de notificação com igual teor); 

 

 REPRESSÃO/RESPONSABILIZAÇÃO   

   

A atuação repressiva busca primordialmente a 
punição/responsabilização civil e criminal dos agenciadores, exploradores, 
aliciadores, facilitadores e de todos aqueles que integram a rede  de exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, incluindo os pais e os 
responsáveis, quando for o caso, e, ainda, o fechamento dos estabelecimentos 
que fomentam a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 

 Nesse eixo, a atuação do MPT buscará a responsabilização de(o): 

1. Operação das vistorias interinstitucionais em casas noturnas, 
hotéis e similares 

2. Ajuizamento de ação civil pública para ressarcimento de dano 
moral coletivo, com responsabilização do agenciador, tomador 
e patrocinadores da exploração sexual 

5.3 DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO 

[RD1] Comentário: Fazer em 
forma de nota de rodapé. 

[RD2] Comentário: Talvez 
colocar uma nota de rodapé frisando 
que os modelos dos tacs estarão nos 
itens seguintes. 

[RD3] Comentário: Talvez 
colocar uma nota de rodapé frisando 
que os modelos estarão nos itens 
seguintes. 
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O Plano ESCCA será realizado por etapas, de acordo com a decisão 
majoritária dos membros da Coordinfância, que elegerão as prioridades a 
serem executadas. 

Para a formalização dos atos praticados no Plano ESCCA, sugere-se 
a autuação de Expedientes Promocionais4.  

5.3.1 MOBILIZAÇÃO/ARTICULAÇAO 

 Essa atuação engloba as seguintes etapas:  

5.3.1.1 - Remessa da Carta de Brasília aos membros do MPE,  às delegacias de 
polícias  civis e à Justiça do Trabalho, para ciência das atribuições do 
MPT: 

 

                                       Cumprimentando-o(a) cordialmente, encaminhamos a V. Exa. (V. Sª.) em 
anexo,  para ciência, cópia da Carta de Brasília, declaração elaborada pelos membros do 
Ministério Público do Trabalho que participaram do Curso  de  Capacitação para o 
Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,  realizado nos dias 11 e 12 de 
dezembro de 2008. 

 

   Através da declaração, o Ministério Público do Trabalho  reconhece, publicamente, que a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes  é  uma forma degradante e ilícita de 
trabalho,  gerando aos seus membros a obrigação institucional de promover a 
responsabilização civil  de quaisquer pessoas que venham a favorecer tais práticas por todos os 
danos, materiais e morais, individuais e/ou coletivos dela decorrentes, sem prejuízo da 
propositura de ação com vistas à coibir tal forma de labor. 

 

  Desse modo, esclarecemos que o enfrentamento da exploração comercial de crianças e 
adolescentes  se tornou  uma das metas prioritárias de atuação do Ministério Público do 
Trabalho, considerando o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do 
Trabalho, em vigor no território nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 178/1999, que 
reconhece como uma das piores formas de trabalho infantil “a utilização, o recrutamento ou a 
oferta de crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas”.  

                                                           
4  Os Expedientes Promocionais não se sujeitam os prazos da Resolução nº 69/2007, do Conselho Superior do 

Ministério Publico do Trabalho, porquanto referida Resolução regulamenta a atuação de natureza investigativa, que se dá 

por meio do Inquérito Civil, ao  passo que os Expedientes Promocionais tem por objeto a efetivação dos 

direitos fundamentais por meios de ações afirmativas de natureza promocional. Nesse mesmo 

sentido são as considerações da CCR sobre o pedido de regulamentação das atividades 

promocional (30ª Reunião Extraordinária) 
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 Eventualmente, diante da ausência de denúncias, as Procuradorias 
Regionais poderão requisitar/solicitar, no mesmo ofício, cópia de inquéritos 
policiais/notícias que envolvam exploração sexual de crianças e adolescentes 
instaurados ou findos em prazo delimitado. Sugere-se a solicitação dos 
processos  instaurados e/ou concluídos  nos últimos seis meses (ofício 
circular): 

     

 Por força disso, requisitamos/solicitamos a V. Exa/V. Sa  cópia dos inquéritos policiais/notícias 
que envolvam exploração sexual comercial de crianças e adolescentes (instaurados  ou findos 
nos últimos seis meses),  a fim de traçar estratégia para  atuação desta Instituição. 

 

                                                                             

 

5.3.1.2 Criação de página no sítio da Procuradoria Regional respectiva  sobre o 
tema 

5.3.1.3 Assinatura de termos de cooperação técnica  

A) MINISTÉRIO PÚBLICO DOS ESTADOS, INTEGRANTES DO SETOR 
TURÍSTICO E OUTROS   

Buscar a integração com os órgãos interessados na atuação articulada, 
em especial, o Ministério Público do Estado do xxxxxxxxxxxxxx, a 
Polícia Rodoviária Federal e diversos setores da economia, sobretudo 
os integrantes do Setor Turístico, dentre eles: 

Associação Brasileira da Indústria Hotéis – ABIH 
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – ABRASEL 
Sindicatos dos Hotéis e Similares 
Sindicatos dos Revendedores de Combustíveis 
Sindicatos (ou associação) dos Guias de Turismo  
Secretarias  de Desenvolvimento Social 
Secretarias de Turismo  
ABAV – delegacias estaduais (Associação Brasileira das Agências de 
Viagens) 
Sindicato dos trabalhadores em hotéis, bares e similares 
Sindicato dos trabalhadores de revendedores de combustíveis 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O MPE, PRF, ETC 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO xxxxxx, doravante 
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denominado MPE-xxxxxx, representado pela sua  Procuradora-Geral 
de Justiça XXXXXXXXXXXX,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
NO xxxxxx - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA xª 
REGIÃO, doravante denominado MPT-xx, representado por sua 
Procuradora-chefe, XXXXXXXX, a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO 
TRABALHO E EMPREGO NO xxxxxxxxxxxxx, doravante denominada 
SRTE-MA, representado pelo Doutor XXXXXXXXXXXXXXXX, a POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO xxxxxxxxx, doravante 
denominada PRF-xxx, representada pelo XXXXXXXXXXXXX, 
SECRETARIA DE URBANISMO E HABITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
xxxxxxx, doravante denominada  SEMURH, representada pelo seu 
Secretário DrXXXXXXXXXXXXX,  SECRETARIA DE TURISMO DO 
MUNICÍPIO DE xxxxxxx, doravante denominada  SEMURH, 
representada pelo seu Secretário DrXXXXXXXXXXXXX, CONSELHO 
ESTADUAL XXXXXX CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, XXXXXXXXXX CONSELHO TUTELAR 
XXXXXXX ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE HOTÉIS – 
xxxxxxxx, doravante denominada ABIH-MA, representada pelo 
Doutor xxxxxxx, SINDICATO DOS HOTÉIS E SIMILARES DE xxxxxxxx, 
representado pelo seu Presidente Dr. XXXXXXXXXXXXo, SINDICATO 
DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO xxxxxxxx, representado 
pelo Dr. XXXXXXXXXXXX, ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E 
RESTAURANTES – xxxxxxx, doravante denominada ABRASEL – xx, 
representada pelo Doutor XXXXXXXXX,  E  OUTRAS INSTITUIÇÕES 
visando à articulação e à interação de atividades voltadas ao combate 
à exploração sexual comercial infanto-juvenil no Município de 
XXXXXXXXXXX. 

 CONSIDERANDO que o Brasil é parte signatária da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 
1989, que, em seu artigo 32, reconhece o direito de a criança estar protegida contra a 
exploração econômica e contra o desempenho de qualquer trabalho que possa ser perigoso ou 
interferir em sua educação, ou que seja nocivo para sua saúde ou para seu desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral ou social, devendo os Estados, para tanto: a) estabelecer uma 
idade ou idades mínimas para a admissão em empregos; b) estabelecer regulamentação 
apropriada relativa a horários e condições de emprego; c) estabelecer penalidades ou outras 
sanções apropriadas a fim de assegurar o cumprimento efetivo do presente Artigo; 

CONSIDERANDO que o art. 19 daquela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da 
Criança dispõe que “1. Os Estados Partes adotarão todas as medidas legislativas, 
administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as 
formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou 
exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do 
representante legal ou de qualquer pessoa responsável por ela. 2. Essas medidas de proteção 
deveriam incluir, conforme apropriado, procedimentos eficazes para a elaboração de 
programas sociais capazes de proporcionar uma assistência adequada à criança e as pessoas 
encarregadas de seu cuidado, bem como para outras formas de prevenção, para identificação, 
notificação, transferência a uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento 
posterior dos casos acima mencionados de maus-tratos à criança e, conforme o caso, para a 
intervenção judiciária (...)”. 

CONSIDERANDO que o Brasil é parte signatária da Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, 1969) o qual  alinhou, em seu artigo 19, que “toda 
criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor requer, por parte da 
família, da sociedade e do Estado”. 
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CONSIDERANDO o teor do Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da Criança, 
referente à venda de crianças, prostituição e pornografia infantis, aprovado pela Assembléia 
Geral das Nações Unidas em 25 de maio de 2000, de que o Brasil é também parte signatária; 

CONSIDERANDO que, com base nestas normas internacionais, toda criança e adolescente tem 
direito a um saudável desenvolvimento sexual, importando, pois, a exploração sexual comercial 
infanto-juvenil, grave violação aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana; 

CONSIDERANDO que a Convenção nº 182, bem como a correlata Recomendação n. 190, ambas 
da Organização Internacional do Trabalho, em vigor no território nacional, por meio do Decreto 
Legislativo nº 178/1999, consideram como uma das piores formas de trabalho infantil “a 
utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a prostituição, a produção de 
pornografia ou atuações pornográficas”; 

CONSIDERANDO que a Constituição Brasileira (art. 227), albergando a doutrina da proteção 
integral e prioridade absoluta, assegura ser “dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, 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 comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”; 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990) 
tipifica como crime a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à exploração 
sexual, bem como determina, em seu art. 5°, que nenhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma na lei qualquer atentado, por ação ou omissão de seus direitos fundamentais”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 24, II e XV da Constituição Federal, o qual dispõe, como 
matérias de competência legislativa concorrente, a proteção à infância e à adolescência. 

CONSIDERANDO o estatuído no art. 4º, parágrafo único, alíneas “b”, “c” e “d”, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (Lei n. 8069, de 13 de julho de 1990), segundo os quais a garantia de 
prioridade absoluta compreende: I – precedência de atendimento nos serviços públicos ou de 
relevância pública; II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas; III 
– destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção da 
infância e da juventude.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de   promover  uma  maior  integração   entre   as   esferas  de 
competência envolvidas na matéria, inclusive para criar mecanismos adequados investigação e 
encaminhamento de soluções dos problemas relacionados à defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, RESOLVEM firmar o presente Termo de Cooperação Técnica entre as partes já 
qualificadas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - O OBJETO 

O objeto do presente Termo de Cooperação Técnica é a articulação e a interação das partes 
que o firmam para viabilizar ações em conjunto, de forma a garantir o cumprimento da 
Constituição Federal, das Convenções Internacionais, da Consolidação das Leis do Trabalho e 
das demais normas reguladoras e protetoras à infância e à juventude, com o fim especialmente 
de combater a exploração sexual comercial infanto-juvenil. 
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CLÁUSULA SEGUNDA    - DA ÁREA DE ATUAÇÃO/COOPERAÇÃO 

A fim de concretizar o objeto a que se refere a Cláusula Primeira, as partes signatárias do 
presente Termo de Cooperação Técnica comprometem-se às incumbências comuns e 
específicas a cada Instituição, na forma descrita nos parágrafos abaixo. 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS INCUMBÊNCIAS COMUNS 

As partes signatárias do presente Termo comprometem-se a: 

I -  Adotar estratégias de articulação conjunta e coordenada; 

II -  Prestar informações recíprocas e agilizar os procedimentos de fiscalização, quando 
conhecedores de situações que apontem ameaça ou violação das normas reguladoras e de 
proteção, nas áreas contempladas pelo presente Termo; 

III -  Adotar medidas e instrumentos de fiscalização e informação da sociedade sobre as 
ações desenvolvidas; 

IV -  Estimular, de forma pró-ativa, esforços para a efetiva implantação de políticas públicas 
destinadas às áreas mencionadas no presente Termo; 

V  -  Realizar audiências públicas, seminários e outros eventos ou reuniões visando ao 
esclarecimento da população ou segmentos interessados, no que se refere ao cumprimento das 
normas de proteção à infância e à juventude, sobrelevando o combate à exploração sexual 
infanto-juvenil; 

CLÁUSULA QUARTA - DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DE XXX 

I – Combater, em parceria, toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-
juvenil; 

II – encaminhar ao Ministério Público do Trabalho  notícia de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes assim como do descumprimento da Lei 11.577/2007; 

CLÁUSULA  QUINTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO – MPT  

 Compete ao Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus Membros que integram a 
Procuradoria Regional do Trabalho da XXXª Região: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos exatos 
termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93;  

b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por infrações 
administrativas atinentes às normas reguladoras das áreas contempladas pelo presente Termo; 

c) receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 
cabíveis; 

d) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação civil pública e outras ações para as quais 
esteja legitimado, no âmbito da Justiça do Trabalho, visando à defesa das normas reguladoras 
das áreas contempladas pelo presente Instrumento na busca da responsabilização civil de 
quaisquer pessoas por todos os danos, materiais e morais, individuais e coletivos; 

e) expedir Recomendações, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993; 
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f) encaminhar ao Ministério Público Estadual, pela  Promotoria de Justiça Especializada 
xxxxxxxxx,  os fatos apurados que impliquem em matéria de sua atribuição. 

CLÁUSULA  SEXTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DO xxxxxxxxx 

 Compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO xxxxxxxx, através da  Promotoria de Justiça 
da xxxxxxxxxxxxxx: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos exatos 
termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93 c/c o art. 80 da Lei nº 8.0625/93 ;  

b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por infrações 
administrativas atinentes às normas reguladoras das áreas contempladas pelo presente Termo; 

c) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação penal e outras ações para as quais esteja 
legitimado, no âmbito da Justiça Estadual, visando à defesa das normas reguladoras das áreas 
contempladas pelo presente Instrumento; 

d) expedir Recomendações, nos termos do art. 201, § 5º, alínea c, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CLÁUSULA SÉTIMA – Incumbências dos sindicatos e associações ( SINDICATO DOS HOTÉIS E 
SIMILARES xxxxxxxx, SINDICATO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS xxxxxxxxx, ABIH, 
ABRASEL, etc): 

a) combater toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-juvenil; 

b) orientar/conscientizar os seus associados a(o):  

I - cumprimento  da lei nº 11.577/2007 ; 

II – proibição de  toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-juvenil em seus 
estabelecimentos; 

III – promover a denúncia de toda e qualquer forma de exploração sexual comercial infanto-
juvenil que tiverem conhecimento ao Ministério Público do Trabalho  xxxx; 

c) fazer campanhas educativas contra a exploração sexual comercial infanto-juvenil, 
promovendo a divulgação da mensagem relativa à Campanha de combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes através de seus canais de comunicação 
(revista, portal, newsletter, reuniões setoriais) no Estado de xxxx; 

d) Contribuir com a produção de cartazes relativos à Campanha; 
e) Encaminhar às Procuradorias Regionais do Trabalho da xxx Regiãos, notícia de 

descumprimento  da Lei 11.577/2007. 

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E DAS INSTALAÇÕES 

Para a implementação deste Termo, cada parte, no âmbito de suas respectivas funções e 
atribuições, proporcionará local einstalações necessárias ao seu funcionamento. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os objetivos deste Convênio deverão ser alcançados através de recursos próprios de cada um 
dos convenentes.  
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CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ATIVIDADES 

Visando a sistemática e organizada programação das medidas necessárias ao cumprimento da 
cláusula primeira do presente Convênio, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos: 

a) as partes deverão, em conjunto, realizar periodicamente avaliações dos serviços prestados; 

b) as partes adotarão medidas técnicas, administrativas e legais cabíveis, adequadas, de acordo 
com as suas respectivas áreas de atuação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DO PRAZO 

O prazo de vigência deste Convênio é indeterminado, tendo início na data de publicação, no 
Diário Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO 

O presente Convênio poderá ser aditado, formalizando por regular e expressos termo de 
aditamento, desde que haja acordo entre as partes; 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA
 
- DA RESCISÃO 

Qualquer uma das partes poderá denunciar este Convênio, mediante notificação escrita à 
outra, com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO. 

Para as questões que se originarem do presente Convênio, não resolvidas administrativamente, 
as partes elegem o foro da Comarca de xxxxxxxxx. 

E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 11 (onze) vias, para que produza seus 
efeitos legais, após a publicação. 

 

B) TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO 
PORTUÁRIA E OUTROS DO SETOR 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT, POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA XXXXXXXX REGIÃO,  OGMO – ORGÃO 
GESTOR DE MÃO-DE-OBRA, A CAPITANIA DOS PORTOS, A 
XXX, (ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA LOCAL)  e o 
SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS 
PORTUÁRIOS DO ESTADO DA XXXXXXXXXXX. 
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                     Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial 
o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

  Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 

                     Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 
seu artigo 5º, assevera que 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; 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 
torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias; 

 as instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

O presente termo de cooperação técnica tem por objeto a definição de diretrizes para a mútua 
cooperação institucional e técnica entre as partes com vistas à implementação de ações para o 
enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescente nos Portos do 
Estado de xxxxxxxx” 

CLÁUSULA SEGUNDA –  DAS AÇÕES PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL E DO 
TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE NOS PORTOS DO ESTADO DA XXXXXXXXXXX 

Este Termo de Cooperação estabelece um conjunto de ações voltadas a implementação  de 
ações específicas para a informação, sensibilização, mobilizaçao e capacitação  dos  usuários e 
operadores dos Portos para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e 
adolescente nos Portos do Estado xxx,  além de buscar ampliar as ações de fiscalização e dos 
meios de denúncias relacionadas ao tema.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS  OBJETIVOS DO PROJETO 

O presente Termo de Cooperação tem como objetivo geral:  

(a) Intensificar o processo de conscientização da sociedade com vistas à erradicação da 
exploração sexual comercial de crianças e de adolescentes, além de outras formas 
de trabalho; 

(b)  Desenvolver estratégias para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de 
crianças e adolescente nos Portos do Estado xxxxxxxxx; 

(c) Romper as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da criança e 
do adolescente vitimas de exploração sexual e de outras formas de exploração no 

mundo do trabalho dos Portos do Estado da xxxx; 

(d) Fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação, quantitativa e 
qualitativa, das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente. 

Como objetivos específicos, o presente Termo visa a: 

[RD4] Comentário: Descer. 
Verificar formatação. 
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(a) Estabelecer parcerias entre o Ministério Publico do Trabalho e os demais signatários 
do presente Termo, com vistas à inclusão nos programas de capacitação dos 
profissionais portuários, de temas relativos aos direitos e deveres da criança e do 
adolescente, em especial, ligados à exploração sexual e ao tráfico de pessoas; 

(b) Capacitar e sensibilizar os profissionais dos Portos da xxxxxxxxx para que atuem 
como multiplicadores no processo de conscientização da comunidade portuária e da  
sociedade em geral, com vistas à erradicação do trabalho infantil, proteção ao 
trabalhador adolescente, e ao enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de 
crianças e adolescente; 

(c) Realizar campanhas publicitárias, com produção de banners, cartazes, folderes, 
cartilhas, spots para emissoras de rádio e televisão, dentre outras formas de 
comunicação,  em todas as unidades dos Portos  da xxxxxxxxxxxxx para o 
enfrentamento da exploração sexual  e do tráfico de crianças e adolescentes; 

(d) Distribuir material de apoio  para  o enfrentamento da exploração sexual comercial 
e do tráfico de crianças e adolescente aos usuários e profissionais que atuam no 
sistema portuário; 

(e) Realizar oficinas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, enfatizando a 
exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes, com vistas à sua  
erradicação; 

(f) Realizar palestras nos portos com vistas à conscientização dos profissionais que 
atuam no sistema portuário para que não explorem nem tolerem a exploração 
sexual e  o tráfico de crianças e adolescentes; 

(g) Envolver a comunidade portuária e a sociedade em geral nas ações de 
enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de crianças e adolescentes; 

(h) Ampliar os meios de denúncia da exploração sexual de crianças e adolescentes; 

(i) Ampliar o sistema de fiscalização com vistas a coibir a exploração sexual de 
crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA QUARTA – DA METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇAO 
DO PROJETO 

Este Termo será operacionalizado través de: 

a) difusão de campanhas publicitárias em todas as unidades que integram os 
portos do Estado da xxxxxxxxx, inclusive naquelas destinadas à recepção de 
embarcações de turismo e de carga,  observando a metodologia da multiplicação do 
saber.  

a.1) inicialmente será capacitado um(a) Técnico da Administração Portuária,  

da Capitania dos Portos, do OGMO e do Sindicato para atuarem  como Coordenadores 
estaduais;  

a.2) após, serão capacitados os Coordenadores municipais que,  por sua vez,  
farão a abordagem dos temas propostos para os usuários dos Portos, as categorias 
profissionais e categorias econômicas envolvidas nas atividades portuárias, 
incentivando-lhes a realizarem ações  que permitam a avaliação da eficácia deste 
Termo. 

[RD5] Comentário: Creio que a 
autoridade do OGMO seja por Porto e 
não sobre todos os portos estaduais. 
Ver com Cláudio. 



59 

 

b)  fiscalização do acesso de crianças e adolescentes nas áreas portuárias 
para o fim de exploração sexual; 

c) fiscalização do tráfico de crianças e adolescentes para o fim de exploração sexual; 

d) encaminhamento de denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes ao 

Ministério Público do Trabalho, além das demais instituições competentes. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO 
PROJETO 

As ações mencionadas neste Termo serão realizadas observando as etapas 
definidas em cronograma específico a ser elaborado sob a coordenação do Ministério 
Público do Trabalho - Coordenadoria Regional de Combate à Exploração do Trabalho da 
Criança e do Adolescente e Coordenadoria Nacional do Trabalho Portuário e Aquaviário 
– CONATPA e  em parceria com os demais órgãos signatários.  

As etapas serão estabelecidas com a definição do objeto específico, data, 
local, responsáveis, público alvo, quantificação de metas e indicadores quantitativos e 

qualitativos de efetividade da ação proposta.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  

As atribuições e responsabilidades dos signatários do presente Termo  são: 

I –  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - COORDENAÇÃO 
REGIONAL  DE COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE  e COORDENAÇÃO REGIONAL do Trabalho Portuário e Aquaviário – 
CONATPA: 

(a) Identificar, consolidar parcerias e coordenar a elaboração das campanhas, ações e demais 
instrumentos  a serem utilizados no processo de  sensibilização, mobilização e capacitação, 
adotando como metodologia o processo de formação e apoio a multiplicadores;  

(b) Disponibilizar a arte relativa às campanhas a serem veiculadas pelos demais órgãos 
signatários deste Termo; 

(c) Realizar, com o apoio dos demais signatários deste Termo,  campanhas para o 
enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do 
Estado da xxxxxxxx assim como as oficinas de Formação dos Coordenadores Estaduais e  
Municipais; 

(d) Acompanhar e avaliar, juntamente com os demais signatários deste Termo, com base nos 
relatórios e imagens (fotos e/ou vídeos) enviados pelos seus partícipes, a execução e o 
impacto das ações conjuntas oriundas deste Termo. 

(e) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 
mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

(f) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes e parceiros, para melhor consecução 
dos objetivos aludidos no  presente Termo;  

(g) Subsidiar, com apoio dos demais signatários deste Termo, informações sobre o tema em 
apreço para a promoção do combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e 
adolescentes; 
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(h) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 
suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

(i) Receber as denúncias do tráfico e de exploração sexual de crianças e adolescentes, 
adotando as medidas cabíveis; 

II – OGMO  

1) Designar 01 Técnico(a) de Recursos Humanos, com vínculo efetivo, para  atuar como 
Coordenador(a) Estadual das ações, além de outros para atuarem como coordenadores 
municipais/regionais,  proporcionando-lhe todos os meios necessários para: 

(a) Participar da organização das ações de que trata este Termo; 

(b) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital; 

(c) Planejar e realizar a Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais nas Unidades dos 
Portos do Estado da xxxxxxxx, na forma prevista neste Termo específico; 

(d) Acompanhar a execução das ações para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico 
de pessoas nos Portos do Estado da xxxxxxxxxxxxx; 

(e) Elaborar relatório apontando todas as atividades do Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

2) Selecionar, juntamente com os demais partícipes e parceiros, as unidades do sistema 
portuário  para participarem das ações, proporcionando-lhes todos os meios necessários à 
sua realização, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

(a) Participação dos trabalhadores do sistema portuário na respectiva Oficina de Formação; 

(b) Orientação aos trabalhadores e operadores econômicos do sistema portuário para o 
enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes; 

(c) Estudo, produção e/ou reprodução de material de campanha para o enfrentamento da 
exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxx, na 
forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades do Projeto, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da XXXXXXXXXXXXXX. 

4) Promover a divulgação da mensagem relativa ao presente acordo, em especial da 
campanha para o enfrentamento  da exploração sexual e do tráfico de pessoas nos Portos 
do Estado da XXXXXXXXXXXXX,  através de seus canais de comunicação (rede interna e 
externa de comunicação, revista, portal, reuniões setoriais, dentre outros); 

5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo, inclusive a  
produção, quando necessário,  e reprodução de material relativos à Campanha e Oficinas; 

6) Encaminhar ao MPT, notícia de exploração sexual e do tráfico de crianças e/ou 
adolescentes que venha a conhecimento. 

III- SINDICATOS DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO XXXXXXXXX 

[RD6] Comentário: Acho que 
não cabe, pois, creio eu, a autoridade 
do OGMO é por porto. 

[RD7] Comentário: São vários 
sindicatos, dependendo da espécie de 
TPA. 
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1. Promover a divulgação da mensagem relativa às campanhas para o enfrentamento da 
exploração sexual comercial e do tráfico de crianças e adolescentes através de seus canais 
de comunicação (revista, portal, reuniões setoriais); 

2. Designar 01 (hum) representante  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros para 
atuarem como Coordenadores municipais/regionais, proporcionando-lhe todos os meios 
necessários para: 

(a) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital, na forma neste Termo de Cooperação; 

(b) Participar do planejamento e realização da oficina de Formação dos Coordenadores 
Municipais nas Unidades dos Portos do Estado da xxxxxxxx, na forma de que trata este 
Termo; 

(c) Acompanhar a execução das ações nos Portos do Estado da xxxxxxxx; 

(d) Elaborar relatório apontando todas as atividades do  Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

2) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem das ações, proporcionando-lhes todos os  meios necessários à realização 

das atividades previstas no presente Termo, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

a) Sensibilização, conscientização e mobilização para participação dos trabalhadores do 
sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma definida neste Termo; 

b) Orientação, com apoio dos demais signatários deste Termo, aos trabalhadores do sistema 
portuário para o enfrentamento da exploração sexual e o tráfico de crianças e 
adolescentes, na forma definida neste Termo; 

c) Estudo, produção e/ou reprodução de material sobre as campanhas para o enfrentamento 
à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx, na 
forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades deste Termo, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da xxxxxxxxxx;  

4) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo, inclusive a 
divulgação, no meio de seus empregados; 

5) Encaminhar ao MPT  notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes que 
venha ter conhecimento. 

III -  ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA 

1. Impedir o acesso à área portuária de crianças e adolescentes desacompanhadas dos seus 
pais ou responsáveis, salvo se forem viajar, devendo, nesse caso, apresentar a documentação 
legal pertinente; 

2. Designar 01 (hum) representante  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros para 
atuarem como Coordenadores municipais/regionais nas ações previstas neste Termo, 
proporcionando-lhe todos os meios necessários para: 

(e) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, a ser realizada nesta 
Capital, na forma prevista neste Termo de Cooperação; 
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(f) Participar do planejamento e realização nas Unidades dos Portos do Estado da xxxxxxxx, 
da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, na forma de que trata este 
Termo; 

(g) Acompanhar a Execução das Ações nos Portos do Estado da xxxxxxxx; 

(h) Elaborar relatório apontando todas as atividades relacionadas a este Termo, realizadas 
no âmbito do Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

2) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem as atividades relacionadas a este Termo, proporcionando-lhes todos os  
meios necessários à sua realização, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

a) Sensibilização, conscientização e mobilizaçao para participação dos trabalhadores do 
sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma definida no Projeto; 

b) Orientação, com apoio dos demais signatários deste Termo, aos trabalhadores do sistema 
portuário para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e 
adolescentes, na forma definida neste Termo; 

c) Estudo, produção e/ou reprodução de material sobre a campanha para o enfrentamento 
da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx, 
na forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades deste Termo, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da xxxxxxxxxx;  

4) Promover a divulgação da mensagem relativa às campanhas  para o enfrentamento da 
exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx através 
de seus canais de comunicação (revista, portal,  informes, reuniões setoriais, dentre outros); 

 5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo, inclusive a 
divulgação, no meio de seus empregados; 

6) Encaminhar ao MPT  notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes que 
venha ter conhecimento. 

IV -  DA CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO DXXXXXXXXX 

1.    Vistoriar o acesso à área portuária de crianças e adolescentes desacompanhados de pais ou 
responsáveis;  

2. Comunicar à autoridade portuária competente os casos de crianças e adolescentes 
desacompanhadas dos seus pais ou responsáveis na área portuária e, quando for o caso,  sem  
a documentação legal necessária para viajar; 

3.. Designar 01 (hum) representante  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros para 
atuarem como Coordenadores municipais/regionais nas ações previstas neste Termo, 
proporcionando-lhe todos os meios necessários para: 

(i) Participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, a ser realizada nesta 
Capital, na forma prevista neste Termo de Cooperação; 

(j) Participar do planejamento e realização nas Unidades dos Portos do Estado da xxxxxxxx, 
da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, na forma de que trata este 
Termo; 
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(k) Acompanhar a Execução das Ações nos Portos do Estado da xxxxxxxx; 

(l) Elaborar relatório apontando todas as atividades relacionadas a este Termo, realizadas 
no âmbito do Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

4) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem as atividades relacionadas a este Termo, proporcionando-lhes todos os  
meios necessários à sua realização, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

a) Sensibilização, conscientização e mobilizaçao para participação dos trabalhadores do 
sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma definida no Projeto; 

b)  Orientação, com apoio dos demais signatários deste Termo, aos trabalhadores do sistema 
portuário para o enfrentamento da exploração sexual e do tráfico de crianças e 
adolescentes, na forma definida neste Termo; 

c) Estudo, produção e/ou reprodução de material sobre a campanha para o enfrentamento 
da exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx, 
na forma prevista neste Termo. 

3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades deste Termo, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da xxxxxxxxxx;  

4) Promover a divulgação da mensagem relativa às campanhas  para o enfrentamento da 
exploração sexual e do tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da xxxx através 
de seus canais de comunicação (revista, portal,  informes, reuniões setoriais, dentre outros); 

 5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Termo; 

6) Encaminhar ao MPT  notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes que 
venha ter conhecimento. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS  

O presente Acordo não implicará transferência de recursos financeiros entre os partícipes.  

Cada partícipe será responsável pela aplicação dos seus próprios recursos, alocando-os para o 
cumprimento dos objetivos deste instrumento, conforme a necessidade e disponibilidade. 

CLÁUSULA  OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Termo de Cooperação Técnica poderá ser modificado, no todo ou em parte, a qualquer 
momento, mediante acordo firmado pelas partes. 

CLÁUSULA  NONA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DA RESCISÃO 

A denúncia do presente Acordo, por qualquer dos partícipes, antes do término do prazo de 
vigência, deverá ser precedida de comunicação escrita, aos demais partícipes, com 
antecedência mínima de sessenta (60) dias, contados da notificação do último partícipe.  

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO 
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 As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Acordo de Cooperação em 
seus respectivos âmbitos internos e externos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA REPRODUÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DE 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA PARA O ENFRENTAMENTO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL E DO 
TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PORTOS DO ESTADO DA XXXXXXXXXXX. 

Qualquer alteração na reprodução do material publicitário disponibilizado pelo MPT  relativo à 
presente Campanha ou produção de novo material, deverá ser previamente autorizada pelo 
Ministério Público do Trabalho, através da  Procuradoria Regional do Trabalho da XXXXXXXX 
Região- Coordenação Regional de  Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do 
Adolescente e Coordenadoria Regional do Trabalho Portuário e Aquaviário – CONATPA, e 
observado os termos da Lei 11.577/2007.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e não previstos neste acordo serão solucionados entre as partes, mediante 
acordo prévio entre os signatários ou por meio de contrato/convênio específico para 
determinada situação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DAS ADESÕES DOS PARCEIROS 

Poderão aderir a este termo de cooperação, na qualidade de parceiros e/ou apoiadores, todas 
as instituições públicas e privadas, de âmbito municipal, estadual, federal ou internacional, que 
manifestem, formalmente, seu interesse.  

Nesta hipótese poderá ser firmado termo específico para definição do objeto da parceria e/ou 
apoio ofertado, após prévia oitiva dos partícipes e demais parceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO 

Fica eleita a Comarca desta Capital para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Acordo. 

E, por estarem justos e acordados, os partícipes firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) 
vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

C)  TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM O SETOR DE TRANSPORTES 
(AEROVIÁRIO, METROVIÁRIO, RODOVIÁRIO E DE TRENS) 

 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – 

MPT, POR INTERMÉDIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA xxx REGIÃO, O 

FÓRUM xxxxxxxxDE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E INFRAERO – XXX E 

ADMINISTRADORES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS  

 

        Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 
especial o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
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negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
 

  Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 
 

                              Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que 

em seu artigo 5º, assevera que 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; 

 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 

torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 

sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias, as 

instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as seguintes 

cláusulas: 

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

                       O objeto do presente Termo de Cooperação é a adesão à CAMPANHA DE 

COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, para implementação dos 

comandos contidos na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que torna obrigatória a 

divulgação de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DOS PARTICIPANTES: 
 
 I – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO: 
 
A) Receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 

cabíveis; 
B) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 

mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

C) Fornecer o modelo do cartaz relativo à campanha; 
D) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes, para melhor consecução dos objetivos 

aludidos no  presente Termo. 
 
II – FORUM DE ERRADICAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL 
 
A) Subsidiar os signatários deste Termo com informações sobre o tema em apreço para a 

promoção do combate ao tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes; 
B) Colaborar na avaliação do impacto das ações conjuntas oriundas deste Termo; 
C) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 

suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
D) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha em todo o Estado de 

XXXXX.  
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III – INFRAERO E ADMINISTRADORES DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS E SIMILARES: 
 
A) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 

de comunicação (revista, portal, newsletter, reuniões setoriais) no Estado de 
xxxxxxxxxxxxxx; 

B) Contribuir com a produção de cartazes relativos à Campanha; 
C) Encaminhar à Procuradoria Regional do Trabalho da XXX Região notícia de exploração 

sexual e/ou tráfico de crianças e adolescentes. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO 
 
            As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Termo de Cooperação 
em seus respectivos âmbitos internos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – CESSÃO DE USO DA LOGOMARCA 
 
           A INFRAERO (PARTE SIGNÁTARIA) autoriza o uso da sua logomarca para divulgação da 
presente Campanha, na ação que acontecerá no próximo dia 18 de maio de 2010 – Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
                O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA REPRODUÇÃO DO CARTAZ 
 
         Qualquer alteração na reprodução do cartaz relativo à presente Campanha, deverá ser 
previamente autorizada pelo Ministério Público do Trabalho, através das Procuradoria RegionaL 
do Trabalho da XXXX Região, e observado os termos da Lei 11.577/2007.  
 
 
                 E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 3 (três) vias, para que produza 
seus efeitos legais. 
 
 
      xxxxxx, xxxxxxx. 
 
 
 
 
 

 

 

5.3.1.4 Campanhas de televisão, rádio e jornal, alertando para a gravidade do 
problema; 
 

5.3.1.5 Seminários realizados em conjunto com o MPE, Justiça do Trabalho,  
Amatra e o setor privado do Trade turístico, além do poder público 
local, para exposição do problema perante à comunidade jurídica; 
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5.3.1.6 Oficinas de Capacitação e elaboração do fluxo de atendimento 
(conselhos tutelares e outros) 

5.3.2 PREVENÇÃO 

5.3.2.1 DO DESPACHO EM APRECIAÇÃO PRÉVIA 

 
      
                     Segundo o CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 
Adolescentes in Exploração Sexual Comercial de Meninos, Meninas e Adolescentes na 
América Latina e Caribe - Relatório Final – Brasil, 2ª Edição – Julho/1999, elaborado por 
Maria Lúcia Pinto Leal, a rede de exploração sexual de meninas no Brasil é formada e/ou 
relacionada com “boates, hotéis, sexo-turismo, garimpo, bares, rede de motéis, casas de 
massagem, prostíbulos/bordéis, gerentes/donos de hotéis/ prostíbulos, estações 
rodoviárias, ferroviárias, narcotráfico,” sendo o explorador sexual o “ motoristas de táxi; 
gigolôs; cafetinas; policial; caminhoneiro; patrão/patroa; dono de loja; parentes”. 

    Convém transcrever trecho da obra: 

 “A seguir apresentaremos algumas das formas de como este 
fenômeno se manifesta no Brasil, as atividades econômicas a que estão 
relacionadas e como são formadas as redes de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 
 
 A primeira forma de expressão da exploração sexual de crianças e 
adolescentes é através de prostíbulos fechados, principalmente onde há um 
mercado regionalizado com atividades econômicas extrativistas em garimpos 
e que se apresenta sob formas bárbaras, como cárcere privado, venda, tráfico, 
leilões de virgens, mutilações e desaparecimento. 
 
 Prostituição nas estradas (postos de gasolina) e portos marítimos. 
 
 A segunda assinala a violência sofrida por crianças e adolescentes em 
situação de rua. Geralmente saem de casa, onde foram vítimas de violência 
física e/ou sexual ou foram submetidas a situações de extrema miséria ou 
negligência e passam a sobreviver nas ruas usando o corpo como mercadoria 
para obter afeto e sustento. Trata-se, principalmente, de adolescentes do 
sexo feminino, sendo comum também, entre jovens do sexo masculino. Esta é 
uma situação observada nos grandes centros urbanos e em cidades de porte 
médio. 
 
A terceira inclui o turismo sexual e a pornografia, principalmente nas regiões 
litorâneas de intenso turismo, como as capitais da Região Nordeste do país. É 
marcadamente comercial, organizada numa rede de aliciamento que inclui 
agências de turismo nacionais e estrangeiras, hotéis, comércio de pornografia, 
taxistas e outros. Trata-se de exploração sexual, principalmente de 
adolescentes do sexo feminino, pobres, negras ou mulatas. Inclui o tráfico 
para países estrangeiros. 
 
A quarta é o “turismo portuário e de fronteiras, que acontece em regiões 
banhadas por rios navegáveis da Região Norte, fronteiras nacionais e 
internacionais da Região Centro-Oeste e zonas portuárias. Essa prática está 
voltada para a comercialização do corpo infanto-juvenil e começa a 
desenvolver-se para atender aos turistas estrangeiros. Mas é a própria 
população local a principal usuária da prostituição de crianças e adolescentes, 
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nas regiões ribeirinhas. Nos portos, destina-se, principalmente, à tripulação de 
navios cargueiros. 
 
As pesquisas realizadas no Brasil confirmam que exploração sexual de crianças 
e adolescentes apresenta características diversificadas e particularizada de 
acordo com a realidade sócio-cultural e econômica de cada região. Se dá 
através da comercialização do corpo, com base numa relação de poder, e/ou 
coerção física e psicológica. 
 
Essas pesquisas demonstram que, embora as meninas sejam as maiores 
vítimas da exploração sexual (DF,PA,BA,MG,MT,RJ) a presença de meninos 
explorados sexualmente tem aumentado. 
 
Quanto às atividades econômicas, que facilitam a inserção de meninas (os) na 
exploração sexual comercial, as pesquisas apontam: 
 
CIDADE/ATIVIDADE ECONÔMICA 
 
SALVADOR 
 Prostíbulos 
Casa de massagem 
Turismo 
Postos de gasolina 
Comércio – bares/lanchonete/hotéis etc. 
 
FORTALEZA 
Rede de prostituição no centro da cidade (Cafezeira, Sapateiro, Garçons) 
Rede de agenciamento – complexo de produção de prostituição – Beira-mar 
(turismo sexual) 
 
BELO HORIZONTE 
Prostíbulos / Bordéis 
Boates 
Rodoviária 
Hotéis 
Narcotráfico 
Casa de massagens 
Bares 
Turismo 
 
DISTRITO FEDERAL 
Bares 
Boates 
Prostíbulos 
Casa de massagens 
Hotéis 
Restaurantes 
Salão de Beleza 
Prostituição de anúncio de jornais (sistema de acompanhamento) 
 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (08 municípios) 
Casas de prostituição 
Bares 
Boates 
Centro de lazer 
Hotéis 
Áreas de Garimpo 
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Postos de gasolina 
 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL 
Bares 
Anúncio nos Jornais 
Boates 
Tráfico de drogas 
Lazer (pescaria) 
... 
 
Outros: locadora de carros, mineradora, escritório, INTERNET, agência de 
aluguel de bugres, casa de eventos, quiosque, agência de turismo, 
restaurante, mercearia, loja de autopeças, oficina mecânica, posto de 
gasolina, fazenda, disque-sexo, abrigo evangélico, delegacia, agência 
matrimonial, clube, academia, agência de modelos, apart-hotel, padaria, 
fliperama, igreja, hospital, locadora de vídeo, agência de turismo, colégio, 
cassino, banca de jornal, asilo, abrigo de menores, teatro, fliperama, açougue, 
consultório médico, cinema, sauna, seminário abandonado, clinica médica, 
parque de exposições, fábrica de brinquedos, boliche, produtora de cinema, 
salão de cabeleireiros; agência de publicidade; cais do porto e teatro. 
 
REDE DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENINAS NO BRASIL. 
 
1. REDE DE EXPLORAÇÃO SEXUAL 
Boates 
Hotéis 
Sexo-turismo 
Garimpo 
Rede de motéis 
Casas de massagem 
Prostíbulos/bordéis 
Gerentes/donos de hotéis/ prostíbulos 
Estações rodoviárias, ferroviárias 
Narcotráfico 
 
2. EXPLORADOR SEXUAL 
(AGRESSOR) 
Motoristas de táxi 
Gigolôs 
Cafetinas 
Policial 
Caminhoneiro 
Patrão/patroa 
Dono de loja 
Parentes 
 
3. VIOLÊNCIA / DELITOS (VINCULADOS À EXPLORAÇÃO SEXUAL) 
Tortura 
Espancamento 
Tentativa de assassinato 
Estupro 
Cárcere privado 
Seqüestro 
Mutilação 
Maus-tratos 
Morte 
Confinamento 
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Tráfico/venda de meninas 
 
4. SAÚDE 
(VINCULADOS A 
EXPLORAÇÃO SEXUAL) 
AIDS 
Doenças sexualmente transmissíveis 
Aborto 
Suicídio 
Dependência Química (Drogas)” 
 

                          
   Considerando que a exploração sexual de crianças é uma grave violação do 
direito ao respeito à dignidade humana e à integridade física e mental, que não pode ser 
negligenciado em nenhuma circunstância, sob pena de se caracterizar evidente desrespeito ao 
ordenamento jurídico pátrio, notadamente, ao disposto no artigo 227 da Constituição Federal, 
que diz “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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”, bem como ao disposto no art. 5º, 82º e 244-A da 
Lei 8069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
 
  Considerando que a exploração sexual para fins comerciais é tida como uma 
das piores formas de trabalho infantil, consoante previsto na Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, exigindo uma ação imediata do Estado para sua eliminação; 
 
  Considerando que, embora se tratando de denúncia genérica, é forçoso 
concluir que há evidências de irregularidades aptas a ensejar a atuação ministerial no presente 
caso,  estando desafiada, portanto, a intervenção do MPT, conforme preconiza o artigo 127 da 
Carta Magna, bem como o artigo 83, III, da Lei Complementar n° 75/93;  
 
  Decide-se pela instauração de Expediente Promocional em face 
xxxxxxxxxxxxxxx , com vistas a apurar a situação concreta e iniciar estratégias para o pleno 
atendimento da demanda social. 
 
    Em (data) 
 
    Procurador (a) do Trabalho 
 
    Em     /     /    .   
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5.3.2.2.  SETOR PRIVADO 

 

A) Cumprimento da Lei nº 11.577/2007 

Esta atuação visa ao cumprimento da lei 11.577/2007 que torna obrigatória 
a divulgação, através da afixação de cartazes, de mensagem relativa à 
exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes, apontando formas de 
denúncias, com os seguintes dizeres: “EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ” 

A.1 OBJETIVOS 

   A lei 11.577/2007 e, portanto, a proposta de atuação do MPT 
possui vários objetivos importantes: repressivo, punitivo, educativo e 
preventivo. Busca também a mobilização da sociedade. O mais evidente deles 
é, sem dúvida,  inibir o infrator.  

A.2 ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO: 

A.2.1 Articulação política - Assinatura de termo de Cooperação Técnica  ( 
SRTE, PRF, SEFAZ-xx, SEMFAZ-xx, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, 
etc )  

  1 - O termo de cooperação técnica tem por fim obter o compromisso de 
vários órgãos de fiscalização para que eles, durante as suas ações regulares, 
verifiquem se o estabelecimento possui ou não cartazes afixados nos moldes da 
lei 11.577/2007 e relatem o fato ao MPT.    

  O termo de cooperação não fixa nova atribuição aos órgãos fiscais, o 
que somente seria possível através de alteração legislativa, mas sim  prevê uma 
ação social a ser desenvolvida por diversas instituições fiscais consistente no 
encaminhamento de meras informações. 

     

A.2.2 Notificação para audiências públicas com as empresas para o 
cumprimento imediato da lei 11.577/2007  

A.2.3 Notificação, sem instauração de procedimentos, a todos os 
estabelecimentos obrigados ao cumprimento da Lei 11.577/2007, com 
ressalvas 

A.2.4 Notificação televisiva, jornais e nas rádios (LC 75/93) 

A.2.5 Fiscalização  

A.3 Modelo de Ação/Termo de Ajuste de Conduta com as empresas 
infratoras 
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- Notificação a todos os estabelecimentos obrigados ao cumprimento da Lei 
11.577/2007, com ressalvas: 

 

     O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA [...] REGIÃO, pelo(a) Procurador(a) do Trabalho [...], no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei Complementar 
75, de 20 de maio de 1993, especialmente a norma do art. 84, combinada com o art. 6º, inciso 
XX, da mesma lei, que o autoriza a "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços 
públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja 
defesa lhe cabe promover, fixando o prazo para adoção das providências cabíveis"; 

   CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição 
Federal, que constitui atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

    CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas 
de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º 
que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” 
compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, 
de produção de material pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a 
exploração sexual da criança e do adolescente”); 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal,  que diz ser proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a 
menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz; 

    CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 
2008 que regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e 
ação imediata para sua eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores 
formas de trabalho infantil a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de 
exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

     CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 99.710, de 21 de novembro 
de 1990, que promulga a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em 
especial  seu art. 34 (“Os Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as 
formas de exploração e abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, 
todas as medidas de caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para 
impedir: a) o incentivo ou a coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade 
sexual ilegal; b) a exploração da criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a 
exploração da criança em espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho 
de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que diz que “nenhuma criança ou adolescente 
será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
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ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, 
da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece 
penalidade de reclusão de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança 
ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento 
do estabelecimento, como conseqüência da condenação; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz 
que aos menores de 18 anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à 
sua moralidade;  

   CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 
11.577 que obriga vários estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em 
português, espanhol e inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

    CONSIDERANDO que a lei municipal nº xxxxxxxxxxxxxxxxx  torna 
obrigatória a afixação de placa ou cartaz nos estabelecimentos que menciona, com advertência 
sobre proibição de exploração sexual de criança e adolescente e estabelece, entre outras 
determinações, as penalidades previstas a esses estabelecimentos em casos de infrações, que 
vão de multa à cassação do alvará de funcionamento;  (SE HOUVER)   

    CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de 
intimidar a prática da exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a 
denúncia dos transgressores; 

    CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

    CONSIDERANDO, por último, que o Ministério Público pode dar 
oportunidade para que haja o ajustamento espontâneo da conduta às exigências legais, resolve 
RECOMENDAR a(o) NOTIFICADO(A) que: 

     a) proíba a exploração sexual de crianças e adolescentes nos seus estabelecimentos e 
empreendimentos, protegendo-as da exploração sexual em todos os seus serviços e ações  
empreendidas;  

 b) promova o imediato cumprimento da lei federal nº 11.577/2007, determinando a afixação 
de letreiros em seus estabelecimentos, devendo observar o seguinte: os dizeres em português, 
inglês e espanhol e os telefones para denúncia. É importante que o let 

1. A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro. 

2. Aconselha-se , para maior durabilidade e economia, a plastificação ou o emolduramento do 
cartaz. 

3. Sugere-se a orientação dos funcionários do estabelecimento para que, verificando a hipótese 
de exploração sexual infanto-juvenil, denunciar os fatos à polícia ou ao Ministério Público 
(telefones impressos no cartaz) . O sigilo da fonte será rigorosamente observado de modo que 
nenhum tipo de exposição recairá sobre a pessoa do denunciante. 
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4. Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no estabelecimento, 
principalmente: 

a) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

b) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

c) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção; 

d) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

e) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

5.  Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

6. A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prt16.mpt.gov.br) 

7. A partir do recebimento da notificação, o estabelecimento fica imediatamente advertido do 
cumprimento da Lei federal nº 11.577/2007 e da Lei municipal nº xxxx. SE HOUVER 

8. Tanto o Ministério Público do Trabalho quanto a XXXª Promotoria de Justiça Especializada da 
Infância e Juventude da comarca de XXXXXXXX diretamente, ou através da Superintendência 
Regional do Trabalho ou de outros órgãos competentes, fiscalizarão os estabelecimentos 
mencionados no art. 2º da Lei nº 11.577/2007  e na Lei municipal nº xxxxxxxx (cópias  anexas). 
Aqueles que não cumprirem à determinação legal arcarão com as medidas judiciais tomadas 
pelo Ministério Público, estando sujeitos a todas as sanções em Direito fixadas. 

9. Requisita-se, em trinta dias, informação escrita do NOTIFICADO, endereçadas à  Procuradoria 
Regional do Trabalho da xxxª Região, (situada à xxxxxxxxxxxxxx) , na forma do art. 201, § 5º, 
alínea c  do Estatuto da criança e do Adolescente, sobre o cumprimento dos termos desta 
notificação.  

PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO:  CUMPRIMENTO IMEDIAT 

                                                  xxxxxxxx,  xxx de xxx de 2010. 

 A.4 Modelo de Notificação televisiva, jornais e nas rádios (LC 75/93): 

Atenção: A mídia sonora para veiculação nas rádios se encontra no banco de 
dados da Coordinfância com a denominação notificação lei 11.577/2007 - mídia 
sonora 

COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DA 
CAPITAL NOTIFICAM TODOS OS HOTÉIS, MOTÉIS, POUSADAS, BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES, 
CASAS NOTURNAS, CLUBES SOCIAIS, ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS OU DESPORTIVAS, SALÕES DE BELEZA, 
AGÊNCIAS DE MODELO, CASAS DE MASSAGEM, SAUNAS, ACADEMIAS DE FISICULTURISMO, DANÇA, 
GINÁSICA, POSTO DE GASOLINA E DEMAIS LOCAIS DE ACESSO PÚBLICO QUE SE LOCALIZEM JUNTO ÀS 
RODOVIAS BEM ASSIM OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS NA ÁREA DO CULTO DA ESTÉTICA 

http://www.prt16.mpt.gov.br/
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PESSOAL SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA AFIXAÇÃO DE LETREIRO COM A FRASE “EXPLORAÇÃO SEXUAL 
E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!”, DISQUE 100, POR FORÇA DA 
LEI FEDERAL Nº 11.555/2007 e xxxxxxxxxxxxx. 

             O DESCUMPRIMENTO DESSA OBRIGAÇÃO PODE RESULTAR DESDE A APLICAÇÃO DE MULTA ATÉ A 
CASSAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E PODE SER DENUNCIADO AOS ÓRGÃOS SIGNATÁRIOS. SE 
HOUVER LEI MUNICIPAL INSTITUINDO PENALIDADES 

A.4.1 Notificação às emissoras para veiculação da notificação retro: 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – PROCURADORIA REGIONAL DA xxxª REGIÃO, no uso 
das atribuições conferidas pelo artigo 129 da Constituição Federal e pela Lei Complementar 
nº 75/93 – Lei Orgânica do Ministério Público da União, artigos 6º, inciso XX, e 84, e a 1ª 
PROMOTORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA CAPITAL; 

CONSIDERANDO que o Estado do xxxxxxxxxx ocupa XXXXX lugar no ranking de denúncias do 
serviço do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual Contra Crianças e 
Adolescente o disque 100 e que xxxxxxx é o maior município no número de denúncias; 

CONSIDERANDO que é “dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, 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”, segundo preconiza o art. 227, 
“caput” da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

CONSIDERANDO que a lei municipal nº 4.388 de 26 de agosto de 2004  torna obrigatória a 
afixação de placa ou cartaz nos estabelecimentos que menciona, com advertência sobre 
proibição de exploração sexual de criança e adolescente e estabelece, entre outras 
determinações, as penalidades previstas a esses estabelecimentos em casos de infrações, que 
vão de multa à cassação do alvará de funcionamento;  SE HOUVER LEI MUNICIPAL 

RECOMENDA AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO xxxxx, a 
veiculação/publicação do comunicado de interesse público em anexo, transmitindo-a em 
horários de maior audiência (em se tratando de rádio e TV) durante o mês de xxxxxxxxxx. 

    A presente notificação deverá ser cumprida imediatamente. 
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A.5 Modelo de Termo de ajuste de conduta com as empresas que não 
cumprem a lei 11.577/2007 

   

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 
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CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! que, entretanto, não prevê penalidades em caso de seu 
descumprimento; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

  CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

3) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  
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4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtxxx.mpt.gov.br) 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a orientar seus empregados para que, 
verificando a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, denunciar os fatos à polícia ou ao 
Ministério Público (telefones impressos no cartaz), sendo assegurado o sigilo da fonte; 

CLÁUSULA 3ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes nos seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as da exploração 
sexual em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 4ª -  O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 5ª  – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste  acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente  a multa no valor de R$  10.000,00 
(um mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA(Fundo de  Infância e 
Adolescência) estadual,   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas; 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 6ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 7ª -  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

http://www.prtxxx.mpt.gov.br/
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CLÁUSULA 8ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas administrativas 
porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas independentemente 
daquelas previstas na legislação 

São Luís, ________________de 2009.  

Procurador(a) do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

 

B) Audiência pública setorial para assinatura de termos de cooperação 
técnica e/ou termos de ajuste de conduta para implantação de 
políticas de prevenção e combate à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes (observada a necessidade de instauração de 
processo administrativo para a assinatura do TAC) 

B.1 HOTEIS, MOTEIS, POUSADAS E SIMILARES (objetivo principal: proibir a 
hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável, nos termos do art. 82 do ECA): 

 

   TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que o art. 5º, X da  Lei Geral do Turismo  (11.771/08, de 17 de setembro de 
2008) dispõe que “A Política Nacional de Turismo tem por objetivos prevenir e combater as 
atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a 
dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 
envolvidos”; 

CONSIDERANDO que o parágrafo único do art. 26 da mesma lei dispõe que os meios de 
hospedagem utilizarão as informações previstas nos impressos Ficha Nacional de Registro de 
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Hóspedes - FNRH e Boletim de Ocupação Hoteleira - BOH, na forma em que dispuser o 
regulamento; 

CONSIDERANDO que, segundo o art. 8º, II do Regulamento Geral dos Meios de Hospedagem da 
EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo, “os contratos para reserva de acomodações e 
hospedagem deverão ser sempre consubstanciados por documentos escritos, constituídos de: 
...no caso do contrato de hospedagem propriamente dito pela entrega pelo estabelecimento, 
durante o registro do hóspede (check-in), de ficha Nacional de Registro de Hóspede - FNRH, em 
modelo aprovado pela EMBRATUR, para preenchimento, assinatura e devolução pelo 
hóspede”;  

CONSIDERANDO que, segundo o art. 19, do mesmo regulamento, dispõe que “o serviço de 
portaria/recepção do meio de hospedagem — prioritário ao atendimento do consumidor — 
deverá dispor de pessoal qualificado e material promocional adequado a prestar as 
informações e atender as providências requisitadas pelos hóspedes e, em seu parágrafo único 
estabelece que  “o disposto neste artigo não justificará, em qualquer hipótese, a intermediação 
de serviços que constituam prática de atos atentatórios aos bons costumes e à legislação em 
vigor”. 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a se abster de hospedar criança e adolescente 
e, de qualquer modo, de permitir a sua admissão em quaisquer de seus aposentos, salvo se 
autorizados ou acompanhados pelos pais ou responsável; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para tanto, o COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver os 

mecanismos necessários à verificação da idade de seus clientes/freqüentadores, com 

pessoal qualificado, exigindo a eles a apresentação de documento de identificação pessoal; 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar qualquer informação 
referente  à identificação dos clientes, exceto quando requisitadas autoridades competentes; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezoito) anos, em qualquer atividade, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 
adolescentes com vestiário que exponha, ainda que parcialmente, a nudez de órgão sexual, 
como descrito no item c do art. 2º do  Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 
Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, 
promulgado pelo DECRETO Nº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;   

CLÁUSULA 3ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de menores de 
18 anos em locais prejudiciais à formação do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola; 
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CLÁUSULA 4ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de pessoas 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso;  

CLÁUSULA 5ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

(3) Em saunas, casas de massagem, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

(4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

(5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 7ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 9ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de folhetos, 
displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a causa. 

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas essas situações, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho 
e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado 
o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso haja insistência do cliente, informar que existem procedimentos de hospedagem e 
registro obrigatórios de crianças e adolescentes nas suas dependências, e que o não 
cumprimento desses procedimentos pode se configurar em crime, previsto no Código Penal 
brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

f) informar aos clientes que não é permitido o acesso de crianças e adolescentes nas suas 
dependências que não apresentem a documentação exigida;  

g) ao ser oferecida gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso às crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

h) não permitir a entrada de crianças e adolescentes que não estejam registradas no processo 
original da reserva. 

i) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

l) estar atento as encomendas deixadas na recepção que possam sugerir situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

m) estar atentos a bagagem não registrada no check-in, que indique a presença de crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual. 

n) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, a entrada de crianças e adolescentes não 
registrados e os casos em que os clientes solicitarem informação sobre locais de exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 
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CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Dentre os contratos compreendidos na presente obrigação estão 
necessariamente aqueles contratos celebrados com fornecedores; operadoras 
nacionais/internacionais; agencias de viagens; hotéis, hospedarias, agências de manequins e 
modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e propaganda, estúdios fotográficos 
e demais prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada;  

CLÁUSULA 15ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 16ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 17ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 18ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 19ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 20ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 
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xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

Procuradora do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

OAB 

 

B.2 AGÊNCIAS DE TURISMO, TRANPORTADORAS TURÍSTICAS,  ORGANIZADORAS 
DE CONGRESSOS, CONVENÇÕES E CONGÊNERES DE CARÁTER COMERCIAL, 
TÉCNICOCIENTÍFICO, ESPORTIVO, CULTURAL, PROMOCIONAL E SOCIAL, DE 
INTERESSE PROFISSIONAL, ASSOCIATIVO E INSTITUCIONAL, E AS 
ORGANIZADORAS DE FEIRAS DE NEGÓCIOS, EXPOSIÇÕES E CONGÊNERES  

 

   TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 
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CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que o art. 5º, X da  Lei Geral do Turismo  (11.771/08, de 17 de setembro de 
2008) dispõe que “A Política Nacional de Turismo tem por objetivos prevenir e combater as 
atividades turísticas relacionadas aos abusos de natureza sexual e outras que afetem a 
dignidade humana, respeitadas as competências dos diversos órgãos governamentais 
envolvidos”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  se abster de promover o transporte de 
crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, sob pena de configuração de crime de 
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favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescente. 

PARÁGRAFO ÚNICO  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  se abster de promover o transporte 
de crianças e adolescentes para motéis e congêneres, quando estiverem desacompanhados de 
seus pais ou responsáveis,  sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição 
ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente. 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezoito) anos, em qualquer atividade, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos;  

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 
adolescentes com vestiário que exponha, ainda que parcialmente, a nudez de órgão sexual, 
como descrito no item c do art. 2º do  Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 
Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, 
promulgado pelo DECRETO Nº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;   

CLÁUSULA 3ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de menores de 
18 anos em locais prejudiciais à formação do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola;  

CLÁUSULA 4ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de pessoas 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso;  

CLÁUSULA 5ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas; 

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

(3) Em saunas, casas de massagem, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

(4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

(5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
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interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 7ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 9ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de folhetos, 
displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a causa. 

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas essas situações, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho 
e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado 
o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso às crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

g) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, a entrada de crianças e adolescentes não 
registrados e os casos em que os clientes solicitarem informação sobre locais de exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

CLÁUSULA 15ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade; 

 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 16ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 17ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 18ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 19ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 
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CLÁUSULA 20ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

Procuradora do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

OAB 

 

B.3 CASAS NOTURNAS, BOATES  E SIMILARES (QUE PROMOVAM A 
HOSPEDAGEM DE PESSOAS) 

 

   TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 
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CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO que é expressamente proibida a  freqüência ou participação de menor de 
dezoito anos na hipótese de estabelecimentos que mesmo simplesmente anunciem 
espetáculos  capazes de pervertê-lo  ou de ofender-lhe  o pudor, ante o disposto no inciso II 
do art. 247 do Código Penal brasileiro; 

CONSIDERANDO o que mesmo art. 247 do Código Penal brasileiro dispõe que é crime:  Permitir 
alguém que menor de 18 (dezoito) anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou 
vigilância: I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má 
vida; II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de 
representação de igual natureza; III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 

 



92 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) prevê, em seu 
artigo 149, que compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará, as seguintes circunstâncias: "I - a entrada e permanência de criança ou 
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:  ... c) boate ou congêneres;” 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a se abster de hospedar criança e adolescente 
e, de qualquer modo, de permitir a sua admissão em quaisquer de seus aposentos, salvo se 
autorizados ou acompanhados pelos pais ou responsável, desde que não ocorram as hipóteses 
descritas no art. 247, I a III do Código Penal; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Para tanto, o COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver os 

mecanismos necessários à verificação da idade de seus clientes/freqüentadores, exigindo a 
eles a apresentação de documento de identificação pessoal; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  impedir a freqüência ou participação de 
crianças e adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos, em que se promova a exibição 
de espetáculos prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento psíquico, moral e social; 

CLÁUSULA 3ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  observar todas as normas/portarias que 
regulamentem sobre o horário e as condições para ingresso, freqüência e permanência de 
crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis em seus estabelecimentos, 
inclusive, aquelas expedidas pelo Juízo da Infância da comarca deste Município; 

CLÁUSULA 4ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter sob sua guarda cópia de documentos 
de identificação dos trabalhadores (as) que prestam serviços em seu estabelecimento, para fins 
de facilitar a abordagem fiscalizatória dos Órgãos encarregados da proteção à criança e ao 
adolescente; 

CLÁUSULA 5ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a orientar os trabalhadores (as) de seu 
estabelecimento no sentido de portarem documento de identificação pessoal para fins da 
abordagem mencionada na cláusula anterior; 

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes, em qualquer atividade; 

CLÁUSULA 7ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 8ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os telefones par 
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a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

(3) Em saunas, casas de massagem, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

(4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do estabelecimento; 

(5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 9ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de 
folhetos, displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a 
causa. 

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil, registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas essas situações, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho 
e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado 
o sigilo da fonte; 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso haja insistência do cliente, informar que existem procedimentos de hospedagem e 
registro obrigatórios de crianças e adolescentes nas suas dependências, e que o não 
cumprimento desses procedimentos pode se configurar em crime, previsto no Código Penal 
brasileiro e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

e) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

f) informar aos clientes que não é permitido o acesso de crianças e adolescentes nas suas 
dependências que não apresentem a documentação exigida;  

g) ao ser oferecida gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso às crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

h) não permitir a entrada de crianças e adolescentes que não estejam registradas no processo 
original da reserva. 

i) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

l) estar atento as encomendas deixadas na recepção que possam sugerir situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

m) estar atentos a bagagem não registrada no check-in, que indique a presença de crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual. 

n) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, a entrada de crianças e adolescentes não 
registrados e os casos em que os clientes solicitarem informação sobre locais de exploração 
sexual de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 15ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 16ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 17ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 18ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 19ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

Procuradora do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

OAB 

 

B.4 BOATES, CASAS DE SHOWS (SEM HOSPEDAGEM) 

 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 



96 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 
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CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO que é expressamente proibida a  freqüência ou participação de menor de 
dezoito anos na hipótese de estabelecimentos que mesmo simplesmente anunciem 
espetáculos  capazes de pervertê-lo  ou de ofender-lhe  o pudor, ante o disposto no inciso II 
do art. 247 do Código Penal brasileiro; 

CONSIDERANDO o que mesmo art. 247 do Código Penal brasileiro dispõe que é crime:  Permitir 
alguém que menor de 18 (dezoito) anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou 
vigilância: I - freqüente casa de jogo ou mal-afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má 
vida; II - freqüente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de 
representação de igual natureza; III - resida ou trabalhe em casa de prostituição; 

 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) prevê, em seu 
artigo 149, que compete à autoridade judiciária disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará, as seguintes circunstâncias: "I - a entrada e permanência de criança ou 
adolescente, desacompanhado dos pais ou responsável, em:  ... c) boate ou congêneres;” 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) institui, em seu 
artigo 258, a pena de multa e,  em caso de reincidência, o fechamento do estabelecimento por 
até quinze dias, se “deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o 
que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre 
sua participação no espetáculo”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS: 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  impedir a freqüência ou participação de 
crianças e adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos, em que se promova a exibição 
de espetáculos prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento psíquico, moral e social; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  observar todas as normas/portarias que 
regulamentem sobre o horário e as condições para ingresso, freqüência e permanência de 
crianças e adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis em seus estabelecimentos, 
inclusive, aquelas expedidas pelo Juízo da Infância da comarca deste Município; 

CLÁUSULA 3ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter sob sua guarda cópia de documentos 
de identificação dos trabalhadores (as) que prestam serviços em seu estabelecimento, para fins 
de facilitar a abordagem fiscalizatória dos Órgãos encarregados da proteção à criança e ao 
adolescente; 
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CLÁUSULA 4ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a orientar os trabalhadores (as) de seu 
estabelecimento no sentido de portarem documento de identificação pessoal para fins da 
abordagem mencionada na cláusula anterior; 

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes, em qualquer atividade; 

CLÁUSULA 6ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 9ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os te 

a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

3) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do  estabelecimento; 

5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 10ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências 
todas as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
devendo notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou 
Conselho Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 11ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou  permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de 
folhetos, displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração 
sexual de crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a 
causa. 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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CLÁUSULA 13ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil,  registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças 
e adolescentes, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do 
Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida  gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso à crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

g) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, os casos em que os clientes solicitaram 
informação sobre locais de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 15ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 16ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 17ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Dentre os contratos compreendidos na presente obrigação  estão 
necessariamente aqueles contratos celebrados com fornecedores; operadoras 
nacionais/internacionais; agencias de viagens; hotéis, hospedarias, agências de manequins e 
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modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e propaganda, estúdios fotográficos 
e demais prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada;  

CLÁUSULA 18ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 19ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 20ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 21ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 22ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 23ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2010.  

 

 

B.5 BARES, RESTAURANTES E LANCHONETES E SIMILARES e POSTOS DE 
COMBUSTÍVEIS NO QUE COUBER: 
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TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

 CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  não contratar ou utilizar o trabalho de 
crianças e adolescentes com idade inferior a 16 (dezoito) anos, em qualquer atividade, salvo na 
condição de aprendiz a partir dos 14 anos; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 

adolescentes com vestiário que exponha, ainda que parcialmente, a nudez de órgão sexual, 
como descrito no item c do art. 2º do  Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da 
Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à pornografia infantil, 
promulgado pelo DECRETO Nº 5.007, DE 8 DE MARÇO DE 2004;   

CLÁUSULA 2ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de menores de 
18 anos em locais prejudiciais à formação do seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola; 

CLÁUSULA 3ª  – A COMPROMISSÁRIA se obriga a não utilizar da mão-de-obra de pessoas 
menores de 18 (dezoito) anos em situações de risco, no trabalho noturno, perigoso, insalubre 
ou penoso;  

CLÁUSULA 4ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a proibir a exploração sexual de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e empreendimentos, protegendo-as 
dessa conduta em todos os seus serviços e ações  empreendidas;  

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o imediato cumprimento da lei 
federal nº 11.577/2007, determinando a afixação de letreiros em seus estabelecimentos, 
devendo observar o seguinte: os dizeres em português, inglês e espanhol e os te 
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a) A afixação do cartaz é permanente, somente podendo ser retirado, com a substituição de 
outro; 

b) Os cartazes deverão ser afixados em local visível para os freqüentadores ou  clientes, 
exatamente no ponto onde houver o maior de fluxo de pessoas no  estabelecimento, 
principalmente: 

1) Em hotéis: nos elevadores e recepção; 

2) Em motéis: nas guaridas de entrada e saída, ao lado da tabela de preços; 

3) Em saunas, casas de massagens, boates, pousadas: na portaria ou recepção;  

4) Nos bares, restaurantes e lanchonetes: na entrada ou no centro do  estabelecimento; 

5) em qualquer estabelecimento: também nos banheiros; 

c) Os cartazes devem conter letreiro, em português, espanhol e inglês com o seguinte texto: 
EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE 
JÁ!;DDD 

d) A quantidade de cartazes por estabelecimento deverá ser proporcional a sua extensão de 
modo que a mensagem possa sempre ser lida, com facilidade, pelos freqüentadores. Os 
interessados poderão imprimir seus cartazes, fazendo o download do lay out na página da 
Procuradoria Regional do Trabalho (www.prtx.mpt.gov.br)  

CLÁUSULA 6ª -      O COMPROMISSÁRIO se obriga a registrar em seu livro de ocorrências todas 
as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças e adolescentes, devendo 
notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho 
Tutelar dessas ocorrências. 

CLÁUSULA 7ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou  permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a divulgar para os clientes através de folhetos, 
displays, banners, adesivos, Internet e outros meios, que não é tolerada a exploração sexual de 
crianças e adolescentes nas suas dependências, fixando mensagens claras sobre a causa. 

CLÁUSULA 9ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 10ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
empregados e terceirizados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem 
adotados nas situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil,  registrar em livro de ocorrências 
do estabelecimento todas as situações envolvendo clientes com a exploração sexual de crianças 
e adolescentes, devendo notificar o Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do 
Estado e/ou Conselho Tutelar dessas ocorrências, sendo assegurado o sigilo da fonte; 

http://www.prtx.mpt.gov.br/
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c) adotar o principio da firmeza para comunicar aos clientes as conseqüências administrativas e 
penais para aqueles que insistem em querer usar as suas dependências para fins de exploração 
sexual contra crianças e adolescentes;  

d) caso questionado por clientes sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida  gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso à crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

g) registrar junto à chefia imediata as situações consideradas suspeitas de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, dentre elas, os casos em que os clientes solicitaram 
informação sobre locais de exploração sexual de crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA 11ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a rescindir o contrato de trabalho de todos os 
seus empregados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 12ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 13ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a celebrar termos de compromissos 
específicos e/ou aditar os contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, inserindo cláusulas sobre o compromisso mútuo de não tolerar a exploração sexual 
de crianças e adolescentes nos seus empreendimentos, incluindo a previsão de rescisão 
contratual e/ou a não recontratação dos serviços em havendo notícia do envolvimento de 
representantes ou empregados dos seus contratados com a exploração sexual de crianças e 
adolescentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Dentre os contratos compreendidos na presente obrigação  estão 
necessariamente aqueles contratos celebrados com fornecedores; operadoras 
nacionais/internacionais; agencias de viagens; hotéis, hospedarias, agências de manequins e 
modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e propaganda, estúdios fotográficos 
e demais prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada;  

CLÁUSULA 14ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não manter qualquer convênio ou relação 
comercial, ainda que verbalmente, com sindicatos ou cooperativas de taxistas, taxistas 
autônomos ou qualquer outro estabelecimento que estejam envolvidos com o transporte de 
crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de natureza sexual ou em 
atendimento a pedido de usuários para a mesma finalidade. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 15ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 
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CLÁUSULA 16ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 1.000,00 (um 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 17ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 18ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 19ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

 

B.6 JORNAIS E REVISTAS QUE PUBLIQUEM ANÚNCIOS DE OFERECIMENTO DE 
SERVIÇOS SEXUAIS E CONGÊNERES 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
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de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga  a publicar a seguinte advertência “Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes é Crime! Denuncie - Disque 100”, sempre que publicar 
colunas de classificados com anúncios de acompanhantes, saunas, massagistas e profissionais 
de sexo e similares, na mesma página desses anúncios; 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a não veicular a publicação de mensagens ou 
propaganda de empresas que ofereçam serviços de massagem, saunas, acompanhantes, 
garotas de programa, de telefones para fins eróticos e outras atividades congêneres, sem que o 
contratante da propaganda se cadastre, informando: 

a) Em caso de pessoa jurídica:  nome de fantasia; razão social,  endereço completo,  CNPJ; 

b) Em caso de pessoa física: nome completo, filiação;  RG e CPF; 

Parágrafo único – Para comprovação da veracidade das informações prestadas pelos clientes, o 
COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir a apresentação de cópia dos documentos acima-
mencionados, mantendo arquivados esses documentos; 

CLÁUSULA 3ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a não divulgar e/ou  permitir a divulgação, a 
distribuição e/ou a exposição de material referente a oferecimento de serviços sexuais de 
crianças e adolescentes ou que dê ensejo a tal interpretação;  

CLÁUSULA 4ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 5ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas 
contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de crianças e 
adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na sua imagem e filosofia, implementando e 
disseminando a sua política corporativa contra a exploração sexual de crianças e adolescentes 
para acionistas, investidores, clientes, empregados e fornecedores, bem como para a 
comunidade local. 

CLÁUSULA 6ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a informar, sensibilizar e orientar os diversos 
segmentos da sociedade sobre os termos pactuados neste documento bem como a legislação 
vigente, para permanentemente agirem contra todo ato que caracterize exploração sexual de 
criança e adolescente, denunciando os atos e fatos suspeitos, assim como possíveis envolvidos, 
a seus superiores e às autoridades públicas. 

CLÁUSULA 7ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a veicular no jornal que edita, em local visível, 
aos domingos,  pelo prazo de 12 (doze) meses consecutivos a contar da assinatura deste Termo, 
nota de ¼ de página, com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E 
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ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! DISQUE 100, fazendo-se constar da publicação a 
ressalva de ser esta uma obrigação oriunda de Termo de Ajuste de Conduta firmado com o 
Ministério Público do Trabalho; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 8ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 9ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 10ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 11ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 12ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

xxxxxxxxxxxx, ________________de 2009.  

 

B.7 ASSOCIAÇÕES/FEDERAÇÕES DE CAMINHONEIROS (VIDE SITE DO CONSELHO 
NACIONAL DE TRANSPORTES: www.cnt.org.br) 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

  xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 
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CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO a necessidade de que caminhoneiros e outros profissionais de transporte 
promovam a denúncia  de situações de violência sexual e de abuso contra crianças e 
adolescentes que comumente acontecem nas estradas brasileiras; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que se 
abstenham de promover o transporte de crianças e adolescentes sem as observâncias das 
normais legais, sobretudo se desacompanhados dos pais ou responsáveis, devendo requerer a 
apresentação dos documentos de autorização de viagem exigidos pela legislação,  sob pena de  
desligamento do quadro associativo dessa Associação. 

CLÁUSULA 2ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que não 
promovam o transporte de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, sob pena de 
configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescente bem como de desligamento do quadro associativo 
dessa Associação; 

PARÁGRAFO ÚNICO  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  exigir de todos os seus associados que 
se abstenham de promover o transporte de crianças e adolescentes para motéis e congêneres, 
quando estiverem desacompanhados de seus pais ou responsáveis,  sob pena de configuração 
de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial 
de crianças e adolescente. 

CLÁUSULA 3ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desligar dos seus quadros associativos todos 
os seus associados que promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de 
crianças e adolescentes ou, de qualquer forma, estejam envolvidos com tal prática, 
denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 4ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que 
denunciem os atos e fatos suspeitos de exploração sexual de crianças e adolescentes, assim 
como possíveis envolvidos, inclusive, os hotéis, pousadas, motéis, postos de gasolina e similares 
em que é praticado tal crime,  informando às autoridades públicas mais próximas, em especial, 
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a Polícia Rodoviária Federal, o Ministério Público estadual e o Ministério Público do Trabalho, 
sob pena de desligamento do quadro associativo dessa Associação; 

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os seus associados que não 
divulguem, distribuam ou exponham material referente a oferecimento de serviços sexuais 
nem pratiquem qualquer ato que favoreça à exploração sexual de crianças e adolescente, sob 
pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescente bem como de desligamento do quadro 
associativo dessa Associação; 

CLÁUSULA 6ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga  a exigir de todos os seus associados que não 
mantenham relação comercial com postos de gasolina, hotéis, motéis e congêneres em que 
seja permitida a exploração de crianças e adolescentes para a prática de qualquer atividade de 
natureza sexual, sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de 
favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente bem como de 
desligamento do quadro associativo dessa Associação. 

CLÁUSULA 7ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais e éticas, 
inclusive em parceria com os seus associados, contra qualquer forma de exploração sexual e 
exploração do trabalho de crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na 
imagem e filosofia da Cooperativa e dos cooperados; 

CLÁUSULA 8ª - O COMPROMISSÁRIO se obrigar a promover treinamentos a todos os seus 
associados, no mínimo, uma vez por ano, sobre os procedimentos a serem adotados nas 
situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e adolescentes, orientando-os a:  

a) atuar como observadores de situações que caracterizem a exploração sexual de crianças e 
adolescentes;  

b) ao verificar a hipótese de exploração sexual infanto-juvenil,  comunicar imediatamente o 
Ministério Público do Trabalho e/ou Ministério Público do Estado e/ou Conselho Tutelar dessas 
ocorrências, sendo assegurado o sigilo da fonte; 

c) adotar o principio da firmeza para comunicar a quem quer que seja as conseqüências 
administrativas e penais para aqueles que insistem na exploração sexual contra crianças e 
adolescentes;  

d) caso questionado sobre locais de acesso a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
afirmar que tal pratica constitui crime previsto na legislação brasileira; 

e) ao ser oferecida  gorjeta na intenção de facilitar ou indicar locais de acesso à crianças e 
adolescentes em situação de exploração sexual, afirmar que tal pratica constitui crime previsto 
na legislação brasileira. 

f) estar atento às mensagens e correspondências recebidas que possam indicar situações de 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 9ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a buscar o compromisso de todos os seus 
associados para que informem, sensibilizem e orientarem os diversos segmentos da atividade 
sobre os termos pactuados neste documento bem como a legislação vigente, para 
permanentemente agirem contra todo ato que caracterize exploração sexual de criança e 
adolescente;  

CLÁUSULA 10ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga  a buscar a autorização expressa de todos os 
seus associados no sentido de que permitam a afixação, nos veículos (caminhões), de cartazes 
alusivos a campanhas de combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou 
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alusivos a campanhas de divulgação dos direitos de crianças e adolescentes, quando solicitado 
pelas autoridades que assinam o presente documento; 

CLÁUSULA 12ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 13ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
documento comprovando a adesão individual de todos os seus associados aos termos contidos 
no presente documento, conforme modelo em anexo; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 14ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 15ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 16ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 17ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 18ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 

                                                            SSSSSSSSSSSSSS,2010. 

ANEXO 

 

TERMO DE ADESÃO DO CAMINHONEIRO 
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 O Sr. (nome), residente na (endereço), e CPF (número), doravante denominado 
CAMINHONEIRO, perante (nome da cooperativa), representada pelo seu representante legal, 
doravante denominada XXXXXXX, firma o presente TERMO DE ADESÃO, na forma que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O CAMINHONEIRO assume o compromisso de cumprir todas as 
cláusulas contidas no Termo de Ajuste de Conduta nº xxx, firmado pelo xxxxx perante o 
Ministério Público do Trabalho, com o intuito de coibir a exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O CAMINHONEIRO se declara ciente, desde já, de que, na hipótese de  
violação do presente Termo, será desligado,  em definitivo, dos quadros associados da 
Associação  xxx, sem prejuízo de responder as ações judiciais cabíveis. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir de 
sua celebração e terá prazo indeterminado. 

 

 

   

 

B.8 COOPERATIVAS DE TAXIS 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

   

   xxxxxxxxxxxxxxx pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Sr.l xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  
DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
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especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 
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CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

 CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os cooperados que se 
abstenham de promover o transporte de crianças e adolescentes para fins de exploração 
sexual, inclusive para motéis e congêneres, quando estiverem desacompanhados de seus pais 
ou responsáveis,  sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de 
favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. 

CLÁUSULA 2ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desligar dos seus quadros associativos todos 
aqueles que promoverem o transporte, a intermediação ou o favorecimento da exploração 
sexual de crianças e adolescentes, devendo denunciar o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 3ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a exigir de todos os cooperados que não 
divulguem, distribuam ou exponham material referente a oferecimento de serviços sexuais ou 
que dê ensejo a tal interpretação, sob pena de configuração de crime de favorecimento à 
prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, 
bem como de desligamento do quadro associativo dessa Cooperativa. 

CLÁUSULA 4ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga  a exigir de todos os cooperados que se 
abstenham de manter qualquer convênio ou relação comercial com hotéis, motéis e 
congêneres que tenham por objetivo o transporte de crianças e adolescentes para a prática de 
qualquer atividade de natureza sexual, sob pena de configuração de crime de favorecimento à 
prostituição ou de favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente, bem 
como de desligamento do quadro associativo dessa Cooperativa. 

CLÁUSULA 5ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a desenvolver políticas empresariais com a 
participação dos cooperados para combater a exploração sexual e exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na imagem e filosofia da 
Cooperativa; 

CLÁUSULA 6ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a produzir e fornecer aos cooperados adesivos 
alusivos à campanha de combate à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou 
alusivo à campanha de divulgação dos direitos das crianças e dos adolescentes, cuja arte será 
fornecida pelo Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 7ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga  a exigir de seus cooperados a autorização 
expressa  para afixação, nos seus veículos (táxis), de adesivo alusivo à campanha de combate à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou alusivo à campanha de divulgação 
dos direitos das crianças e adolescentes, quando solicitado pelas autoridades que assinam o 
presente documento; 

CLÁUSULA 8ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a utilizar oportunidades de comunicação 
institucional interna e externa para disseminar o seu compromisso com a proteção de crianças 
e adolescentes.  

CLÁUSULA 9ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
documento comprovando a adesão individual de todos os cooperados aos termos contidos no 
presente documento, conforme modelo em anexo; 
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DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS  

CLÁUSULA 10ª - O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 11ª – O descumprimento de quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA (Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual, dobrada, em cada reincidência. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 12ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 13ª - Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 14ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 

                                                            SSSSSSSSSSSSSS,2010. 

ANEXO 

 

TERMO DE ADESÃO DO TAXISTA COOPERADO 

 

 

 O Sr. (nome), residente na (endereço), e CPF (número), doravante denominado 
TAXISTA, perante (nome da cooperativa), representada pelo seu representante legal, doravante 
denominada XXXXXXX, firma o presente TERMO DE ADESÃO, na forma que se segue: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O TAXISTA assume o compromisso de cumprir todas as cláusulas 
contidas no Termo de Ajuste de Conduta nº xxx, firmado pelo xxxxx perante o Ministério 
Público do Trabalho, com o intuito de coibir a exploração sexual comercial de crianças e 
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adolescentes. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O TAXISTA se declara ciente, desde já, de que, na hipótese de  violação 
do presente Termo, será desligado,  em definitivo, dos quadros associados da Cooperativa  xxx. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir de 
sua celebração e terá prazo indeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.2.3 SETOR PÚBLICO 

 

A) Município – Proposta de Termo de Ajuste de Conduta em face da 
inexistência de política pública suficiente (precedida de notificação com 
igual teor): 

 

A.1 Coleta de dados  

Como Primeira Etapa, propõe-se um levantamento de dados com o 
objetivo de: 

1 - Identificar a existência de plano de enfrentamento à exploração 
sexual contra crianças e adolescentes; 

2 – Orçamento para execução do plano; 

3 –  Política de atendimento às vítimas e suas famílias, existência de 
casas lares, abrigos, etc. 

4 - Verificar a implantação e condições de funcionamento do: Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, 
CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social; 
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5. Legislação municipal que trata do assunto 

A.2 Assinatura de Termo de Ajuste de Conduta 

  TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 

 

 

   

 

   MUNICIPIO XXXXX, pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede Rua 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 
7.347/95, firma o presente TERMO  DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do 
Trabalho, representado pela Exma. Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos 
seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  
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CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa, para aquele que submeter criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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, bem como prevê a cassação de licença de funcionamento do estabelecimento, como 
conseqüência da condenação; 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! que, entretanto, não prevê penalidades em caso de seu 
descumprimento; 

CONSIDERANDO que as legislações supra-citadas são uma forma de intimidar a prática da 
exploração sexual da criança e do adolescente, assim como incentivar a denúncia dos 
transgressores; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

  CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a instituir/(ampliar)  serviço(s)/programa(s)  
municipal(is) de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes; 

Parágrafo primeiro – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) oferecer um conjunto de 

procedimentos técnicos especializados para atendimento universal e proteção imediata das 

crianças e adolescentes vítimas da exploração sexual, bem como seus familiares, 

proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da auto–estima, superação da situação 
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de violação de direitos e reparação da violência vivida, reintegração ao convívio social e 
familiar; 

Parágrafo segundo – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) integrar as políticas públicas de 
saúde, educação,  previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, 
trabalho e renda para as vítimas de exploração sexual e suas famílias;  

Parágrafo terceiro – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) abranger a população de crianças e 
adolescentes que vivam em situação de trabalho nas ruas;  

Parágrafo quarto – O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) garantir a formação e capacitação 
permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas 
intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às crianças e adolescentes 
vítimas de exploração sexual comercial; 

Parágrafo quinto - O(s) serviço(s)/programa(s) deve(m) proporcionar atendimento inicial 
humanizado às crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual comercial; 

Parágrafo sexto - O COMPROMISSÁRIO se obriga a acompanhar e monitorar o 
desenvolvimento desse(s) serviço(s)/programa(s) acima-mencionados; 

CLÁUSULA 2ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a estabelecer prioridade orçamentária para 
ações referentes à atenção aos direitos sociais das crianças e adolescentes, conforme reza o 
ECA, em especial, para o desenvolvimento do(s) serviço(s)/programa(s) na atuação na área de 
vitimização sexual infanto-juvenil. 

CLÁUSULA 3ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a instituir  Serviço Especializado em Abordagem 
Social de forma continuada e programada,  visando assegurar trabalho social de abordagem e 
busca ativa que identifique, em seu território, a incidência de trabalho infantil, crianças e 
adolescentes  em situação de exploração sexual e de rua, dentre outras formas de trabalho.  

Parágrafo Primeiro - Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, 
espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e 
existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 

Parágrafo Segundo - O Serviço deverá buscar a resolução de necessidades imediatas e 
promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na 
perspectiva da garantia dos direitos. 

Parágrafo Terceiro – O COMPROMISSÁRIO se obriga a notificar ao Ministério Público do 
Trabalho todos os casos de exploração sexual comercial de crianças e adolescentes que tiver 
conhecimento; 

CLÁUSULA 4ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a criação e/ou ampliação de 
programas profissionalizantes e iniciação ao mercado formal de trabalho para todos(as) os(as) 
adolescentes envolvidos na exploração sexual comercial;  

CLÁUSULA 5ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a inclusão de crianças e 
adolescentes em situação de violência sexual em todos os programas de doença sexualmente 
transmissíveis  - DST,  de prevenção ao uso de drogas e gravidez precoce; 

CLÁUSULA 6ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  criar e implementar programa de 
acolhimento temporário para crianças e adolescentes, em unidades do tipo Casa-Lar e Abrigo 
Institucional, adotando padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e 
reestruturação desses serviços, de acordo com o disposto na  Lei 8.069 de 13 de julho de 1990  
Estatuto da Criança e do Adolescente) e, no que couber, na Resolução nº 109, de 11 de 
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novembro de 2009 do Conselho Nacional de Assistência Social,  do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Parágrafo primeiro - O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de 
acolhimento temporário deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e 
convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento 
nas áreas urbanas. 

Parágrafo segundo – O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) preservar os vínculos com a 
família de origem, salvo determinação judicial em contrário; ter ambiente e condições 
favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e do adolescente  e desenvolver 
a sua auto-estima, independência e o auto-cuidado; 

Parágrafo terceiro - O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) garantir a colocação em família 
substituta, sempre que houver a impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de 
vínculos com a família de origem. 

Parágrafo quarto – Tratando-se de crianças e adolescentes em situação de rua, o programa de 
acolhimento deverá observar também o disposto no art. 8º do Decreto Federal nº 7053/2009; 

CLÁUSULA 7ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  proceder a adequada estruturação dos 
Conselhos Tutelares, CRAS - Centro de Referência de Assistência Social /CREAS - Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social, viabilizando o atendimento da comunidade local; 

CLÁUSULA 8ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a  inclusão da temática sobre 
violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas e em todos os trabalhos com 
famílias na área de saúde e educação; 

CLÁUSULA 9ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  desenvolver ações educativas permanentes 
que contribuam para a formação de cultura de respeito, ética e solidariedade entre as crianças 
e adolescentes em situação de exploração sexual comercial e/ou de rua e os demais grupos 
sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 

CLÁUSULA 10ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover, anualmente, o desenvolvimento 
de campanhas em rádios e televisões voltadas à prevenção à violência doméstica e sexual 
contra crianças e adolescentes, priorizando o 18 de maio (Dia Nacional de Luta contra a 
Violência Sexual); 

CLÁUSULA 11ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a sensibilização  da comunidade 
local através das escolas e dos centros de saúde de modo a incentivar a denúncia de ocorrência 
de violência sexual aos conselhos tutelares, às delegacias e ao Ministério Público. 

CLÁUSULA 12ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  criar e divulgar serviços, programas e 
canais próprios de comunicação para denúncias de crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual comercial, garantido o anonimato dos denunciantes; 

CLÁUSULA 13ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o encaminhamento de todas as 
denúncias ao Ministério Público do Trabalho, sem prejuízo da notificação aos demais 
órgãos/instituições competentes, dentre eles, conselhos tutelares,  delegacias e Ministério 
Público Estadual. 

CLÁUSULA 14ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  proceder a   elaboração/implantação de 
Código de Postura Turística contra a exploração sexual infantil  
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CLÁUSULA 15ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar projeto de lei que estabeleça 
penalidades aos estabelecimentos que abrigarem/hospedarem crianças e adolescentes 
desacompanhadas dos pais ou responsáveis; 

CLÁUSULA 16ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a apresentar projeto de lei que estabeleça a 
suspensão do alvará de funcionamento dos estabelecimentos comerciais que facilitem ou 
promovam a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, e, nos casos de 
reincidência, a cassação definitiva do respectivo alvará de funcionamento, ficando os seus 
proprietários impedidos, por tempo legalmente determinado, de ter outro alvará, ainda que 
constituam empresa com razão social diversa da que tenha sido objeto de cassação de alvará; 

CLÁUSULA 17ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a encaminhar projeto de lei que obrigue os 
estabelecimentos comerciais de serviços como, hotéis, motéis, bares, restaurantes, boates, 
clubes, casas de shows,  casas de massagem, agências de viagem, postos de gasolina, bem 
como todos os terminais de passageiro, de qualquer espécie, a exibirem, em local visível, aviso 
bilíngüe sobre a criminalização da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, 
instituindo suas as respectivas penalidades; 

CLÁUSULA 18ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a estabelecer a forma de fiscalização das leis 
referidas nas cláusulas anteriores, instituindo os seus órgãos de fiscalização, as formas de 
autuação, a forma de processo administrativo para aplicação das penalidades, com a garantia 
do contraditório e da ampla defesa e a forma, prazo e condições de recurso e indicação da 
autoridade a quem seria  dirigido; 

CLÁUSULA 19ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter em pleno e eficaz funcionamento o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, nos termos 
da Lei nº 8.069 de 1990; 

CLÁUSULA 20ª  -  O COMPROMISSÁRIO  se obriga a  implementar políticas de qualificação 
continuada dos profissionais que atuam no enfrentamento da exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, no mínimo, um vez ao ano; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 21ª -  O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 22ª  – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste  acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente  a multa no valor de R$  10.000,00 
(um mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA(Fundo de Infância e 
Adolescência) estadual,   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas; 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 23ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
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7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 24ª -  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 25ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

São Luís, ________________de 2010.  

Procurador(a) do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

 

B) Estado  

b.1) Coleta de dados  

Como Primeira Etapa, propõe-se um levantamento de dados com o 
objetivo de: 

1 - Identificar a existência de plano de enfrentamento à exploração 
sexual contra crianças e adolescentes; 

2 – Orçamento para execução do plano; 

3 –  Política de atendimento às vítimas e suas famílias, existência de 
casas lares, abrigos, etc. 

4 - Verificar a implantação e condições de funcionamento do: Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

5 – Número de delegacias especializadas de proteção à criança e ao 
adolescente.  

 

 

b.2) Assinatura de Termo de Ajuste de Conduta 

 

  TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº 
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   ESTADO DE  XXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica, CNPJ nº xxxxxxxxxxx, com sede 
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, através de seu 
representante legal abaixo-assinado, Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 
7.347/95, firma o presente TERMO  DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do 
Trabalho, representado pela Exma. Procuradora do Trabalho, Dra.xxxxxxxxxxxxxxx, nos termos 
seguintes: 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

CONSIDERANDO, nos termos do art. 127 e seguintes da Constituição Federal, que constitui 
atribuição do Ministério Público, por todos seus ramos,  a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal (“É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”), em 
especial em seu § 4º (“A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 
criança e do adolescente”); 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o Decreto nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que regulamenta os 
artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação imediata para sua 
eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores formas de trabalho infantil 
a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, 
produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 99.710, DE 21 de novembro de 1990, que promulga 
a Convenção das Nações Unidas sobre os  Direitos de Crianças, em especial  seu art. 34 (“Os 
Estados Partes se comprometem a proteger a criança contra todas as formas de exploração e 
abuso sexual. Nesse sentido, os Estados Partes tomarão, em especial, todas as medidas de 
caráter nacional, bilateral e multilateral que sejam necessárias para impedir: a) o incentivo ou a 
coação para que uma criança se dedique a qualquer atividade sexual ilegal; b) a exploração da 
criança na prostituição ou outras práticas sexuais ilegais; c) a exploração da criança em 
espetáculos ou materiais pornográficos.”);  
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 201, § 5º, alíneas b  e  c  do Estatuto da Criança e do 
Adolescente; 

CONSIDERANDO que é prioridade do Ministério Público do Trabalho combater o trabalho 
infantil; 

CONSIDERANDO a oportunidade de adequação espontânea do COMPROMISSÁRIO à ordem 
jurídica; 

RESOLVE O COMPROMISSÁRIO ASSUMIR AS OBRIGAÇÕES ABAIXO-MENCIONADAS 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 1ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a ampliar o número de delegacias 
especializadas  na proteção dos direitos da criança e do adolescentes  se propondo a instalar, 
no primeiro ano, duas delegacias regionais e,  no segundo ano, mais duas outras;  

Parágrafo único - O COMPROMISSÁRIO se obriga a incluir nas estruturas específicas de 
inteligência policial a investigação e repressão a exploração sexual de crianças e adolescentes e 
ao tráfico de pessoas; 

CLÁUSULA 2ª - O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a curso de capacitação de 
servidores, em especial,  de delegados e policiais  quanto à temática exploração sexual de 
crianças e adolescentes, no mínimo, uma vez ao ano; 

CLÁUSULA 3ª    - O COMPROMISSÁRIO se obriga a instituir/ampliar  Serviço/Plano/Programa  
estadual de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes; 

Parágrafo primeiro – O serviço/programa deve oferecer um conjunto de procedimentos 
técnicos especializados para atendimento universal e proteção imediata às crianças e aos 
adolescentes vítimas da exploração sexual, bem como seus familiares, proporcionando-lhes 
condições para o fortalecimento da auto–estima, superação da situação de violação de direitos 
e reparação da violência vivida.  

CLÁUSULA 4ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a transferir recursos aos Municípios para o 
fomento e a promoção da reestruturação e da ampliação da rede de acolhimento de crianças e 
adolescentes, a ser financiado de maneira compartilhada; 

CLÁUSULA 5ª - Quando a incidência da demanda e o porte do município não justificarem a 
disponibilização do serviço no seu âmbito,  o COMPROMISSÁRIO se obriga  a disponibilizar 
recursos para a instituição e implementação de programas/serviços  de acolhimento 
temporário para crianças e adolescentes, em unidades do tipo Casa-Lar e Abrigo Institucional, 
que terão abrangência correspondente a um pequeno grupo de municípios com proximidade 
geográfica;  

Parágrafo Primeiro – O COMPROMISSÁRIO deverá observar padrão básico de qualidade, 
segurança e conforto na estruturação e reestruturação desses programas/serviços, de acordo 
com o disposto na  Lei 8.069 de 13 de julho de 1990 que institui o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e, no que couber, da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 do Conselho 
Nacional de Assistência Social,  do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

Parágrafo Segundo - O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de 
acolhimento temporário deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e 
convivência, acessibilidade, salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento 
nas áreas urbanas. 



126 

 

Parágrafo Terceiro – O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) preservar os vínculos das crianças 
e adolescentes com as suas famílias de origem, salvo determinação judicial em contrário; ter 
ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento peculiar da criança e do 
adolescente  e desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-
cuidado. 

Parágrafo Quarto - O(s) serviço(s) de acolhimento deverá(o) garantir a colocação em família 
substituta, sempre que houver a impossibilidade do restabelecimento e/ou a preservação de 
vínculos com a família de origem. 

Parágrafo Quinto – Tratando-se de crianças e adolescentes em situação de rua, o programa de 
acolhimento deverá observar também o disposto no art. 8º do Decreto Federal nº 7053/2009; 

Parágrafo Sexto - No caso de acolhimento regional, fora do município de origem, para crianças, 
adolescentes, deverá ser viabilizado o transporte de familiares para visitas ou a locomoção do 
público atendido ao ambiente familiar, de modo que sejam preservados seus vínculos 
familiares 

CLÁUSULA 7ª -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a estabelecer prioridade orçamentária para 
ações referentes à atenção aos direitos sociais das crianças e adolescentes, conforme reza o 
ECA, em especial, na atuação na área de vitimização sexual infanto-juvenil. 

CLÁUSULA 8ª  - O COMPROMISSÁRIO se obriga a encaminhar projeto de lei estabelecendo que 
o Poder Executivo Estadual não repassará verbas de assistência social, subvenção social, nem 
cederá servidores, ao Município que não tiver instalado, em pleno e eficaz funcionamento o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, nos termos 
da Lei nº 8.069 de 1990; 

CLÁUSULA 9ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  criar e divulgar serviços, programas e canais 
próprios de comunicação para denúncias de crianças e adolescentes em situação de exploração 
sexual comercial, garantido o anonimato dos denunciantes; 

CLÁUSULA 10ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a promover o encaminhamento de todas as 
denúncias ao Ministério Público do Trabalho, sem prejuízo da notificação aos demais 
órgãos/instituições competentes, dentre eles, conselhos tutelares, delegacias e Ministério 
Público Estadual. 

CLÁUSULA 11ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a propor a elaboração de protocolos 
específicos para a padronização do atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 
exploração sexual comercial e de tráfico de pessoas; 

CLÁUSULA 12ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a  inclusão da temática sobre 
violência sexual contra crianças e adolescentes nas escolas e em todos os trabalhos com 
famílias, na área de saúde e educação; 

CLÁUSULA 13ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover, anualmente, o desenvolvimento 
de campanha de âmbito estadual em rádios e televisões voltadas à prevenção à violência 
doméstica e sexual contra crianças e adolescentes, priorizando o 18 de maio (Dia Nacional de 
Luta contra a Violência Sexual); 

CLÁUSULA 14ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  promover a sensibilização  da comunidade 
nas escolas e nos centros de saúde para identificar e denunciar a ocorrência de violência sexual 
aos conselhos tutelares, às delegacias e ao Ministério Público. 

CLÁUSULA 15ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a  implementar políticas de qualificação 
continuada dos profissionais que atuam no enfrentamento da exploração sexual contra 
crianças e adolescentes, no mínimo, um vez ao ano; 
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CLÁUSULA 16ª  -  O COMPROMISSÁRIO se obriga a manter em pleno e eficaz funcionamento o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da Lei nº 8.069 de 
1990; 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 17ª -  O Ministério Público, diretamente ou através de terceiros, velará pela fiel 
observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 18ª  – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no presente termo 
de ajuste  acarretará ao COMPROMISSÁRIO inadimplente  a multa no valor de R$  10.000,00 
(um mil reais) por cada dispositivo não cumprido, reversível ao FIA(Fundo de de Infância e 
Adolescência) do Município de XXXXXX,   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas; 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 19ª – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir da data de 
assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de revisão das cláusulas e 
condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério Público do Trabalho. O 
presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 
7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado 
perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 20ª -  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos artigos 10 e 
448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura jurídica das 
signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA 21ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação 

São Luís, ________________de 2010.  

Procurador(a) do Trabalho 

Representante legal do COMPROMISSÁRIO 

 

 

 

5.3.3  REPRESSÃO/RESPONSABILIZAÇÃO 
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A. Operação das vistorias interinstitucionais nos casas noturnas, hotéis e 
similares 

A.1 OBJETIVOS  

    Esta atuação possui, em síntese, os objetivos seguintes: 

 Fazer cessar a atividade desses estabelecimentos –  sufocamento da sua 
higidez financeira através de penalidades administrativas 

 Reprimir 

 Punir 

 Prevenir 

 Mobilizar 

 Fortalecer redes de prevenção,  proteção e defesa jurídica 

    A atuação visa obter, dentre outras coisas, a penalização 
administrativa e civil de estabelecimentos que promovem, direta ou 
indiretamente, a violência sexual contra a população infanto-juvenil, por meio 
da atuação seletiva, segundo o modelo de casos exemplares, com o fim de  
combater a naturalização dessa conduta no meio social, desestimulando-a. 

A.2 ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO  

A.2.1 Coleta de dados  

Como Primeira Etapa, propõe-se um levantamento de dados com o objetivo de 
identificar os pontos de incidência de exploração sexual comercial infanto-
juvenil que servirão de base para a atuação. A área de abrangência da atuação 
deve ser definida previamente. 

Como fonte, sugerem-se as seguintes: 

a) PAIR -  Programa de Ações Integradas e Referencias de 
Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil  

ILMO. SR. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

COORDENADOR DO PAIR NO XXX 
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   Senhor (a) Coordenador(a), 

 

  Cumprimentando-o(a) cordialmente, informamos a V. Sa. que o 
enfrentamento da exploração comercial de crianças e adolescentes  se tornou  uma 
das prioridades de atuação do Ministério Público do Trabalho com fundamento no que 
dispõe a Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (devidamente 
ratificada pelo Brasil) que estabeleceu, em seu artigo 3º,  que uma das “piores formas 
de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 
criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de 
espetáculos pornográficos.   

 

   Por força disso,  solicitamos a V. Sa seja encaminhado a esta Procuradoria 
mapeamento realizado por esse programa no Município de xxx, em que foram 
identificados os pontos de maior incidência de exploração sexual comercial  de crianças 
e adolescentes,  no prazo de 30 dias,  a fim de traçar estratégia para  atuação desta 
Instituição. 

 

b) Coleta de dados e Identificação dos Municípios com maior incidência 

WWW.caminhos.ufms.br/matrizdados/mapa_matriz.html 

c) PESTRAF - PESQUISA SOBRE TRÁFICO DE MULHERES, CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL -  
Realizada em 2002  (A pesquisa serviu como referencial inicial para os 

trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), instalada 
no Congresso Nacional entre 2003 e 2004, que investigou a prática da 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no País) 

d) Polícia Rodoviária Federal - Expedição de ofício solicitando a 
realização de levantamento dos pontos de maior incidência de 
exploração sexual comercial.  (Obtenção de dados mais atualizados)  

ILMO. SR. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO 

 

   Senhor (a) Superintendente, 

 

  Cumprimentando-o(a) cordialmente, informamos a V. Sa. que o 
enfrentamento da exploração comercial de crianças e adolescentes  se tornou  uma das 
prioridades de atuação do Ministério Público do Trabalho com fundamento no que dispõe a 
Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho (devidamente ratificada pelo 
Brasil) que estabeleceu, em seu artigo 3º,  que uma das “piores formas de trabalho infantil” 

http://www.caminhos.ufms.br/matrizdados/mapa_matriz.html
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compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de 
prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos pornográficos.   

 

   Por força disso,  solicitamos a V. Sa seja encaminhado a esta Procuradoria 
mapeamento atualizado dos pontos de maior incidência de exploração sexual comercial  de 
crianças e adolescentes no âmbito do xxxxx,  no prazo de 30 dias,  a fim de traçar estratégia 
para  atuação desta Instituição. 

 

____________________ 

Procurador/a do Trabalho 

 

 

A.2.2 Articulação Política 

A.2.3 Planejamento:  

A.2.3.1 Definição das funções das Instituições  

Coordenação 

Ministério Público do Trabalho e/ou 

Ministério Público dos Estados 

Parceiros necessários 

Secretaria de Segurança Pública (formação de um núcleo 
especializado) 

Polícia Rodoviária Federal 

Vigilância Sanitária 

Superintendência Regional do Trabalho 

Conselheiros tutelares 

A.2.3.2 Escolha do Local - Definição da Metodologia da Operação: 
número de locais de abordagem simultânea, data e horário da 
operação – informações sigilosas de atribuição de uma única 
Instituição 

A.2.3.3 De ni ão do  rocesso de  omunica ão  nterna entre as 
ins tui  es responsáveis  si ilo de informa  es   
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A.2.4  Confirmação do Diagnóstico – Polícia De Inteligência - Data anterior à 
operação (horário e circunstâncias concretas do caso) 

A.2.5 Definição dos procedimentos durante a operação: 

A.2.5.1 Chegada ao local: polícia - segurança perimetral 

A.2.5.2 Ingresso no local: 

 Polícia - busca de indícios de  ilícitos penais  

 Coordenação da operação:  anúncio do  objetivo da 
operação 

 Documentação áudio-visual dos fatos 

A.2.5.3 Fiscalização/autuação  

A.2.5.4 Requisição dos documentos  obrigatórios: 

 Alvará de localização e funcionamento 

 Alvará sanitário 

A.2.5.5 Identificação de crianças/adolescentes  

A.2.5.6 Encaminhamento/resgate das crianças/adolescentes, 
precedido de exame de corpo de delito: 

 Entrega aos pais/responsáveis 

 Acolhimento institucional de vitimas sem referencia 
familiar  

A.2.5.7 Se comprovada a exploração sexual de crianças e adolescentes, 
sugere-se o ajuizamento de ação civil pública para ressarcimento de dano 
moral coletivo, com responsabilização do agenciador, tomador e 
patrocinadores da exploração sexual, nos termos da ação constante no 
anexo deste Manual.  

Pedido de tutela de urgência liminar para bloqueio de bens e quebra 
de sigilo bancário e fiscal dos envolvidos; 

A.2.5.8 Se não flagrada a situação de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, sugere-se a proposta de TAC, diante dos indícios do ilícito 
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TAC (EM CASO DE NÃO HAVER FLAGRANTE DO ILÍCITO) 
APROVEITANDO, NO QUE COUBER, OS MODELOS ANTERIORES DE TAC 

 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº  xxxxxxxxxxx 

 
 
         CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de 
trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 
3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho 
infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins 
de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 
pornográficos; 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  
que diz ser proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição 
de aprendiz; 

         CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da 
Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que 
relaciona as atividades proibidas a menores de 18 anos; 

          CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será 
objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade ou opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão aos seus direitos fundamentais”; 

         CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente) que dispõe “é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em 
hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável”. 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece 
penalidade de reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete 
criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

         CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos 
menores de 18 anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à 
sua moralidade; 
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                CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993; 

xxxxxxxxxxxxxxxx, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº xxxxxxxxxx, com sede à 
Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesta cidade, através de seu Advogado, o Sr. xxxxxxxxxx 
OAB/xx Nº xxxxxxx,  doravante denominado  COMPROMISSÁRIO, nos autos do 
Procedimento Preparatório nº 150/2009, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, 
firma o presente TERMO  DE AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do 
Trabalho, representado pela Exma. Procuradora do Trabalho, Dra. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
nos termos seguintes: 

 
DO OBJETO 

 CLÁUSULA 1ª - O objeto deste TAC é a adequação da conduta dos Compromissários e 
de todas as pessoas jurídicas de que fizerem parte e vierem a participar e das 
empresas que são e vierem a ser proprietários ou dirigentes às prescrições legais, 
mediante as obrigações de fazer ou de não fazer abaixo consignadas, cujo 
cumprimento se dará sob cominação de multa (astreinte), nas condições de prazo, 
modo e lugar estabelecidas. 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

CLÁUSULA 2ª  - Abster-se de admitir em qualquer espécie de trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos; 

PARÁGRAFO ÚNICO – O COMPROMISSÁRIO se obriga a não permitir o trabalho de 
adolescentes com vestiário inadequado que estimule/favoreça a  exploração sexual;   

CLÁUSULA 3ª - Não admitir o trabalho de menores de 18 anos em locais prejudiciais à 
sua formação ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social e em horários e 
locais que não permitam a frequência à escola; 

CLAUSULA 4ª - Não permitir que menores de 18 (dezoito) anos trabalhem em trabalho 
noturno, perigoso, insalubre ou penoso; 

 CLÁUSULA 5ª - Não permitir, incentivar, tolerar, favorecer, intermediar a exploração 
sexual de crianças e adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos e 
empreendimentos, protegendo-as dessa conduta em todos os seus serviços e ações  
empreendidas;;  

CLAUSULA 6ª -  Abster-se de hospedar criança ou adolescente, salvo se autorizado ou 
acompanhado pelos pais ou responsável, nos termos do artigo 82, da Lei 8.069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente);  

CLÁUSULA 7ª - Rescindir o contrato de trabalho de todos os seus empregados que 
promoverem a intermediação de serviços para a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, denunciando o fato ao Ministério Público do Trabalho;  

CLÁUSULA 9ª -  Promover o imediato cumprimento da lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, 
espanhol e inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ! 

CLÁUSULA 10ª - Promover campanha publicitária de combate à exploração sexual de 
crianças e adolescentes, veiculada em rádio, televisão e jornal, cujo valor deve 
totalizar x R$ xxxxxxxx. 
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CLÁUSULA 11ª -   Anexar o presente termo de ajuste de conduta na contra-capa de 
abertura do livro de inspeção do trabalho. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

CLÁUSULA 12ª -  O Ministério Público do Trabalho, diretamente ou através do 
Ministério do Trabalho e Emprego, velará pela fiel observância do presente 
compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA 13ª-  Excetuada a cláusula oitava, cujo valor da multa é o valor ali indicado 
para a realização da campanha, acrescido de R$ 50%, o descumprimento de  quaisquer 
das obrigações previstas no presente termo de ajuste  acarretará aos 
COMPROMISSÁRIOS inadimplentes  a multa no valor de R$  2.000,00 (dois mil reais) 
por cada dispositivo não cumprido e por trabalhador/criança ou adolescente 
encontrado em situação irregular, reversível ao FIA (Fundo da Infância e Adolescência) 
estadual,   dobrada, em cada reincidência, excetuada a cláusula nona, cujo valor da 
multa será o valor ali fixado, dobrado. 

PARÁGRAFO 1º - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com 
base no índice de correção das dívidas trabalhistas. 

 
PARÁGRAFO 2º - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA 14ª -   O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a partir 
da data de assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de 
revisão das cláusulas e condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao 
Ministério Público do Trabalho. O presente termo terá eficácia de título executivo 
extrajudicial, nos termos do art. 5º, § 6º da Lei 7347/85, valendo por tempo 
indeterminado e, em caso de descumprimento, será executado perante a Justiça do 
Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º, da Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 15ª-  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto nos 
artigos 10 e 448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na 
estrutura jurídica das signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

 
CLÁUSULA 16ª - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 
 
 
            SSSS, DE SSSSSS DE 2010.   . 
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6. ANEXOS 

 

 

6.1 OFICINA - OIT COLOMBIA 

 

                                MARGARET MATOS DE CARVALHO 

Procuradora do Ministério Público do  Trabalho, Curitiba/PR 

 

 

1. DESCRIÇÃO DA DINÂMICA DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL SEXUAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES (material compilado do Plano de Trabalho da CPMI – Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito do Senado Federal e da Câmara Federal, cuja Relatora é a Deputada Maria 
do Rosário). 

   

 

A EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

É na década de 1990, mais precisamente, que o fenômeno da violência sexual contra crianças e 
adolescentes passa a ter maior visibilidade, a partir da implantação do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei 8069/90, que traz para o campo da norma legal vários avanços e conquistas, 
frutos de uma intensa articulação dos movimentos sociais da área dos direitos humanos. As 
crianças e adolescentes passam então a ser considerados sujeitos de direitos, em sua condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, com prioridade absoluta em seu atendimento e 
proteção integral por parte da família, do Estado e da sociedade. 

 

Paradoxalmente, é também nesta década que o processo de globalização econômica avança no 
Brasil, acirrando a exclusão e as desigualdades sociais, atingindo perversamente os segmentos 
mais vulneráveis da população, especialmente as crianças e os adolescentes pertencentes às 
camadas mais empobrecidas da população. São estas crianças e adolescentes que se tornarão 
as maiores vítimas da exploração sexual comercial.  

 

Desde então, o movimento social em defesa de direitos da criança e do adolescente tem 
avançado, sendo bastante significativo o Encontro na cidade de Natal–RN, em junho de 2000, 
para elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Contra Crianças e 
Adolescentes, que foi deliberado pelo CONANDA como referência única para as políticas 
públicas no tratamento à questão da violência sexual infanto-juvenil. 
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O referido evento teve uma importante participação da sociedade civil e de organismos 
governamentais de todas as esferas  e poderes formando uma plenária de 130 organizações. 

 

Outro marco relevante nesta luta é o compromisso pela erradicação da violência sexual 
expresso no Pacto Pela Paz, a partir da realização da IV Conferência Nacional dos Direitos da 
Crianças e do Adolescentes, em novembro de 2001, que ratifica a implantação e 
implementação do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. 

 

Fundamentos e Caracterização da Violência Sexual 

 

A violência sexual é um fenômeno social, econômico e cultural de natureza complexa e  
multifacetada. Sua abordagem exige não ceder-se a simplificação mas sim um olhar crítico 
embasado nas ciências humanas, capaz de descortinar as contradições que  envolvem o 
fenômeno. 

 

 A violência é entendida como a realização determinada das relações de força, tanto em termos 
de classes sociais, quanto em termos interpessoais (a força e a conversão de uma diferença e de 
uma assimetria numa relação de desigualdade com fins de dominação e de opressão). (Chauí, 
2000, p.4). 

 

A violência e a sexualidade são categorias construídas historicamente. A sexualidade humana 
está relacionada, sobretudo às  relações culturais e sociais.  

 

Sendo a sexualidade uma construção social é também fruto de relações contraditórias onde  
gênero, raça e etnia, gerações, repressão e emancipação (poder de dominação/controle social)  
são  categorias determinantes.  

 

Nessa perspectiva, a violência é a categoria explicativa da exploração e do abuso sexual de 
crianças e adolescentes em relação ao mercado, à família, e à instituição. 

 

 

Exploração Sexual Comercial 

 

A exploração sexual comercial é uma violência sexual que se realiza nas relações de produção e 
mercado (consumo, oferta e excedente) através da venda dos serviços sexuais de crianças e 
adolescentes pelas redes de comercialização do sexo, pelos pais ou similares, ou pela via do 
trabalho autônomo. Essa prática é determinada não apenas pela violência estrutural (pano de 
fundo) como pela violência social e interpessoal. É resultado, também, das transformações 
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ocorridas nos sistemas de valores arbitrados nas relações sociais, especialmente o 
patriarcalismo, o racismo, e a apartação social, antítese da idéia de emancipação das liberdades 
econômicas/culturais e das sexualidades humana. 

 

As transformações na economia e nas relações de governabilidade têm provocado colapsos no 
âmbito das relações institucionais, sociais e interpessoais, cujos impactos têm sido, por um 
lado, o acirramento das desigualdades socioeconômicas, provocando exclusão não só de 
natureza material como de acesso a políticas sociais; e, por outro, acirramentos de classes, 
gênero, orientação sexual e apartação social; soma-se, ainda, a falta de legitimidade e 
autoridade do sistema estatal no que concerne à regulação social da violência estrutural e 
sociocultural da sociedade contemporânea. 

 

Nessa direção, observa-se que a violência toma diferentes significados e significantes, isto é, 
revela-se em vários e múltiplos espaços socioinstitucionais, do mercado e do imaginário social, 
conflitando uma cultura e uma prática de resoluções de conflitos da esfera socioeconômica, 
para as relações interpessoais, sociais, e de dissolução das relações humanas. 

 

Tal situação provoca o esvaziamento das esferas coletivas de enfrentamento e resistência 
política e cultural da violência, acirrando as contradições e favorecendo o aparecimento de 
novas e velhas formas de resolução dos conflitos sociais baseados na corrupção, no crime 
organizado, no mercado clandestino e na violência social e interpessoal. 

 

A transculturação dessa violência encontra na tecnologia o meio de ramificar-se em teias de 
micropoderes que se articulam em feixes e criam força capaz de romper com regras e valores 
fundamentais da sociedade através do mundo. 

 

Este cenário de violência sinaliza para a quebra de regras sociais, de consensos éticos e de 
valores e condutas humanas do sentido civilizatório da humanidade, suas origens, seus 
fundamentos e dificuldades. 

 

A exploração sexual revela duas modalidades graves do crime: a que ocorre nos circuitos em 
que operam as elites econômicas e políticas (corrupção) e que se verifica nos circuitos em que 
transitam as classes subalternas; e nos circuitos geográficos com fins lucrativos e que têm como 
pano de fundo o jogo perverso das relações socioeconômicas e culturais, onde a dualidade 
exclusão e inclusão é fundamental para estudar este tipo de violência, que confirma a 
valorização de poder e de disputa sem limites e uma resistência despolitizada. Desta 
modalidade, surge como resposta um mercado violento das drogas (narcotráfico), do sexo 
(tráfico inclusive o infanto-juvenil), das armas (contrabando), etc. 

 

A exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, está definida na Declaração 
aprovada no Primeiro Congresso Mundial contra a Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, realizado em Estocolmo –1996 como: “a exploração sexual comercial de crianças 
e adolescentes é uma violação fundamental dos direitos infanto-juvenil. Esta compreende o 
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abuso sexual por adultos e a remuneração em espécie à criança, ao adolescente, a uma terceira 
pessoa ou várias. A criança e o adolescente são tratadas como objeto sexual e uma mercadoria. 
A exploração sexual comercial de crianças  adolescentes constitui uma forma de coerção e 
violência, que pode implicar o trabalho forçado e formas  contemporâneas de escravidão”.  

 

A exploração sexual comercial se manifesta nas modalidades de: 

 

Prostituição: É uma forma de exploração sexual comercial, ainda que seja uma opção 
voluntária da pessoa que está nesta situação. A prostituição feminina, no mundo adulto, abre 
um campo para o debate sobre sua natureza, onde intervêm diversas disciplinas (filosofia, 
ética, psicologia, sociologia e ciências jurídicas). As crianças e os adolescentes por sua  
condição peculiar de desenvolvimento e, por estarem submetidos às condições de 
vulnerabilidades e risco social são considerados prostituídas (os) e não prostitutas (os). A 
prostituição consiste numa relação de sexo e mercantilização e num processo de transgressão. 
(CEDECA/BA 1995).  

 

Também é considerada uma forma de escravidão moderna e socialmente aceita, e há que  
sustente que esta profissão padece das mesmas condições de subordinação e dependência que 
qualquer outro trabalho. (Associação Nacional de Prostitutas do Brasil -Gabriela Leite). 

 

Turismo sexual: É a exploração de adultos, crianças e adolescentes por visitantes, em geral, 
procedentes de países desenvolvidos mas, também, de visitantes turistas do próprio país, 
envolvendo a cumplicidade, por ação direta ou omissão de agencias de viagem, guias turísticos, 
hotéis, bares, restaurantes, botes, lanchonetes, barracas de praia, garçons, porteiros, posto de 
gasolina, taxistas, prostíbulos, casas noturnas e de massagem, além da tradicional cafetinagem 
(CECRIA- 1996). 

 

Tráfico para fins sexuais: É o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou a 
recolha de pessoas, pela ameaça de recursos, à força ou a outras formas de coação, por rapto, 
por fraude, engano, abuso de autoridade ou de uma situação de vulnerabilidade, ou através da 
oferta ou aceitação de pagamentos ou de vantagens para obter o consentimento de uma 
pessoa que tenha autoridade sobre uma outra para fins de exploração”. ( termos do protocolo 
de Palermo, art. 2º bis, alínea a).  

 

Pornografia Infanto-Juvenil: É definida como todo material audiovisual utilizando crianças e 
adolescentes num contexto sexual, ou segundo a INTERPOL a “representação visual da 
exploração sexual de uma criança ou adolescente, concentrada na atividade sexual e nas partes 
genitais dessa criança ou adolescente”. Para os especialistas que hoje estudam a pornografia 
Infanto-juvenil na Internet, trata-se de “uma exposição sexual de imagens de crianças e 
adolescentes incluindo fotografias de sexo implícito, negativos, projeções, revistas, filmes, 
vídeos e discos de computadores. 
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Compreender a exploração sexual comercial e do abuso sexual de crianças e adolescentes 
requer estabelecer relação entre as categorias/indicadores de globalização x exploração sexual 
e Estado, articuladas com as de desigualdades sociais (exclusão/migração/consumo) de 
gênero/raça e etnia. Desigualdades geosociais (rural/urbana); desestrutura familiar (violência 
intra e extrafamiliar); valores e legislação, que remetem o fenômeno à questão dos direitos 
humanos. 

 

Nesse contexto, a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes exige uma análise 
da repressão ao crime organizado e do combate à criminalidade enquanto relação de força, 
poder

5
 e conflito que ocupa lugares privilegiados na sociedade e que são formas de a sociedade 

reagir à não resposta dos projetos societários. Dessa forma, a violência se prolifera e enraíza 
nas relações sociais e interpessoais. 

 

2) EXPERIÊNCIA  

 

O Ministério Público do Trabalho, que, recentemente, passou a debater tal 
questão, entende que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é, sim, 
considerado trabalho, uma das formas mais degradantes da exploração do trabalho 
infantil, em razão do que consta na Convenção 182 da Organização Internacional do 
Trabalho.  

 

Não poderia, obviamente, afirmar que é só trabalho infantil, mas posso afirmar que é, também, 
trabalho infantil. E, se não entendermos dessa forma, dificilmente poderemos exigir do 
Governo Brasileiro o cumprimento dos compromissos assumidos e gerados a partir da 
ratificação da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, que prevê medidas 
imediatas e eficazes para o combate desse tipo de exploração. 

 

Então, nós, do Ministério Público do Trabalho, que temos por missão 
resguardar o respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos no mundo do 

trabalho e, em especial, das crianças e dos adolescentes, enxergamos a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes: primeiro, como violação de direitos 
humanos e, portanto, de direitos fundamentais e, por fim, como apropriação 
degradante da força de trabalho. 

 

Necessária uma breve apresentação do que é a instituição MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO TRABALHO, para facilitar a compreensão da experiência narrada. 

 

                                                           
5 Poder é a capacidade coletiva para tomar decisões concernentes à existência pública de uma coletividade, de tal 

maneira que seja expressão de justiça, espaço de criação de direitos e garantia do justo pelas leis, sem coação. 

Força é a ausência do poder, da capacidade coletiva para tomar decisões consensuais sobre a existência da coletividade 
(na relação de força, há ausência de poder e presença do desejo de mando e de opressão de uma classe sobre outra e 
de um grupo social sobre outro). 
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O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, de regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127 da CF/88).  

 

O Ministério Público abrange: a) o Ministério Público da União, que compreende o Ministério 
Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério 
Público do Distrito Federal e Territórios; b) os Ministérios Públicos dos Estados (art. 128, 
incisos I e II da CF). 

 

O Ministério Público do Trabalho é conceituado de acordo com o conceito geral, acima 
explicitado, aplicado ao âmbito das relações laborais. 

 

O Ministério do Trabalho, muitas vezes confundido com o Ministério Público do Trabalho, está 
vinculado ao Poder Executivo e  auxilia o Ministério Público do Trabalho. 

 

O Ministério Público do Trabalho pode atuar como :  

- Órgão Interveniente 

 . Fiscal da lei 

 . Solicitação do Juiz 

 . Emissão de parecer 

 

- Órgão Agente 

 . Forma preventiva: instauração de procedimentos,   inquéritos.  

 . Forma repressiva: ajuizamento de Ações na Justiça 

 

Segundo a Lei Orgânica do Ministério Público do Trabalho (LEI COMPLEMENTAR 75/93), as suas 
atribuições são as seguintes: 

 

. Dentre outras: a) instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos, 
sempre que cabíveis, para assegurar a observância dos direitos sociais dos 
trabalhadores (art. 84, inciso II); b) propor as ações necessárias à defesa dos 
direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das relações de 
trabalho (art. 83, inciso V);  
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Assim, o envolvimento do Ministério Público do Trabalho com a temática 
“exploração sexual comercial de crianças e adolescentes” se dá em razão não do 
enfoque criminal, que é um componente importante, mas, também, sob o enfoque 
trabalhista, ou seja, de natureza administrativa, o que acrescenta a contribuição de 
instituições importantes – e, nesse ponto, destacaria não só o Ministério Público do 
Trabalho, mas o próprio Ministério do Trabalho, por meio das suas Delegacias Regionais 
do Trabalho, que têm atuado em tais questões, cumprindo importante papel. 

O combate à exploração do trabalho infantil é prioridade na nossa instituição, 
e penso que não poderia ser diferente em razão do Princípio da Prioridade Absoluta 
consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e que, desde ontem, já foi muito 
mencionado. Não poderíamos, então, deixar de dar prioridade ao combate à exploração 
do trabalho infantil. 

Na Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil do Ministério 
Público do Trabalho são priorizados, dentre outros temas, o combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, em razão da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho. 

 

Por se tratar de um tema novo, nós, Procuradores do Trabalho, tivemos 
dificuldade em imaginar de que forma atuaríamos no combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes. Por isso, sinto-me muito confortável ao falar 
informalmente com os senhores, porque me coube falar da experiência prática, ou seja, 
narrarei nada mais do que conheço da prática do nosso dia-a-dia no combate à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

 

Primeiro desafio – quando chega uma denúncia, que pode ou não estar autuada por meio de 
um procedimento investigatório, de que uma determinada casa, sauna ou boate está 
explorando sexualmente adolescentes, já nos causa uma certa inquietação, porque tal 
espécie de investigação depende do acompanhamento da força policial. Não é possível 
entrarmos nesses locais sem a segurança de policiais. Daí o nosso primeiro problema: como 
não temos atribuição na área penal e criminal, também não temos familiaridade nem 
proximidade com policiais, o que nos permitiria saber com quais deles poderíamos contar 
para fazer esse tipo de inspeção. Normalmente, os contatos são realizados por meio dos 
Procuradores-Chefes, que oficiam as chefias das polícias, que, por sua vez, designam os 
policiais que farão o acompanhamento. Esse procedimento não é o ideal, porque, quando se 
exige que o pedido seja formalizado, oficializado, também se deve dizer a razão desse 
acompanhamento policial. Se mandamos um pedido genérico, este não é aceito, retornando 
para que se diga exatamente o que será feito. Se há uma discriminação da ação, inclusive do 
local a ser fiscalizado, tenham certeza de que nada mais será encontrado; a informação vaza, 
não se consegue o sigilo de forma nenhuma. Esse tipo de  abordagem é totalmente ineficaz.  

 

Em Curitiba, onde estou lotada, existe uma comissão, denominada Comissão de Ação 
Integrada, que envolve vários setores que fazem fiscalizações periódicas em boates, em casas 
noturnas etc. Tal Comissão não teve seu início em razão do combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes, mas pelas inúmeras reclamações que a população fazia 
do barulho causado pelas casas noturnas; portanto, surgiu a idéia de se criar essa Comissão 
para garantir o silêncio em regiões residenciais. 
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Essas comissões são integradas, normalmente, por delegados de polícia, pela polícia militar, 
pela polícia especializada da Polícia Militar – no Paraná, essa polícia é chamada de RONE 
(Rondas Ostensivas de Natureza Especializada), pela Vigilância Sanitária, pelo Juizado da 
Infância e da Adolescência, pelos Conselhos Tutelares, pela Secretaria de Urbanismo e pelos 
Bombeiros, enfim, por várias instituições, todas com papel definido.  

 

A Polícia Militar está encarregada da segurança de todo o corpo da 

fiscalização. A Vigilância Sanitária – é interessante que se diga – tem o poder de 
interditar os locais, não por causa da exploração sexual, o que não é de sua 
competência, mas quando encontrar na casa noturna riscos à saúde dos clientes. Em 
Curitiba, houve um caso em que a Vigilância Sanitária, tendo encontrado inúmeros 
vidros de palmito contaminado – o que pode causar o botulismo –, fechou a casa, que 
era de prostituição, não porque se conseguiu provar que ali havia exploração sexual, 
mas porque a comida oferecida aos clientes estava estragada. Por isso, a Vigilância 
Sanitária tem papel importante na fiscalização; já o Corpo de Bombeiros verifica se há 
extintores de incêndio, saídas de segurança etc. 

 

Observamos que essa Comissão de Ação Integrada começou a atuar de forma 
abrangente. Para que os senhores tenham uma idéia, toda vez que saíamos para 

fiscalizar, em comboio, às vezes com vinte ou trinta viaturas, com o  “giroflex” 
acionado, mais parecia um espetáculo. Quando não é possível fazer uma investigação 
prévia do tamanho do local e número de freqüentadores, pode acontecer uma situação 
de grande embaraço. Recordo-me de ter sido acionada a Comissão para investigar 
denúncia de exploração sexual de uma adolescente, cujo local trava-se de um pequeno 
bar de periferia, no qual se encontravam não mais de três clientes, além da proprietária 
e uma adolescente de doze anos. O “staff” de fiscalização estava composto por 
aproximadamente cinqüenta policiais, mais cachorros e equipamento pesado; todo o 
bairro saiu para ver o que estava acontecendo, o que nos causou um certo 
constrangimento.  

 

Em uma outra situação, a denúncia não procedia. Alguém, na tentativa de 
prejudicar o proprietário de uma churrascaria, informou que no local havia exploração 
sexual. Fomos até o estabelecimento, com todo o grupo, e, ao chegarmos, verificamos 
que se tratava de uma churrascaria onde havia famílias jantando. Quando percebi o 
engano, sequer saí do carro. Essas situações demonstraram que devemos ter o cuidado 
de realizar um serviço prévio de inteligência, inclusive para saber o tamanho do local a 
ser investigado, se há saída pelos fundos, se há locais onde as pessoas possam 
esconder as adolescentes para que não as localizemos, etc, afim de que os resultados 
sejam os melhores possíveis, sem constrangimentos.  

 

Atualmente conseguimos uma maior aproximação com o Ministério Público do 

Estado, por meio da Promotoria de Investigação Criminal, e estamos fazendo essas 
abordagens com grupos menores, limitando o número de pessoas envolvidas, 
especialmente para garantir o sigilo das investigações. Importante mencionar as 
dificuldades que encontramos, mesmo quando conseguimos verificar a existência de 
uma adolescente em que o local de exploração sexual é comercial: levamos, certa vez, 
um caso – em que estavam presentes o Ministério Público do Trabalho, o Conselho 
Tutelar e a Polícia Militar, uma adolescente vítima, uma testemunha e, algemado, o 
explorador (o dono do estabelecimento) –para a delegacia; quando lá chegamos, por 
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volta de uma hora da manhã, o delegado de plantão não estava, mas apenas o 
investigador ou o escrivão de polícia, assistindo televisão, que sequer olhou direito para 
nós. Ao perguntarmos se poderíamos ser atendidos, nos respondeu com um “o que 
vocês querem?” Mal se virou para nos olhar e ver o que nos levava até aquele local. 
Disse que o delegado não estava e que, se quiséssemos, poderíamos esperar, o que 
fizemos durante três horas. Quando o delegado chegou, vestindo uma roupa de futebol 
e alegando que estava vindo de um jogo, disse que não poderia reduzir a termo os 
depoimentos de todos os envolvidos, porque não sabia usar o computador e a 
secretária dele, naquele horário, não trabalhava. Eu disse a ele que eu mesma poderia 
digitar os depoimentos, também tive de fazer as perguntas, porque ele não estava 
muito interessado e saiu para tomar café e fumar. Enquanto isso, juntamente com o 
Conselho Tutelar, reduzimos a termo os depoimentos e levamos para que o delegado o 
assinasse como se tivesse feito aquele documento. Além disso, há um problema muito 
sério de relacionamento entre polícia civil e polícia militar –  quando chegamos a uma 
delegacia com a polícia militar, a civil não quer nem que entremos; se vamos com a 
civil, a militar não quer nos atender; enfim, é um pesadelo.  

 

Esse tema é difícil de ser trabalhado justamente porque existe uma hipocrisia 
muito grande e, de certa forma, é amplamente tolerado. Convivemos dia-a-dia com 
pessoas que consomem esse tipo de produto,  pessoas que dividem conosco o mesmo 
local de trabalho, que fazem parte de nossa família, que podem inclusive dormir em 
nossa cama e que freqüentam esses locais, e achamos tudo muito natural, afinal, é da 
cultura machista que o homem tenha que ir mesmo para esses locais. Chegamos ao 
absurdo de ouvir de uma alta autoridade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 

do governo anterior, que deveríamos amenizar aquela fiscalização, aquele combate, 
porque era saudável para a população a existência dessas casas, afinal de contas como 
o furor masculino seria aplacado? Era uma forma de manter a paz social. E mais, se 
continuássemos a combater aquelas casas, as prostitutas iriam para as ruas e 
ficaríamos, a toda hora, nos encontrando com elas. Segundo tal posicionamento, elas 
devem ficar recolhidas nessas casas. Tínhamos que fazer uma fiscalização só de faz-de-
conta, pedindo que não fizessem muito barulho e que entrassem, elas e os clientes, 
pela porta dos fundos, pois, assim, não incomodariam os vizinhos, ou seja, não havia a 
intenção de se realizar uma fiscalização efetiva. 

 

Uma das coisas que me impressionou de não ter sido até agora aventada foi justamente a 
situação das mulheres que trabalham nesta atividade. Falamos da exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes que, lógico, não há possibilidade de consentimento, deve ser 
combatida, erradicada. Mas, e as mulheres que estão envolvidas e que já foram adolescentes e, 
possivelmente, crianças vítimas dessa exploração – e que continuam sendo vítimas? Na nossa 
legislação não é proibido à mulher escolher essa profissão. Ela pode ser profissional do sexo. O 
que não pode ter é um intermediário, uma pessoa que se beneficie com isso.  

 

Uma das idéias que me surgiu a partir desse enfrentamento foi começar a criar cooperativas de 
prostitutas, ou seja, elas seriam donas do próprio negócio. Dizer que, com o reconhecimento da 
profissão se estaria afrontando a dignidade da pessoa humana, penso que é questionável, 
porque, nessas idas e vindas em casas noturnas, ao conversar com uma dessas mulheres, ela 
me disse: “Gosto muito de sexo. Gosto da coisa. Se eu puder ganhar dinheiro com isso, melhor 
ainda”. Então, quem somos nós para dizer de que forma as pessoas devem ganhar o pão do seu 
dia-a-dia – desde que consigam fazer isso com a garantia de todos os seus direitos? 
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Recentemente ajuizei uma ação civil pública contra uma sauna em Curitiba para que fosse 
reconhecido o vínculo empregatício com todas as mulheres que lá se encontravam, já que a 
afirmação era de que as mesmas eram “massagistas”. Na maioria das vezes se verificava apenas 
as relações formais: quem é garçom, cozinheiro etc. Quanto a esses profissionais, não existe 
dúvida de que são empregados e têm seus direitos assegurados. O que não acontece em 
relação às “garotas”. Ora, se os proprietários ou gerentes afirmam que elas não são prostitutas, 
que não estão fazendo sexo, mas são massagistas, dançarinas, artistas etc., uso da mesma 
hipocrisia, exigindo a regularização do contrato de trabalho. Em primeira instância, a ação foi 
julgada extinta por ilicitude do objeto, entendendo se tratar de “prostituição”. Recorri dizendo 
que a decisão era preconceituosa, que só tornava mais arraigada a hipocrisia que permeia a 
nossa sociedade, porque, para muitos, é benéfica a existência das casas de exploração de 
mulheres – e muitos enriquecem com isso. É crescente esse tipo de atividade, o que significa 
que o número de consumidores também é crescente. E admitamos:  polícia não consegue 
combater. O Ministério Público também não. A Justiça é inerte e a construção jurisprudencial 
em tais casos escandalosamente machista. Na verdade, quase ninguém tem feito direito a sua 
parte, senão, teríamos muito mais casos solucionados. Faço mea culpa, inclusive, enquanto 
Ministério Público do Trabalho. Temos sido muito omissos e complacentes com essa violação 
dos direitos humanos. Qualquer leigo vê que se trata de exploração sexual. O que é preciso 
provar mais? Tem que ter reiteração, flagrante? Exigem-se provas demais para uma situação 
que salta aos olhos. Se não se consegue combater a prostituição, se está institucionalizada e vai 
continuar existindo, por ser uma das profissões mais antigas, por que não se reconhecer os 
direitos das mulheres que são exploradas e que, para mim, na atual conjuntura, são vítimas? A 
exploração é muito simples : porque para a maioria da população, nessa cultura machista, elas 
não são seres humanos, mas objetos sexuais. E objetos não têm direitos. 

 

3) MECANISMOS UTILIZADOS 

 

Além das inspeções realizadas em locais denunciados, também são realizadas audiências com 
os envolvidos, para que sejam firmados o que denominamos “Termos de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta”, no qual o investigado assume várias obrigações e compromissos.  

 

Podemos destacar os termos firmados com boates, hotéis e jornais, conforme modelos abaixo 
expostos: 

 

 

           TERMO DE COMPROMISSO nº  

    Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 15 horas do dia 23 de setembro de 2003, na sede da SubDelegacia Regional 
do Trabalho de Foz do Iguaçu, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET 
MATOS DE CARVALHO, do SubDelegado Regional do Trabalho de Foz do Iguaçu, Dr. GILBERTO 
BRAGA e do COMITÊ DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, compareceu a empresa 
___________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ____________________________________________, com endereço na Rua 

[RD8] Comentário: Promover 
formatação abaixo. 



145 

 

_______________________________________________ , Foz do Iguaçu - PR, representado 
por __________________________________________________________________,  RG n.º 
___________________________________________,                             para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo 
Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua 
eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão 
“as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e 
oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de 
espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor de 18 
anos de idade não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua 
moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 
pelos Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a 
proteção ao trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício 
das seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação 
civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
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necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes 
das relações de trabalho;” 

 

vêm a empresa firmar Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

 

1. Não permitir publicação de anúncios de empregos, viagens  ou qualquer atividade que 
guarde relação com o oferecimento de sexo pago, especialmente quando sugerir o 
envolvimento de crianças e adolescentes. 

  

2. A buscar prévia autorização junto ao Comitê de Combate à Exploração Sexual Comercial de 
Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu antes da publicação de anúncios, no caso de 
dúvidas. 

 

3. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que 
trata da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao 
Conselho Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a 
representação, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e 
do adolescente previstos na Constituição Federal; 

 

4. MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista nos itens 01 e 02, o estabelecimento 
sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por 
obrigação descumprida, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos 
do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto 
Municipal 647/94. 

 

5. O disposto no item 03 fica isento de multa eis que se tratam de orientação cujo eventual 
descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao descumprimento dos 
itens 01 e 02. 

 

6. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho,  por este Ministério Público do Trabalho, pelo Comitê de Combate à Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu e/ou pelo Conselho Tutelar. 

 

7. A cobrança da multa não desobriga a empresa do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 
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           TERMO DE COMPROMISSO nº  

            Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2.003, no auditório do Centro de 
Recepção de Visitantes da Usina Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu/PR, , com a presença da 
Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET MATOS DE CARVALHO, do Promotor de Justiça, Dr.  
LUIZ FRANCISCO BARLETA MARCHIORATTO, do SubDelegado Regional do Trabalho, GILBERTO 
MONTEIRO BRAGA, do representante do  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, 
compareceu a empresa 
______________________________________________________________________________
______________________________________________                                                          
inscrita no CNPJ sob o nº__________________________________               com endereço na 
Rua ______________________________________________________________                                 
representado pelo Sr.____________________________________     para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e 
a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos 
da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre 
outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de 
material pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

[RD9] Comentário: Promover 
nova formatação para uniformizar 
espaços. 
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CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que 
dispõe “é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável”.  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 
anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993; 

 

vêm o estabelecimento acima qualificado firmar Termo de Ajuste de Conduta 
comprometendo-se a: 

 

8. Abster-se de contratar ou utilizar o trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior 
a 16 (dezesseis) anos, em qualquer atividade, exceto na condição de aprendiz, e quanto a 
este apenas a partir dos 14 (quatorze) anos de idade e desde que atendidos todos os 
requisitos previstos na Lei 10.097/2000, com observância das diretrizes estabelecidas no 
Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, sendo que o trabalho do maior de 16 
(dezesseis) anos somente deve ser permitido uma vez garantido todos os direitos 
trabalhistas e previdenciários, respeitando-se, ainda, a proibição de trabalho insalubre, 
perigoso, noturno e penoso aos trabalhadores com idade inferior a 18 (dezoito) anos; 

 

9. Não permitir o ingresso de crianças e adolescentes até 18 anos de idade, 
desacompanhados dos pais ou responsável, acompanhados ou não de hóspedes adultos, 
nas acomodações do estabelecimento, para fins de permanência ou pernoite. A ausência 
dos pais ou responsável somente poderá ser suprida em havendo autorização expressa 
destes.  

 

10. Não divulgar e nem permitir a divulgação ou distribuição e exposição de material referente 
a oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, sob pena de 
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configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 

11. Realizar, no período de 06 (seis) meses a contar da presente data, oficina de capacitação de 
TODOS os seus empregados, em parceria com o Comitê Local de Prevenção e Eliminação 
da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu, para que 
recebam orientações amplas sobre a temática. 

 

12. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que 
trata da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao 
Conselho Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a 
representação, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e 
do adolescente previstos na Constituição Federal; 

 

13. Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar bem como ao 
Comitê de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes, nos casos de dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados 
às atividades de crianças e adolescentes. 

 

14. Inteirar-se acerca da existência da Rede de Combate à Exploração Sexual Comercial 
Infanto-Juvenil, que concede Selo de Adesão a todas as organizações públicas e privadas 
que se engajam na luta contra a exploração sexual infantil para a formação da Rede de 
Proteção. Informações diretamente com o Comitê Local, através do telefone 045.521-1268.  

A partir da formalização da Adesão à Rede de Proteção e, ainda,  na medida em que forem 
sendo cumpridas as obrigações ora assumidas, as demais instituições, públicas ou 
privadas, que integram ou integrarão a Rede de Proteção, divulgarão através dos meios de 
comunicação que possuem, inclusive nas páginas da Internet, perante a comunidade 
brasileira e internacional, os nomes dos hotéis enquanto efetivos defensores dos direitos 
das crianças e adolescentes.  

 

15. Autorizar a afixação de cartazes alusivos a campanhas de combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de divulgação dos direitos 
de crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação 
da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades 
que assinam o presente documento. 

 

16. MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas o estabelecimento sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança e ou adolescente 
encontrado em situação irregular e por obrigação descumprida, reversível ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85. 
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17. O disposto nos itens 05, 06 e 07 ficam isentos de multa eis que se tratam de orientações 
cujo eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao 
descumprimento dos itens 01, 02, 03, 04 e 08. 

 

18. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo 
Comitê Local de Prevenção e Eliminação da ESCI e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

19. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas 
no termo. 

 

 

           TERMO DE COMPROMISSO nº 772/02 

                       Procedimento Investigatório nº 574/02 

 

Às 10:30 horas do dia 18 de outubro de 2.001, na sede da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 9ª Região, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. 
MARGARET MATOS DE CARVALHO, compareceu a empresa WISKARIA DOM GENARO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 72.469.554/0001-43, com endereço na Rua Visconde de Nácar, 1.075, 
Curitiba - PR, representado pelo Sr. EMILIO MUZAKI, RG n.º 310.027-8, contador, , para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo 
Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua 
eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão 
“as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e 
oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de 
espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

[RD10] Comentário: Idem 
anterior 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor não será 
permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados 
pelos Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a 
proteção ao trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício 
das seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação 
civil pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes 
das relações de trabalho;” 

 

vêm o estabelecimento requerido firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se 
a: 

 

20. A não se utilizar do trabalho de menores de dezoito anos para fins de 
prostituição/exploração sexual, ou de promoção de espetáculos pornográficos, ou em 
qualquer atividade, em razão da natureza do estabelecimento (local ou serviço prejudiciais 
à formação moral); 

 

21. Manter sob sua custódia cópia de documentos de identificação dos trabalhadores (as) que 
prestam serviços em seu estabelecimento, para fins de facilitar a abordagem fiscalizatória 
dos Órgãos encarregados da proteção à criança e ao adolescente; 

 

22. Orientar os trabalhadores (as) de seu estabelecimento no sentido de portarem documento 
de identificação pessoal para fins da abordagem mencionada no item número 02; 
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23. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que 
trata da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao 
Conselho Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a 
representação, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e 
do adolescente previstos na Constituição Federal; 

 

24. Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar nos casos de 
dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados as atividades de crianças e 
adolescentes. 

 

25. Registrar e manter registrados todos os seus empregados, na forma do disposto do artigo 
29 e 41 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a observância dos consectários legais 
daí decorrentes. 

 

26. MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 01, o estabelecimento 
sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por 
criança/adolescente encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo Municipal da 
Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e 
Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei 
Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

27. MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas no item 02, 03 e 06, o 
estabelecimento sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 
reais), por obrigação descumprida e trabalhador encontrado em situação irregular, 
reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e 
Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 
7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

28. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho e/ou por este Ministério Público do Trabalho e/ou pelo Conselho Tutelar 
Municipal. 

 

29. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas 
no termo. 

 

 

                                          DECLARAÇÃO 

                      (ato indispensável para a concessão e manutenção do Alvará) 

(Nome do solicitante do alvará, qualificação, endereço completo e telefone para contato) vem 
perante este Município de _____________________ declarar, para os devidos fins de direito, 



153 

 

que possuo conhecimento acerca da legislação em vigor a respeito da proibição do trabalho 
infantil e dos dispositivos legais que protegem o adolescente trabalhador, em especial no que 
se refere às piores formas de exploração do trabalho infantil, destacando-se a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. Declaro, ainda, o recebimento de material 
informativo sobre os direitos da criança e do adolescente, inclusive quanto trabalho infantil e 
suas piores formas e trabalho do adolescente.  

Fui amplamente informado das penalidades existentes no Direito Pátrio, comprometendo-me a 
seguir os ditames legais, sob pena de, em cometendo ato contrário à legislação que protege o 
direito da criança ou do adolescente, conforme a constatação da fiscalização da fiscalização 
municipal, Conselho Tutelar e demais autoridades competentes, desde já estou ciente da 
IMEDIATA CASSAÇÃO do Alvará de Localização e Funcionamento pela Municipalidade, sem 
prejuízo dos procedimentos cíveis e criminais cabíveis.  

Comprometo-me, ainda, a ser multiplicador da legislação que proíbe a exploração do trabalho 
infantil e da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes bem como da legislação 
que protege o adolescente trabalhador.  

Desde já autorizo a afixação de cartazes ou similares em meu estabelecimento, a fim de que 
proporcionem publicidade dos dispositivos legais mencionados ou de campanhas alusivas aos 
temas. 

Era o que tinha a declarar. 

(Município) 

(data) 

(assinatura)  

 

 

3) RESULTADOS ESPERADOS 

 

Como resultados esperados do trabalho desenvolvido, ratifico os mesmos que já foram 
traçados no Plano de Trabalho da CPMI, quais sejam : 

 

- Desbaratamento das redes criminosas de exploração sexual, responsabilizando, punindo e 
reprimindo seus agentes;   

-  Mobilização e articulação da sociedade civil, garantindo que o tema sobre exploração sexual 
mantenha-se na agenda pública nacional e internacional como uma questão social prioritária 
para o conjunto das políticas públicas; 

-  Avanço na implementação efetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente e no Plano 
Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; 

- Fortalecimento das redes de proteção à Criança e ao Adolescente, em especial dos Conselhos 
Tutelares quanto a sua implantação em todos os municípios e capacitação para o exercício da 
função; 
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-  Qualificação das redes de notificação e capacitação dos operadores destas redes para 
construir indicadores, armazenar, sistematizar, analisar e divulgar os dados, afim de subsidiar as 
intervenções do sistema jurídico de proteção e de promoção social. 

 

- Promoção de ações articuladas entre as instâncias do poder público que atuam na repressão e 
na responsabilização -  Polícia, Ministério Público, Defensoria Pública e Magistratura - e demais 
organizações governamentais e não-gevernamentais para a proposição de políticas públicas 
que garantam a devida proteção às vítimas e seus familiares; 

 

-  Atualização  da legislação brasileira em relação à exploração sexual e ao  tráfico  de crianças e 
adolescentes; 

 

- Aprofundamento das relações internacionais entre parlamentares, movimento social 
organizado e operadores do direito, através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
com o objetivo de construir uma Convenção Interamericana contra o tráfico para fins de 
exploração sexual de crianças e adolescentes.   
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6.2  AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA INIBITÓRIA E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL 
COLETIVO. 

 

Excelentíssima Senhora Doutora Juíza Titular da Vara do Trabalho de Santa Rita 

 

 

“É no coração da noite que 
desponta o dia” (autor 
desconhecido) 

“(...)As adolescentes estavam com 
tanto medo, que solicitaram a sua 
retirada da cidade(...)” 

(Inácio Guilhermino, referindo-se 
às crianças sexualmente 
exploradas no Município de Sapé)

*
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, através da 13ª Procuradoria Regional do Trabalho, 
sediada na Rua Des. Souto Maior, 244, Centro, CEP 58013-190, João Pessoa, PB, fac-símile de nº 
0xx8336123100, através do Procurador que, ao final, subscreve, vem, mui respeitosamente, 
ante Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 127 e 227 da Constituição Federal, além do 
disposto no art. 5º, inciso III, alínea b, da Lei Complementar nº 75/93, propor a presente: 

 

[RD11] Comentário: Acrescent
aria: para tutela inibitória e 
condenação por dano moral coletivo. 
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                                             AÇÃO CIVIL PÚBLICA C/C PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA 

 

em face de: ANTÔNIO JOÃO ADOLFO LEÔNCIO, conhecido como “TOTA LEÔNCIO”, brasileiro, 
solteiro, Vereador, natural de Cruz do Espírito Santo – PB, RG 1042580 – SSP/PB, CPF 
452.347.954-20, residente e domiciliado na Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 
1.930, Centro, Sapé-PB; 

ROBSON GUEDES VASCONCELOS, conhecido como “ROBSON CORUJA”, brasileiro, casado, 
Vereador, natural de Sapé – PB, RG 460370-SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Oswaldo 
Pessoa, nº 255, Centro, Sapé-PB; 

SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA, conhecido como “SAPINHO”, brasileiro, divorciado, 
agricultor, ex-Vice-Prefeito de Mari, natural de Mari, RG 437.430- SSP/PB, CPF 160.124.704-44, 
residente e domiciliado na Granja “Sonho Meu”, Mari-PB (em frente à rodoviária); 

MOACIR VIEGAS FILHO, conhecido como “DIDO VIEGAS”, brasileiro, casado, natural de Sapé -
PB, CPF 287.813.094-49, empresário, residente na Rua Januário Gomes, Nº 197, Centro, Sapé-
PB; 

ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO, conhecido como “NAL DE MIROCEM”, brasileiro, 
casado, proprietário do Motel “Happy Day”, CPF 365.518.214-72, residente e domiciliado na Av. 
Comendador Renato Ribeiro Coutinho, nº 1730, Centro, Sapé-PB; 

ROMILDO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, casado, comerciante, proprietário do Motel 
Pousada Paraty, CPF 186.006.974-68, RG 329460-SSP/PB, residente e domiciliado na Rua 
Juscelino Kubistcheck, nº 166, conjunto José Feliciano, Sapé-PB; 

CÍCERO TIAGO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, agricultor, natural de Sapé, CPF, residente e 
domiciliado na Rua Getúlio Vargas, nº 221, Centro, Sapé-PB; 

LUÍS CARLOS LISBOA, conhecido como GASPAR, brasileiro, separado, comerciante, residente e 
domiciliado na Rua Machado de Assis, nº 72, Centro, Sapé-PB; 

GLAUCO DE MELO FRANÇA, brasileiro, casado, agricultor, RG nº 1332104 SSP/PB, residente e 
domiciliado na Rua José Aires de Alencar, nº 214, Centro, Sapé-PB;  

MARCOS VALDEVINO DA SILVA, CPF 342.874.774-72, conhecido como “MARCOS SAPATEIRO”, 
brasileiro, casado, RG 877.833 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Augusto Vieira, nº 259, 
Centro, Sapé-PB; 

NELSON DAVI XAVIER, brasileiro, solteiro, advogado, natural de Guarabira, OAB Nº 1690042 – 
SSP/PB, CPF 893.730.064-87, residente e domiciliado na Av. Rui Barbosa, nº 196, Centro, 
Guarabira-PB; 

DEVAL MOREIRA DE ARAÚJO, brasileiro, separado judicialmente, advogado, Secretário da 
Administração de Sapé, CPF 048.847.954-15, residente e domiciliado na Rua Oscar Mota de 
Souza, nº 25, Centro, Sapé-PB; 

BRUNO CAMPOS MARINHO DE GOES PIRES, brasileiro, casado, representante comercial, RG 
3653536, SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Francisca Pires, nº 115, Centro, Tabira – PE; 

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir elencadas: 
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I – INTRÓITO DOS FATOS 

Há pouco mais de um ano, a cidade de Sapé, no Estado da Paraíba, ocupou espaço na imprensa 
local e na nacional, pela exploração sexual de crianças e adolescentes. Meninas ainda muito 
jovens foram aliciadas e sexualmente corrompidas, no sentido de ceder seu corpo para o sexo 
pago. 

Com efeito, existe uma rede organizada de exploração sexual infantil, com uma horda de 
clientes aliciadores e instrumentadores. Agiam os denunciados através de outra adolescente, 
DANYELLE SILVA DE CARVALHO, hoje maior de idade, a qual se encarregava de seduzir as 
meninas pobres e vender seus corpos para a mendaz prática do lenocínio. 

Todas as adolescentes exploradas, nos autos do inquérito policial anexo, reconhecem que 
foram introduzidas no mercado do sexo por Danyelle: 

“que, nesse período, Daniele induzia a declarante a deixar de 
ser moça, bem como a sair com homens para receber 
dinheiro como pagamento” (CRISTINA DA SILVA ANDRADE, 
15 anos)  

“que, há cerca de um ano, conheceu Daniele, e a mesma 
convidou-a, para realizar programas sexuais em troca de 
dinheiro” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 
anos ) 

“que saiu com um indivíduo chamado Carlos, pois Danyelle 
arrumou” (GÉSSICA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA, 15 anos) 

Furtar-nos-emos a citar todos os depoimentos das meninas lesadas, para não incidir em mera 
repetição de assertivas. 

Os “programas” iam de R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta centavos) a R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais), conforme fosse a hipótese. À agenciadora, era repassada a maior parte da 
quantia (mais de 60%), cujos percentuais variavam, a depender do caso concreto. 

Os “clientes sexuais” eram pessoas de nível social bastante superior ao das meninas exploradas, 
abrangendo micro-empresários, parlamentares, advogados, policiais, Vice-Prefeito etc (todos 
arrolados como réus). O fato se tornou tão atrativo, que habitantes das cidades de Mari, 
Guarabira e João Pessoa iam a Sapé, no afã de satisfazer sua lascívia doentia com o uso de 
corpos juvenis. Frise-se que todos os réus, consoante se demonstrará pela análise deponencial, 
eram beneficiários contumazes de tal ignóbil prática.  

As adolescentes aliciadas também eram expostas ao consumo excessivo de álcool e, muitas 
vezes, coagidas pela agenciadora a praticar sexo com os clientes. 

Os motéis da circunvizinhança, referimo-nos principalmente aos estabelecimentos Happy Day e 
Pousada Paraty, eram coniventes com a rede de prostituição, fato este que levou a Promotora 
de Justiça FABIANA MARIA LOBO DA SILVA a subscrever Termo de Ajuste de Conduta, com o 
fito de impedir a entrada de crianças e adolescentes naqueles recintos (doc. Anexos). 

“que os motéis como o Happy Day eram coniventes 
com a exploração sexual de crianças; que, em 
algumas diligências do Conselho Tutelar, verificou-
se que não havia controle nem um da entrada de 
crianças naquele recinto” (NADJA CRISTIANE DE 
LOURENÇO FEITOSA, ex-integrante do Conselho 
Tutelar de Sapé em depoimento ao MPT) 
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 “que o Sr. Romildo (Romildo Martins dos Santos), 
dono do Motel Parati, como sabido por toda a 
cidade, tinha o hábito de sair com adolescentes” 
(EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO, integrante do 
Conselho Tutelar de Sapé em depoimento ao 
MPT)” 

“que o Nal de Mirocem (Ednaldo Francisco do 
Nascimento) chegou a reclamar que o Conselho 
Tutelar iria acabar com o seu negócio; que o Nal de 
Mirocem é proprietário de um motel e que, nesse 
motel, as meninas faziam os programas (...)” (LUIZ 
GERALDO DE ARAÚJO, integrante do Conselho 
Tutelar de Sapé em depoimento ao MPT) 

A facilidade de entrada nos motéis da cidade foi comprovada por uma das vítimas: 

“(...) que não havia nenhuma dificuldade para 
adentrar nos motéis, mesmo sem usar 
capacetes(...)” (GERLANE STEFANY DO 
NASCIMENTO SILVA, em depoimento ao Juízo 
Criminal) 

 

Assim, como visto, o fato era de vasto conhecimento dos habitantes e, aliás, lamentavelmente, 
tolerado por vários: 

“(...) na cidade de Sapé, é comum avistar meninas 
menores na praça se oferecendo aos homens (...); 
que o Município, embora precise muito, não tem 
políticas públicas específicas para erradicar a 
prostituição infantil; que como cidadã reputa a 
situação de Sapé gravíssima (...)” (Rosário de 
Fátima Fagundes da Cunha, Assistente Social do 
CREAS – depoimento ao MPT) 

Quando os acontecimentos chegaram à delegacia de polícia e ao Ministério Público Estadual, as 
infantes passaram a ser perseguidas por estranhos e discriminadas pelos munícipes de Sapé. 
Postularam, inclusive, junto ao Conselho Tutelar, para saírem da cidade: 

“(...) que Daniele se queixou ao Conselho Tutelar 
que estava sendo vítima de perseguição por um 
automóvel e através de telefonemas ameaçadores 
(...); que as crianças estavam em Guarabira, para 
que fosse garantida a integridade física delas; que 
elas corriam perigo em Sapé, por isso foram 
removidas; que toda a cidade se revoltou contra as 
meninas, tachando-as de safadas (...)” (INÁCIO 
JOSÉ CAVALCANTE GUILHERMINO, Presidente do 
Conselho Tutelar, em depoimento perante o MPT) 

“(...) que as meninas passaram a ser segregadas; 
que as meninas deixaram a escola por vergonha 
(...)” (LUIZ GERALDO DE ARAÚJO, integrante do 
Conselho Tutelar de Sapé em depoimento ao MPT) 
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A remoção para as cidades de Guarabira e Pombal, ainda que tenha sido uma medida 
necessária, para evitar ou minimizar o assédio moral avassalador da imprensa e da sociedade 
local, causou, nas adolescentes, sentimento de abandono, desproteção e saudades da família: 

“(...) que Gerlane, quando em Guarabira, chorava 
muito; que Cristina também chorava muito, 
porque sentia falta da mãe (...)” (MARIA CÉLIA 
FÉLIX DO NASCIMENTO, em depoimento ao MPT)  

Sabe-se, com segurança, inclusive através de diversos depoimentos acostados aos autos 
(processo criminal e inquérito policial), que a rede de exploração sexual instalada no Município 
de Sapé quase destruiu a vida de, pelo menos, dez adolescentes. Foram elas: Cristina da Silva 
Ferreira (15 anos), Gerlane Sthefany do Nascimento (13 anos), Géssica da Conceição Nogueira 
(15 anos), Maria José Cassemiro de Oliveira (16 anos), Luana Cristina de Oliveira (14 anos), 
Flaviane Gomes da Silva (14 anos), Manoela Gracy Rufino Gomes (14 anos), Alexandra Cesária 
dos Santos (17 anos), Edna da Silva Laurentino (13 anos) e Daniele Nascimento Silva (17 anos). 

A situação extremamente gravosa, decorrente de trabalho ilícito a que foram submetidas as 
adolescentes, levou o Ministério Público do Trabalho a provocar o poder jurisdicional do 
Estado, a fim de que o dano moral coletivo, que será fartamente provado nos 
desmembramentos a seguir, seja devidamente indenizado. 

 

II – DO DIREITO 

II.1 DA COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO E DA LEGITMIDADE DO 
PARQUET TRABALHISTA  

Reza o artigo 114 da Constituição Federal: 

“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar:  

I as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo e 
da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; (grifo apócrifo) 

<omissis> 

IX outras controvérsias decorrentes da relação de 
trabalho, na forma da lei.” 

A redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, a qual excluiu os termos 
“empregador” e “trabalhador” da grafia originária da norma em comento, não deixa dúvida de 
que quaisquer litígios que tenham como gênese a relação de trabalho hão de ser dirimidos na 
Justiça Laboral. Abandonou-se, destarte, a acanhada regra de competência anterior, que cingia 
a jurisdição trabalhista a conflitos emanados de vínculos empregatícios. 

As causas de pedir próxima e remota da presente ação civil pública são: a exploração sexual de 
crianças e adolescentes para fins comerciais. É fundamental esclarecer que não se está 
propugnando a reparação ou repressão de outras violências sexuais aparentemente 
congêneres, tais como: abuso, maus tratos, estupro ou pornografia. 
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Na definição da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, é inequívoca a ênfase 
ao caráter mercantil e laboral. A vítima é vista como prestadora de serviços, com a utilização 
do seu corpo em benefício de outras pessoas. É o que se observa na definição da End Child 
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purpose – ECPAT: 

“A exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes é uma violação fundamental dos 
direitos da criança. Esta compreende abuso sexual 
por adultos e a remuneração em espécie ao 
menino ou menina e uma terceira pessoa ou várias. 
A exploração sexual comercial de crianças constitui 
uma forma de coerção e violência contra crianças, 
que pode implicar o trabalho forçado e formas 
contemporâneas de escravidão.” (grifo apócrifo)

1
 

É bem verdade que, entre os estudiosos, pesquisadores, organizações e profissionais que 
atuam no enfrentamento do problema, há diferentes concepções quanto à compreensão desta 
problemática. Todavia, paira sobranceira a noção de que se trata de um trabalho intolerável, de 
uma forma moderna de escravidão, posição esta adotada no Congresso Mundial contra a 
Exploração Sexual Comercial de Crianças, realizado em agosto de 1996, em Estocolmo

2
: 

“The commercial sexual exploitation of children 
constitutes a form of coercion and violence against 
children, and amounts to forced labour and a 
contemporary form of slavery” ( Ação de 
Estocolmo )

3
 

É bom frisar que a questão do “trabalho forçado” também é evidenciado nos presentes autos:  

“(...) que Danyelle ameçava bater nela, a 
declarante, caso não fizesse o programa;” 
(CRISTINA DA SILVA FERREIRA, 15 anos, 
depoimento à Promotoria de Justiça da Cidade de 
Sapé) 

A própria UNICEF já reconhece o contrato sexual autônomo como elemento ligado ao trabalho 
com sexo:  

“Entende-se por contrato sexual autônomo o 
realizado por profissionais não contratados no 
mercado formal do sexo. São principalmente 
aqueles que trabalham por conta própria e 
exercem suas atividades na prostituição de rua, 
incluindo meninos e meninas de rua, ou através de 
oferta de serviços sexuais(...)”

4
 

Vê-se que elementos como “remuneração” e “mão-de-obra” são inafastáveis do conceito 
macro de “exploração sexual para fins comerciais”. Aliás, semelhantemente, a própria OIT, 
Organização Internacional do Trabalho, na Convenção nº 182, ratificada pelo Brasil, preceitua 
que a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil: 

“Artigo 3 Para efeitos da presente Convenção, a 
expressão “as piores formas de trabalho infantil” 
abrange: 

<omissis> 
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b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de 
crianças para a prostituição, a produção de 
pornografia ou atuações pornográficas;” (Grifo 
apócrifo - ratificada pelo Decreto nº 3.597, de 12 
de setembro de 2000) 

Por todas as luzes, é inegável a natureza trabalhista da quaestio iuris, razão pela qual é 
inafastável a competência absoluta e material dessa Justiça Obreira, nos exatos termos do art. 
114 da Constituição Federal. 

Quanto à legitimidade do MPT, para promover a tutela coletiva, é imperioso valer-se do artigo 
127 da Constituição Federal, o qual preceitua que “o Ministério Público é instituição 
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.” 

Partindo-se da própria definição da Lex Mater, chegamos à ilação de que o Parquet é órgão que 
tem como mister a fiscalização do fiel cumprimento da lei, bem como a utilização das vias 
necessárias, para assegurar a observância aos ditames legais que tutelam o interesse público 
primário. 

Certamente, um dos mais poderosos instrumentos utilizados pelo Ministério Público, para 
cumprir a sua missão constitucional, é a ação civil pública — remédio judicial, regulado por lei 
específica, voltado para coibir macro-lesões a interesses plurissubjetivos. 

A Lei 7.347/85 expressamente outorga ao Ministério Público a legitimidade para o ajuizamento 
de ações civis públicas (art. 5º, inciso I). 

A Lei Complementar do Ministério Público da União (LC 75/93), no capítulo destinado ao 
Ministério Público do Trabalho, atribui ao Parquet trabalhista a prerrogativa de promover a 
ação civil pública nessa Justiça Especializada (art. 83, inciso III). 

Desse modo, afigura-se inquestionável a legitimidade do Ministério Público do Trabalho face à 
presente ação, eis que, in casu, está-se diante de típica lesão a interesses difusos e coletivos da 
sociedade (exploração sexual de crianças e adolescentes — dano moral coletivo) e a direitos 
individuais indisponíveis (direito subjetivo das adolescentes lesadas à sua integridade física e 
moral). 

O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente incumbe ao MP a propositura de Ação Civil 
Pública para fins de proteção da infância e da adolescência: 

“Art. 201. Compete ao Ministério Público: 

<omissis> 

V - promover o inquérito civil e a ação civil pública 
para a proteção dos interesses individuais, difusos 
ou coletivos relativos à infância e à adolescência, 
inclusive os definidos no art. 220, § 3º, inciso II, da 
Constituição Federal;” 

II.2. DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 

Nas constituições anteriores, não houve preocupação em estabelecer os princípios 
fundamentais dos direitos da criança, como já havia em quase todas dos Estados Democráticos 
de Direito. Tal constatação revelava a desídia da nação brasileira, posto que já era consenso, na 
comunidade internacional, a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, documento 
de que o Brasil já era signatário. 
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Antes de 1988, vigorava o Código de Menores. Amparava-se tal legislação na necessidade de 
que a criança e o adolescente tivessem bem-estar e ambiente harmônico. Tal preocupação, 
todavia, não era estruturada em forma de direitos às crianças e aos adolescentes, o que 
impossibilitava a exigibilidade da concretização dessas garantias. Caberia somente à família 
assegurar o bem-estar da criança, e o resultado prático, em famílias desestruturadas, era 
nenhum. A postura essencialmente assistencialista e punitiva da lei não via a criança como 
titular de direitos, mas como mero objeto de proteção do Direito.  

Com a Constituição Federal de 1988, tal panorama se altera radicalmente, ao se prever, em seu 
artigo 227, que: 

"É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, 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 comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda a forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão". 

A Carta Magna teve, pela primeira vez, um dispositivo que sagrou efetivamente direitos às 
crianças e aos adolescentes. O artigo inaugurado pela Constituição prevê um modelo baseado 
em garantias plenas, fundamentando-se na doutrina da proteção integral e coadunando-se, 
por conseguinte, com os matizes da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente da Organização das Nações Unidas. 

Como assere Antônio F. do Amaral e Silva: “esse novo direito, caracterizado pela coercibilidade, 
passa a garantir às crianças e adolescentes todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, assegurando-lhes oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições e dignidade.’"

5
 

No mesmo sentido, Moacyr Motta da Silva aduz que a doutrina da proteção integral: 

“(...) afirma o valor intrínseco da criança como ser 
humano; a necessidade de especial respeito à sua 
condição de pessoa em desenvolvimento; o valor 
prospectivo da infância e da juventude, como 
portadora da continuidade de seu povo e da 
espécie e o reconhecimento da sua vulnerabilidade 
o que torna as crianças e adolescentes 
merecedores de proteção integral por parte da 
família, da sociedade e do Estado, o qual deverá 
atuar através de políticas específicas para 
promoção e defesa de seus direitos.” 

É, pois, a doutrina da proteção integral o arcabouço principológico da Lei nº 8.069/90 ( ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente), a qual outorga à criança o direito indisponível às 
integridades física e moral: 

“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que 
trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 
a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 
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mental, moral, espiritual e social, em condições de 
liberdade e de dignidade.” 

“Art. 17. O direito ao respeito consiste na 
inviolabilidade da integridade física, psíquica e 
moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos 
espaços e objetos pessoais.” 

“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.” 

O próprio ECA tipifica o delito de exploração sexual de crianças e adolescentes para fins 
comerciais, cominando pena de reclusão e multa: 

Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como 
tais definidos no caput do art. 2º desta Lei, à 
prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela 
Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

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. (Incluído 
pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

§ 2º Constitui efeito obrigatório da condenação a 
cassação da licença de localização e de 
funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela 
Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

A exploração sexual de crianças e adolescentes é alvo de preocupação crescente em todo o 
planeta, a ponto de muitos postulados internacionais incluírem-no como crime contra a 
humanidade: 

“Conscious of the importance of the recognition of 
this problem by the International Community, 
AMADE started an humanitarian campaign to 
affirm the principle that there is no period of 
statutory limitation for the most serious crimes 
committed against children, and to secure the 
universal application of this principle in 
international criminal law. This concerns the 
following crimes without limitation: 

(...) 

Commercial sexual exploitation of children(...)” 
(World Association of Children’s Friends – 
Organização Internacional de Proteção dos Direitos 
da Criança )

6
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“The specialised NGOs have also joined the battle. 
They are the most frequent instigators of 
preventive action. Most of the NGOs which have to 
deal with the situation on the ground take radical 
positions and consider that the measures 
advocated are still not enough. Some reject the 
term paedophilia and instead refer to crimes 
against children, fostered by pornography and 
child prostitution. They call for crimes against 
children to be treated as crimes against humanity, 
...” (Parlamento Europeu)

7
  

“Cette action culmine le mardi 11 septembre 
2001dans le lancement officiel d’une campagne 
internationale sur l’Internet : « Les crimes contre 
l’enfance sont des crimes contre l’humanité ». 
Dans « l’Appel Solennel » et le projet de « 
Déclaration universelle en Dix Points » soumis à 
Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation 
des Nations unies, Madame la Directrice générale 
de l’UNICEF, le Haut Commissaire des Nations 
unies aux Droits de l’Homme, le Directeur de 
l’UNESCO entre autres hautes personnalités dont 
le Président de la République française, le premier 
par ordre de préséance, et Madame la Présidente 
du Parlement européen, (...)”

8
 (Constatação da 

Fondation Rajani – Interpol ) 

Já há avanço nesse sentido, pois a Ação de Estocolmo (1996), citada por nós algures, 
recomenda que a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes seja qualificada como 
CRIME CONTRA A HUMANIDADE.  

Como se vê, a ordem mundial clama por punições mais severas contra os responsáveis pela 
exploração sexual de crianças e adolescentes. O Brasil tem sintonizado suas estratégias públicas 
no mesmo sentido, ao ratificar todas as normas internacionais que lidam com a temática. No 
caso sub judice, o Poder Judiciário da Paraíba não pode permitir que tamanha atrocidade 
remanesça impune. Não obstante os réus já estejam respondendo a processo penal, impõe-se-
lhes sanção de ordem civil, para que aprendam, definitivamente, a lidar com crianças e 
adolescentes humildes e a respeitar os princípios legais do ordenamento jurídico pátrio. 

II.3. DO DANO MORAL COLETIVO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO DESUMANA E 
CRUEL. EFEITOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS CO-AUTORES DO ILÍCITO 

O dano moral é o produto do golpe desfechado contra a esfera psíquica ou a moral da pessoa. 
A agressão é voltada contra psiquismo, traduzindo-se por reações desagradáveis, 
desconfortáveis ou constrangedoras. O dano moral é a dor da alma, provocada por ato ilícito. 

Os primeiros pronunciamentos jurídicos sobre o dano moral aclamavam a impossibilidade de 
seu ressarcimento pecuniário. Argumentava-se que seria impossível aquilatá-lo materialmente 
(pretium doloris) e que a postura do Estado em admitir a reparação patrimonial desses danos 
contrariaria primados de moral, pois a dor não admitiria compensação pecuniária.  

Felizmente, tal falaciosa argumentação quedou por terra, pois a reparação do dano moral, hoje, 
é aceita com tranqüilidade pela doutrina, pela legislação e pela jurisprudência dos povos (no 
Brasil, inclusive pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, V e X).  
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Contudo, outro passo largo alcançou o sistema de ressarcimento do dano moral: a abrangência 
para a seara dos interesses transindividuais. Explicamo-nos! 

Principalmente em meados da década de 70, o Direito viu consolidar, no seu âmago, a tutela de 
interesses transindividuais. Trata-se de interesses cujo titular é a coletividade, grupo ou 
categoria. São interesses indivisíveis, eis que se espraiam ou se diluem por toda a sociedade, 
sem delimitação a pessoas singulares. Soem os interesses transindividuais estar vinculados ao 
interesse público primário. 

Na verdade, a tutela dos interesses transindividuais foi uma exigência de um cenário mundial 
globalizado, denso e marcado por relações jurídicas de massa. Os atos jurídicos passaram a ser 
grupalizados, e a resposta da jurisdição à nova postura social plurissubjetiva foi a 
instrumentalização de ações coletivas. 

Tais ações (as coletivas!) surgiram nos mais diversos ordenamentos jurídicos, para que a 
coletividade organicamente materializada pudesse ter seus interesses tutelados, sem que 
necessariamente a prestação jurisdicional fosse dividida na corta-parte de cada indivíduo. A 
Ação Civil Pública brasileira, a class action norte-americana, a ação popular civil portuguesa são 
alguns dos institutos de processo coletivo procriados, para garantir o acesso coletivo à justiça. 
Forçoso se faz citar os ensinamentos de BARBOSA MOREIRA: 

"Em muitos casos, o interesse em jogo, comum a uma 
pluralidade indeterminada (e praticamente indeterminável) 
de pessoas, não comporta decomposição num feixe de 
interesses individuais que se justapusessem como entidades 
singulares, embora análogas. Há, por assim dizer, uma 
comunhão indivisível de que participam todos os possíveis 
interessados, sem que se possa discernir, sequer 
idealmente, onde acaba a "quota" de um e onde começa a 
de outro. Por isso mesmo, instaura-se entre os destinos dos 
interessados tão firme união, que a satisfação de um só 
implica de modo necessário a satisfação de todas; e, 
reciprocamente, a lesão de um só constitui, ipso facto, lesão 
da inteira coletividade. Por exemplo: teme-se que a 
realização de obra pública venha a causar danos graves à 
flora e à fauna da região, ou acarrete a destruição de 
monumento histórico ou artístico. A possibilidade de tutela 
do "interesse coletivo" na preservação dos bens em perigo, 
caso exista, necessariamente se fará sentir de modo 
uniforme com relação à totalidade dos interessados. Com 
efeito, não se concebe que o resultado seja favorável a 
alguns e desfavorável a outros. Ou se preserva o bem, e 
todos os interessados são vitoriosos; ou não se preserva, e 
todos saem vencidos". 

9
 

 

O direito brasileiro evidentemente reconhece a tutela coletiva. Há sagração expressa na 
Constituição da República (art. 129, III) e regramento detalhado na Lei nº 7. 347/1985 (Lei da 
Ação Civil Pública), na Lei nº 4.717/1965 (Lei da Ação Popular), na Lei nº 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor), dentre outros textos. 

Se, consoante o exposto, a ordem jurídica reconhece a ressarcibilidade do dano moral, e 
também essa mesma ordem assegura a tutela de interesses da sociedade de forma coletiva, 
não é ilógico crer que danos à honra e à moral coletivas hão de ser reconstituídos e reparados 
através do devido processo legal coletivo (Colective Due Process of Law). 
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Aliás, outra não deve ser a interpretação do artigo 1º, caput, da LACP, aplicável 
subsidiariamente ao processo do trabalho: 

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo 
da ação popular, as ações de responsabilidade por danos 
morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 
8.884, de 11.6.1994) 

<omissis> 

Como o dispositivo supra citado engloba unicamente interesses transindividuais, obviamente os 
danos morais a que se refere a norma são aqueles de circunscrição coletiva. 

O Código de Defesa do Consumidor — texto legal que integra à Lei da Ação Civil Pública — dá 
notícias da existência de dano moral coletivo, quando garante: 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais 
e morais, individuais, coletivos e difusos; (art. 6º, grifo 
inexistente no original) 

A doutrina jurídica também se posiciona em favor da existência de dano moral coletivo, 
consoante nos mostra o magistério de Jorge Mario Galdós: 

Entendemos que o dano moral coletivo ou grupal tem 
reconhecimento normativo atual e é o que afeta os 
interesses extrapatrimoniais de uma classe, estamento ou 
categoria de sujeitos, ou de uma pluralidade de pessoas, 
determinada, indeterminada ou de difícil determinação [...]. 
Trata-se, definitivamente, de dano aos interesses 
extrapatrimoniais lícitos, dignos de tutela, de um grupo ou 
coletividade, e que — assim — adquire aptidão suficiente 
para reclamar judicialmente sua reparação

10
. 

Ora bem! É inconteste que vivemos em um mundo globalizado, assinalado pelo relações 
jurídicas de massa e interesses plurissubjetivos. É igualmente inevitável olvidar os papéis bem 
definidos que entes coletivos adquiram no direito material e processual (sindicatos, 
associações, corporações etc). Resta natural, então, que, neste contexto, surjam valores morais 
transindividuais, cujos titulares não se resumam ao indivíduo singularmente considerado, mas 
sim à própria coletividade. Que dizer de reclames ou comerciais de televisão abusivos que 
agridem minorias sociais? Que dizer de danos ao meio ambiente que refletem em toda 
sociedade? Que dizer do trabalho escravo que lesa não apenas os trabalhadores vitimados, mas 
também princípios constitucionais ligados ao valor social do trabalho? 

Não assegurar a ressarcibilidade do dano moral coletivo é fazer despencar a jurisdição para o 
ralo do anacronismo, da ineficácia e da ortodoxia jurídica.  

O Procurador XISTO TIAGO
11

, em obra paradigmática do dano moral coletivo decorrente de 
relações de trabalho, assere que: 

Afirma-se, então, que o reconhecimento do dano moral 
coletivo e da imperiosidade da sua adequada reparação 
traduz a mais importante vertente evolutiva, na atualidade, 
do sistema da responsabilidade civil, em seus contínuos 
desdobramentos, a significar a extensão do dano a uma 
órbita coletiva de direitos, de essência tipicamente 
extrapatrimonial, não subordinada à esfera subjetiva do 
sofrimento ou da dor individual. São direitos que traduzem 
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valores jurídicos fundamentais da coletividade e que 
refletem, no horizonte social, o largo alcance da dignidade 
dos seus membros. 

A jurisprudência dos tribunais inclina-se pela existência e reparabilidade do dano moral 
coletivo, inclusive aquele decorrente das relações de trabalho: 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRABALHO RURAL EM CONDIÇÕES 
ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. DANO MORAL COLETIVO. 
INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS. 

O pedido de indenização por dano moral coletivo não se 
confunde com o pleito de reparação dos danos 
individualmente sofridos pelo trabalhador. A indenização 
por dano moral coletivo tem a mesma natureza 
pedagógica-preventiva, mas também visa reparar a ordem 
jurídica violada e os interesses difusos e coletivos da 
sociedade, indignada pela transgressão dos direitos mais 
comezinhos do cidadão-trabalhador, retirando-lhe a 
garantia constitucional do respeito à dignidade da pessoa 
humana.

12
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. 
PROPAGANDA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO.  

I. O Ministério Público tem legitimidade e interesse 
processual para ajuizar ação civil pública na qual postula 
indenização por dano moral coletivo em face da exibição de 
propaganda pela mídia televisiva. 

(...) 

VI. A condenação em valor pecuniário a ser revertida ao 
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos observou, 
estritamente, os limites da demanda proposta, portanto 
não há julgamento extra petita, tampouco violação ao art. 
460 do CPC.  

VII. Constatada a ilicitude da propaganda, impõe-se às rés a 
responsabilidade solidária de indenizar os danos morais 
coletivos dela decorrentes. 

(...) 

IX. O dano moral coletivo ocorre quando a violação a direito 
metaindividual causa lesão extrapatrimonial, como a que 
decorre da propaganda ilícita, que lesiona a sociedade em 
seus valores coletivos. 

X. A valoração da compensação à lesão coletiva deve 
observar as finalidades punitiva e preventiva, considerada a 
repercussão lesiva da propaganda, o grau de culpa na sua 
produção e veiculação e os malefícios causados à 
população.

13
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LETIGIMIDADE. DIREITO DIFUSO. PROPAGANDA 
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ENGANOSA. VIAGENS PARA QUALQUER LUGAR DO PAÍS. 
DANO MORAL COLETIVO. 

A propaganda enganosa consistente na falsa promessa a 
consumidores de que teriam direito de se hospedar em 
rede de hotéis durante vários dias por ano, sem nada pagar, 
mediante a única aquisição de título da empresa, legitima o 
Ministério Público a propor a ação civil pública, na defesa 
coletiva de direito difuso, para que a ré seja condenada, em 
caráter pedagógico, a indenizar pelo dano moral coletivo, 
valor a ser recolhido ao Fundo de Defesa de Direitos 
Difusos, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.347/85.

14
 

Surge, então, um questionamento: que efeitos a exploração sexual gera perante as vítimas e 
perante a sociedade os quais justifiquem a imposição de condenação de dano moral coletivo? 

São inúmeras e inquestionáveis as conseqüências de tal ato sofrida por uma criança ou 
adolescente. 

Quanto aos aspectos biológicos, a violência que está inserida na exploração sexual provoca 
alterações no cérebro em desenvolvimento de uma criança, diminuindo o número de 
neurônios cerebrais, o que significa que terá uma menor plasticidade mental, levando à 
sensível redução da capacidade de adaptação às dificuldades do cotidiano

15
. 

Os efeitos psicológicos referem-se a pesadelos, ataques de ansiedade, tendências suicidas e 
desvios perenes na conduta moral e social. Não raro o explorado, dependendo de sua 
imaturidade cognitiva e afetiva, acha-se o real culpado pela situação que vivencia, gerando 
sentimento de revolta, apatia, alienação ou corrupção de valores. O depoimento do delegado, 
responsável pela condução do inquérito policial, expressa perfeitamente essa assertiva: 

“(...) que divide o grupo de adolescentes exploradas em 
dois tipos; que o primeiro tipo corresponde às meninas 
que demonstravam estado de nervos bastante abalado, 
medo e desequilíbrio psicológico (...); que o segundo tipo, 
quanto às adolescentes exploradas são aquelas que 
apresentavam absoluto estado psicológico de perversão de 
valores e corrupção moral; que estas apresentam estado 
de alienação mental grave comprometendo, inclusive, a 
sua moral(...)” (Delegado ALLAN MURILO BARBOSA 
TERRUÉL, em depoimento ao MPT) 

Doutra banda, a criança ou adolescente reflete incômodo maximizado pelo sentimento de ser 
diferente dos outros e pela sensação de que está marcado pelo resto da vida. Tal circunstância 
gera o retraimento social e a dificuldade de se relacionar, acarretando distúrbios e sociopatias 
de diversas ordens. Baixa estima e depressão passam a fazer parte do cotidiano. A freqüência 
do abuso de drogas e alcoolismo é elevada nas pessoas exploradas sexualmente: 

“(...) que, em alguns programas, bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;” (...)” 
(GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

 

“(...)que ficaram ‘mais ou menos bêbadas’; que 
posteriormente retornaram para a cidade de Sapé e foram 
para o Motel “Happy Day”; que ficaram em quartos 
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separados(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, 17 
anos, inquérito policial em anexo) 

De acordo com um estudo realizado na Costa Rica, em 100 crianças que haviam sido exploradas 
sexualmente, mais da metade delas desejava morrer

16
. 

Atente-se para o que disse a psicóloga que teve contato direto com as crianças exploradas no 
Município de Sapé: 

“que sexo precoce imposto a adolescente gera seqüelas 
psicológicas que podem perdurar para o resto da vida(...); 
que Daniele e Alexandra apresentaram tendências 
suicidas, mas especificamente verificada na Daniele, que as 
adolescentes se sentiam objeto sexual dos seus clientes o 
que causaria obstáculos sérios a uma vida afetiva normal 
(...)” (Psicóloga GUIOMAR FERREIRA DA SILVA, em 
depoimento ao MPT) 

No mesmo sentido, falou o integrante do Conselho Tutelar do Município: 

“(...) que as meninas, depois de ouvidas na delegacia, foram 
encaminhadas ao Conselho Tutelar, foi quando o depoente 
teve o primeiro contato direto com as meninas; que tal fato 
se deu mais ou menos no final do ano passado; que as 
meninas apresentavam quadro grave de ansiedade, 
depressão e indignação (...); que Daniele Nascimento 
chegou a confessar que havia tentado suicídio (...)” 
(Conselheiro EDSON DA SILVA DE FIGUEIREDO, em 
depoimento ao MPT) 

Anteriormente aos pensamentos e ideações suicidas, podem advir comportamentos auto-
destrutivos, como a falta de cuidados com a saúde, principalmente em relação ao sexo seguro. 
São constantes dificuldades e desvio psicossexuais, como promiscuidade, isolamento, 
impotência, anorgasmia, rejeição e, ainda, a incapacidade de expressar sentimentos e afetos. 

RENATA MARIA LIBÓRIO
17

 demonstra que, de acordo com dados coletados, há um processo de 
internalização do estigma, auto-desvalorização e discriminação, que passam a interferir na 
construção da identidade da vítima de exploração sexual. 

A marca vergonhosa interioriza-se e intervém no desenvolvimento da personalidade da criança 
e do adolescente em decorrência de tal ato. 

Fisicamente, são várias as seqüelas danosas a que a criança ou o adolescente explorado é 
exposto. 

No ato da exploração, pode ocorrer rompimento das pregas da região do períneo, alargamento 
do esfíncter anal ou vaginal da criança, com riscos de hemorragia interna ou externa. Também 
são constantes relatos de infecções sexuais, a exemplo da AIDS, vaginas rasgadas e úteros 
perfurados.  

Mediante todas as dificuldades enfrentadas em conseqüência da exploração, muitas 
crianças/adolescentes acabam envelhecendo precocemente e sendo substituídas. Jovens de 
dezoito, dezenove anos já são consideradas velhas. 

A exploração de crianças e adolescentes é de caráter degradante, visto que as vítimas são tidas 
como objetos que podem ser manipulados sem a menor cautela, o que acarreta malefícios 
irreversíveis, tanto para a pessoa explorada como para a sociedade em geral, considerando-se 
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que a habitualidade com esta situação possui efeitos que atingem o desenvolvimento do 
indivíduo e, em conseqüência, obsta a normal convivência com os demais.  

Nesse diapasão, é inegável o caráter gravemente lesivo da postura perpetrada pelos réus. É de 
bom alvitre lembrar que, nada obstante os efeitos danosos individuais, o dano apontado nesta 
petição gera efeitos morais negativos em face de toda a coletividade. 

A exploração sexual é uma fábrica de seres humanos desequilibrados e psicologicamente 
insanos. É elemento patrocinador de diversos outros delitos, tais como: furto, uso de drogas, 
agressões etc. 

É aviltante à honra do povo paraibano e brasileiro ver que crianças e adolescentes, pessoas tão 
prioritariamente tuteladas pela Constituição Federal, são explorados sexualmente à luz do dia, 
com chancela e patrocínio direto, inclusive de algumas autoridades públicas. 

Agride ao bem comum perceber que meninas perderam o sonho de constituir famílias e 
aprender uma profissão compatível com os preceitos mais naturais e fundamentais da 
sobrevivência da raça humana.  

Por oportuno, veja como definiu a situação o Juiz de Direito da 2ª Vara de Sapé, quando 
decretou prisão preventiva: 

“Um verdadeiro massacre a princípios éticos e legais 
contornava a insensibilidade moral dos agentes, em tese, 
envolvidos na empreitada ilícita” 

Estão em análise, na presente demanda, princípios basilares, como a dignidade do homem (CF, 
art. 1º, III), o valor social do trabalho (CF, art. 1º, IV), a proteção integral à criança e ao 
adolescente (CF, Art. 227), garantia contra tratamento degradante (CF, art. 5º, inciso III), 
inviolabilidade da honra (CF, art. 5º, inciso X) etc. São regras constitucionais flagrantemente 
turbadas pelos réus e cuja autoridade e intangibilidade interessa a toda a coletividade. 

Todos os apontados nesta peça processual são solidariamente responsáveis pelo ato ilícito por 
eles praticados. Com efeito, seja na condição de clientes contumazes ou de donos de 
estabelecimento como motéis e bares, havia inegável patrocínio e/ou favorecimento direito da 
abominável prática agora denunciada também à Justiça do Trabalho.  

Observem-se os preceitos de responsabilidade civil, regrados pelo Código Civil brasileiro, os 
quais se aplicam ipsis literis à hipótese descortinada: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em 
lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo 
autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os 
direitos de outrem. 

Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal 
(...) 

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do 
direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano 
causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 
responderão solidariamente pela reparação. (grifo 
apócrifo) 
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A natureza pedagógica e utilitária da indenização moral coletiva é exatamente o que se 
persegue com a presente ação. Com efeito, Sapé é um município pobre do Estado da Paraíba. 
Não existem grandes recursos governamentais voltados, naquela região, para repressão e 
prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes, e o quantum debeatur decorrente 
do processo coletivo seria aplicado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (ECA, art. 260). Doutra banda, como já se disse, é preciso que haja efetiva inibição 
da conduta anojosa daqueles que exploraram crianças e adolescentes. 

O valor postulado a título de dano moral coletivo é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais), calculados em face da grande quantidade de envolvidos, lastro 
econômico dos réus e a gravidade de dano. 

II.4. DA PROVA INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DA EXPLORAÇÃO SEXUAL DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM FACE DOS RÉUS 

O Ministério Público do Trabalho, através de provas produzidas no seu próprio inquérito civil 
ou por provas oriundas do inquérito policial e do processo criminal, demonstrará à saciedade 
que todos os có-reus participaram de forma efetiva na rede de exploração sexual infanto-
juvenil. Existe convincente unissonância e conexão lógica entre todos os depoimentos colhidos. 

É de bom alvitre ressaltar que todas as crianças e adolescentes vitimadas foram submetidas a 
exame de conjunção carnal, cujos resultados estão devidamente apensados aos autos. 

Outrossim, todas as notícias da imprensa local que divulgaram a ocorrência do fato estão 
acostadas aos autos e atestam a verossimilhança da prova apresentada pelo Parquet 
trabalhista.  

Para melhor análise da res in iudictio deducta e o acervo probatório, sistematizaremos, de 
forma articulada, a prova deponencial em face de cada promovido, sem prejuízo de demais 
provas apresentadas conjuntamente com esta petição e daquelas porventura produzidas 
posteriormente no curso das ações em tramitação perante o Poder Judiciário Estadual e do 
Trabalho: 

1. ANTÔNIO JOÃO ADOLFO LEÔNCIO 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca os 
homens com quem manteve relações: (...) “Tota Leôncio” 
(...)” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Gaspar...Tota Leôncio (...)” (FLAVIANE 
GOMES DA SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) saiu duas vezes com Tota Leôncio, R$ 100,00 (cem 
reais), por programa” (MANOELA GLACY RUFINO GOMES, 
14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que as meninas eram menores de idade e começaram 
a solicitar que Danyelle buscasse contacto com homens 
para realizarem passeios;(...)que posteriormente quando os 
homens desejavam sair novamente com uma das meninas, 
Danelle recebia os telefonemas de agenciamento e, depois 
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de contratado os serviços, recebia entre R$ 10,00 a R$ 50,00 
(cinquenta reais)(...); que Dido Viegas saiu com todas as 
meninas, Gaspar saiu com todas; Tota Leôncio saiu com 
baby, Sandrinha e Quequel,(...)” (DANYELLE SILVA DE 
CARVALHO, cafetina ou agenciadora de exploração sexual 
infantil, inquérito policial em anexo) 

“(...) que o vereador “Tota Leôncio” estava em sua 
caminhonete em companhia do vereador “Robson Coruja” 
e, nesta ocasião, procuraram a depoente solicitando que a 
mesma chamasse algumas meninas para tomar cerveja(...)” 
(DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina ou agenciadora de 
exploração sexual infantil, inquérito policial em anexo) 

“(....) que “Tota Leôncio” e “Robson” estavam esperando; 
que entraram numa caminhotete e se dirigiram para a 
cidade de Mari-PB (...); que ficaram “mais ou menos 
bêbadas”; Baby informou que manteve relações sexuais 
com Tota Leôncio; ...” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, 
inquérito policial em anexo) 

“(...) que ele interrogado viu por diversas vezes Daniele 
Carvalho ligando para “Tota Leôncio”. Que Daniele dizia que 
já tinha acertado com “Tota Leôncio” e que iria acertar com 
ele...” (CÍCERO TIAGO DE SOUZA, processo criminal na Vara 
de Sapé) 

2. ROBSON GUEDES VASCONCELOS 

“(...) que trata-se do vereador chamado Robson, também 
conhecido pela alcunha de “coruja” (...); que o vereador 
“Tota Leôncio” estava em sua caminhonete em companhia 
do vereador “Robson Coruja” e, nesta ocasião, procuraram 
a depoente solicitando que a mesma chamasse algumas 
meninas para tomar cerveja(...)” (DANYELLE SILVA DE 
CARVALHO, cafetina ou agenciadora de exploração sexual 
infantil, inquérito policial em anexo) 

....) que “Tota Leôncio” e “Robson” estavam esperando; que 
entraram numa caminhotete e se dirigiram para a cidade de 
Mari-PB (...); que ficaram “mais ou menos bêbadas”; que 
posteriormente retornaram para a cidade de Sapé e foram 
para o Motel “Happy day”; que ficaram em quartos 
separados(...) que a declarante manteve relações sexuais 
com Robson; que ambos são vereadores da cidade...” 
(ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, 17 anos, inquérito 
policial em anexo) 

3. SEVERINO PEREIRA DE OLIVEIRA (SAPINHO) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Tota Leôncio ... um sujeito conhecido 
pela alcunha de Sapinho(...)” (FLAVIANE GOMES DA SILVA, 
14 anos, inquérito policial em anexo) 
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“(...) que as meninas eram menores de idade e começaram 
a solicitar que Danyelle buscasse contacto com homens 
para realizarem passeios;(...)que posteriormente quando os 
homens desejavam sair novamente com uma das meninas, 
Danelle recebia os telefonemas de agenciamente e, depois 
de contratado os serviços, recebia entre R$ 10,00 a R$ 50,00 
(cinquenta reais)(...); que Sapinho saiu com todas as 
meninas(...)” (DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina ou 
agenciadora de exploração sexual infantil, inquérito policial 
em anexo) 

“(...) que também saiu com Sapinho, ex-vice-prefeito de 
Mari-PB(...); que depois que manteve relações sexuais com 
Sapinho, Danyelle e a declarante foram levadas embora(...)” 
(ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, inquérito policial em 
anexo) 

“(...) que fez programa com Sapinho por duas ou três 
vezes(...)” (DANIELE NASCIMENTO SILVA, 17 anos, 
depoimento à Promotoria de Justiça de Sapé, em anexo) 

4. MOACIR VIEGAS FILHO (DIDO VIEGAS) 

“(...) que saiu com Dido Viegas e recebeu R$ 60,00 
(sessenta reais);” (MANOELA GLACY RUFINO GOMES, 14 
anos, inquérito policial) 

“(...) que Dido Viegas saiu com todas as meninas, (...)” 
(DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina ou agenciadora de 
exploração sexual infantil, inquérito policial em anexo) 

“(...) que, depois disso, fez programa com Dido Viegas; que 
o programa com Dido Viegas foi feito no motel Parati; que 
Dido lhe pagou R$ 15,00(...) (CRISTINA DA SILVA FERREIRA, 
15 anos, Depoimento à Promotoria de Justiça de Sapé, em 
anexo) 

 

5. ERINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO (NAL/ NAU DE MIROCEM – PROPIETÁRIO 
DO MOTEL HAPPY DAY) 

“(...) que o indivíduo conhecido por “Nau”, “proprietário do 
Motel chamado “Happy Day”, realizou um programa 
pagando R$ 30,00 (trinta reais); que no dia em que realizou 
o programa, Nau passou na casa de Danyelle e em seu 
veículo acompanhado da declarante e de Danyelle 
dirigiram-se para o seu motel (...)” (GERLANE STEPHANY DO 
NASCIMENTO SILVA, 13 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que foi apresentada por Daniele a Nal, proprietário do 
motel Happy Day(...); que na época em que manteve o 
encontro sexual com NAL, ela tinha apenas doze anos de 
idade; que seguiu em um carro do próprio NAL(...)” (idem, 
processo criminal em anexo) 
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“(...) que o Nal de Mirocem é proprietário de um motel e 
que era nesse motel que as meninas faziam os 
programas(...)” (LUIZ GERALDO DE ARAÚJO, em 
depoimento ao MPT) 

6. ROMILDO MARTINS DOS SANTOS (DONO DA POUSADA PARATY) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Gaspar... um sujeito conhecido pela 
alcunha de “sapinho” que a declarante acredita ser vice-
prefeito de Mari, com Romildo, dono da pousada Paraty 
(...)” (FLAVIANE GOMES DA SILVA, 14 anos, inquérito policial 
em anexo) 

“(...) que outro indivíduo chamado Roy também programou 
um encontro com a declarante através de Danyelle; que 
Danyelle entrou em contato com “Roy” e depois de 
programado o encontro, levou a declarante de motocicleta 
até o motel “Paraty”(...), que, após o programa “Roy” pagou 
a quantia de 15 reais e chamou o mototáxi(...)” (GERLANE 
STEPHANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, inquérito 
policial em anexo) 

“(...) que saiu com Romildo(...)” (LUANA CRISTINA DE 
OLIVEIRA, 14 anos, depoimento à Promotoria de Justiça de 
Sapé) 

“(....) que fez programa com “Romildo”, dono do motel 
Parati, quando tinha 16 anos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA 
DOSA SANTOS, depoimento à Promotoria de Justiça de 
Sapé) 

7. CÍCERO TIAGO DE SOUZA 

“(...) que, às vezes, o réu Thiago ia na casa da adolescentes 
para buscá-las para ter encontros sexuais; que, certa vez, 
Thiago procurou a declarante para manter relacções sexuais 
com Carlos(...)” (MARIA JOSÉ CASSIMIRO DE OLIVEIRA, 
doimento em processo criminal) 

8. LUIS CARLOS LISBOA (GASPAR) 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca 
os homens com quem manteve relações: (...) “Gaspar” (...)” 
(GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

“(....) que afirma que ficou com um homem chamado 
“Gaspar”, porém não sabe informar onde este pode ser 
encontrado(...)”(MARIA JOSÉ CASSEMIRO DE OLIVEIRA, 17 
anos, inquérito policial em anexo) 

“(....) que sabe informar que manteve relações com homens 
de João Pessoa, bem como desta cidade, se recordando de 
um sujeito chamado “Gaspar” de Sapé-PB (...)” (LUANA 
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CRISTINA DE OLIVEIRA, 17 anos, inquérito policial em 
anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado Gaspar (...)” (FLAVIANE GOMES DA 
SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) Que Gaspar, Glauco, Carlos de João Pessoa, Marcos 
Sapateiro, são nomes que a declarante se recorda, pois se 
relacionou com os mesmos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS 
SANTOS, 17 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...)Gaspar saiu com todas; Tota Leôncio saiu com baby, 
Sandrinha e Quequel, (...)” (DANYELLE SILVA DE CARVALHO, 
cafetina ou agenciadora de exploração sexual infantil, 
inquérito policial em anexo) 

9. MARCOS VALDEVINO DA SILVA 

 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca 
os homens com quem manteve relações: (...) “Marcos 
Sapateiro” (...)” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO 
SILVA, 13 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado ... Marcos Sapateiro (...)” (FLAVIANE 
GOMES DA SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) Que Gaspar, Glauco, Carlos de João Pessoa, Marcos 
Sapateiro, são nomes que a declarante se recorda, pois se 
relacionou com os mesmos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS 
SANTOS, 17 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) mas Marcos Sapateiro saiu com algumas meninas 
mas não sabe com quem (...)” (DANYELLE SILVA DE 
CARVALHO, cafetina ou agenciadora de exploração sexual 
infantil, inquérito policial em anexo) 

“(...) que o Marcos Sapateiro (Marcos Valdevino da Silva) 
era dono de bar e que as adolescentes eram garçonetes 
também eram exploradas sexualmente(...)” (EDSON DA 
SILVA FIGUEIREDO, em depoimento ao Ministério Público 
do Trabalho) 

10. NELSON DAVI XAVIER 

“(...) que depois de Carlos fez programa com Nelson, um 
gordo que é advogado em Guarabira; que nesse dia, saiu 
ela, Nelson, Sandrinha e um colega de Nelson que se 
apresentou como Júnior; que fizeram programa todos 
juntos em um quarto de motel...; que Nelson deu apenas 
R$ 5,00 (cinco reais) pelo programa, ou seja, R$ 2,50 para 
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cada uma; (...) que o carro de Nelson é um gol prata” 
(CRISTINA DA SILVA FERREIRA, 15 anos, depoimento à 
Promotoria de Justiça da Cidade de Sapé) 

“(...) que também fez programa com Nelson advogado de 
Guarabira (...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS SANTOS, na 
época com 16 anos, depoimento à Promotoria de Justiça da 
Cidade de Sapé) 

“(...)que fez programa com Nelson, advogado de 
Guarabira...” (DANIELE NASCIMENTO DA SILVA, 
depoimento à Promotoria de Justiça da cidade de Sapé) 

11.DEVAL MOREIRA DE ARAÚJO 

“(...) que Danyelle agenciou um programa sexual com a 
declarante e Dr. Deval Moreira(...) para não dar viagem 
perdida Danyelle ficou com o Dr. Deval(...)” (ALEXANDRA 
CESÁRIA DOS SANTOS, 17 anos, inquérito policial em 
anexo) 

 

“(...) que saiu com Deval Moreira, mas não foi Danyelle que 
ajeitou(...)” (DANIELE NASCIMENTO DA SILVA, depoimento 
à Promotoria de Justiça da cidade de Sapé) 

“(...) que é de sabença pública que o Sr. Deval Moreira sai 
com as adolescentes(...)” ( EDSON DA SILVA DE 
FIGUEIREDO, em depoimento ao Ministério Público do 
Trabalho) 

12. GLAUCO DE MELO FRANÇA 

“(...) que em alguns programas bebia cerveja com os 
homens com quem mantinha relações sexuais;que elenca 
os homens com quem manteve relações: (...) “Glauco” (...)” 
(GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO SILVA, 13 anos, 
inquérito policial em anexo) 

'(...)que realizou ao todo quatro programas, um deles na 
cidade de Sapé com um indivíduo chamado Glauco,(...)” 
(MARIA JOSÉ CASSEMIRO DE OLIVEIRA, 17 anos, inquérito 
policial em anexo) 

“(...) que depois disso Danyelle continuou levando a 
declarante para fazer programas; por exemplo saiu com um 
indivíduo chamado ... Glauco (...)” (FLAVIANE GOMES DA 
SILVA, 14 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) Que Gaspar, Glauco, Carlos de João Pessoa, Marcos 
Sapateiro, são nomes que a declarante se recorda, pois se 
relacionou com os mesmos(...)” (ALEXANDRA CESÁRIA DOS 
SANTOS, 17 anos, inquérito policial em anexo) 

“(...) que as meninas eram menores de idade e começaram 
a solicitar que Danyelle buscasse contacto com homens 
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para realizarem passeios;(...)que ... Glauco saia com as 
meninas mas não sabe com quem, Sapinho saiu com todas 
as meninas(...)” (DANYELLE SILVA DE CARVALHO, cafetina 
ou agenciadora de exploração sexual infantil, inquérito 
policial em anexo) 

“(....) que fez programa com Glauco, através de Danyelle” 
(Luana Cristina da Silva, 14 anos, depoimento perante a 
Promotoria de Justiça de Sapé) 

“(...) que o Sr. Glauco (Glauco de Melo França) chegou a 
brincar com o depoente se o conselho tutelar proibia de 
transar com meninas de doze anos (...)” (EDSON DA SILVA 
FIGUEIREDO, Membro do Conselho Tutelar, em 
depoimento ao Ministério Público do Trabalho) 

13. BRUNO CAMPOS MARINHO DE GOES PIRES 

“(...) que o réu Bruno ligou para a ré Daniele e, em seguida, 
ela declarante e a ré Daniele foram encontrar Bruno na 
esquina; que ao chegar na esquina Daniele apresentou a 
declarante ao réu Bruno(...); e seguiram para o motel 
Happy Day(...)” (GERLANE STHEFANY DO NASCIMENTO, em 
processo criminal) 

 

II. DA NECESSIDADE DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARTE 

Oriundas do direito processual italiano (provvedimenti d'urgenza), as tutelas de urgência têm 
sido arma eficaz contra os efeitos deletérios do tempo, os quais podem comprometer após a 
grande vaga de reformas iniciadas em dezembro de 1994, admite, de forma vasta, a tomada de 
decisões judiciais initio littis de efeito imediato que tenham eficácia conservativa sobre o 
processo (medidas cautelares) ou que julguem, ainda que em juízo provisório, o mérito 
(antecipação dos efeitos da tutela). Observe o que preceitua o processualista PROTO PISANI: 

“gli effetti di una futura decisione di merito emanata a 
termine di un processo a cognizione piena possono essere 
frustrati sia dall'evolversi di una situazione di fatto in modo 
tale da impedire che la decisione di merito possa esercitare 
su di essa i suoi effetti, sia dal protrarsi dello stato di 
insoddisfazione del diritto durante tutto il tempo necessario 
ad essere fatto valere in via ordinaria; analogamente è da 
dire che il pregiudizio imminente e irreparabile, che può 
minacciare il diritto durante il tempo occorrente per essere 
fatto valere in via ordinaria, può derivare sia da una 
modificazione della situazione di fatto su cui la decisione di 
merito deve esercitare i suoi effetti, sia dal protrarsi dello 
stato di insoddisfazione”

18
 

Frise-se que, bem antes da vigência da atual redação do art. 273 do CPC, o qual permite a 
concessão de tutelas de urgência no processo de conhecimento, a Lei da Ação Civil Pública, 
desde de 1985, já expressamente o fazia: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou 
sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.  
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No processo penal deflagrado pelo Ministério Público Estadual contra os mesmos réus desta 
ação, postulou-se a medida cautelar de prisão preventiva dos responsáveis pela exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Município de Sapé. 

O douto Juiz de Direito daquela Comarca deferiu o pedido do Ministério Público Estadual e 
determinou a privação de liberdade dos réus (as mesmas pessoas demandados nesta ACP). 
Forçoso se faz citar trechos da decisão liminar da Justiça Criminal: 

“Segundo os autos, valendo-se da miséria da maioria da 
população de Sapé e região, os denunciados se envolveram 
no comércio sexual de adolescentes, transformando a 
pequena Sapé em antro de libertinagem, como se tratasse 
de uma terra sem lei. 

Há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 

<omissis> 

A permitir situação de extremo risco, robustamente 
provada nos autos, entendo que estaríamos contribuindo 
para a definição do caos, em total negação ao Estado de 
Direito. 

Nos presentes autos, de forma cristalina e abundante, 
constato a necessidade de se adotar medidas excepcionais, 
como forma não só de restabelecer a ordem pública e 
proteger a integridade das vítimas, mas também, para 
assegurar a conveniência da instrução criminal, seriamente 
comprometida com o já desaparecimento de parte das 
vítimas, fato este concreto e palpável.” 

Porquanto a medida cautelar criminal (prisão preventiva) tenha sido relaxada pelo Tribunal de 
Justiça da Paraíba (lamentavelmente), remanescem, nos autos da ação civil pública, o periculum 
in mora e o fummus boni iuris suficientes para a concessão de tutelas de urgência pelo Poder 
Judiciário do Trabalho. 

Na verdade, a “fumaça do bom direito” deita-se no fato de que, em razão do vasto conjunto 
probatório granjeado em inquérito policial, processo criminal e inquérito civil público, provas 
não faltam de que os réus integravam nocivo sistema de exploração sexual de crianças e 
adolescentes para fins comercias. 

Em outro aspecto, o “perigo na demora” resta presente, quando, em se tratando de pessoas 
abastadas da cidade, em face da enorme probabilidade de êxito da presente demanda, há 
visível risco dos promovidos iniciarem o completo desfazimento do seu patrimônio, 
descambando o futuro e certo processo de execução judicial para raias da ineficácia e da 
inefetividade. 

Como medidas emergenciais absolutamente indispensáveis ao regular prosseguimento do 
processo trabalhista, o MPT pretende a quebra de sigilo fiscal e bancário de todos os envolvidos 
e o bloqueio imediato de bens e valores suficientes, para garantir o valor atribuído ao dano 
moral coletivo - R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Entende ainda necessária 
a declaração de indisponibilidade do motel “Happy Day” e da Pousada “Paraty”, de modo que 
sua titularidade não possa ser transferida, enquanto perdurar o presente processo. 

III - DOS PEDIDOS 

Por todo o exposto, requer o Ministério Público do Trabalho: 
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A) Liminarmente 

A1) A quebra de sigilo fiscal de todos os réus, com expedição de mandado à Receita Federal do 
Brasil, para que apresente a declaração de rendimentos de cada um dos promovidos relativa 
aos últimos 5 (cinco) anos; 

A2) Expedição de ofício ao DETRAN-PB e ao registro imobiliário, a fim de que informem todos 
os bens (automóveis e imóveis) de titularidade dos réus; 

A3) Declaração de indisponibilidade incontinenti dos imóveis onde funcionam o HAPPY DAY 
MOTEL e a POUSADA PARATY, devendo tal ônus real ser consignado no registro imobiliário para 
eventual desapropriação judicial (hasta pública), na execução da sentença; 

A4) Quebra do sigilo bancário dos promovidos, incluindo todas as movimentações financeiras 
havidas nos últimos 5 (cinco) anos; 

A5) Bloqueio cautelar de todos os bens encontrados (móveis e imóveis) até o limite do pedido, 
devendo os mesmos ficarem afetos ao processo judicial trabalhista até o efetivo trânsito em 
julgado da sentença condenatória, quando, em sede de execução, poderão ser convolados em 
penhora; 

B) No Mérito 

B.1) A condenação solidária de todos os promovidos no importe de R$ 1.500.000,00 (um milhão 
e quinhentos mil reais), a título de dano moral coletivo por explorar sexualmente crianças e 
adolescentes, com a reversão dos valores ao Fundo Municipal da Infância e da Juventude de 
Sapé; 

Requer, ainda, o MPT a citação de todos os réus, para, querendo, apresentarem contestação, 
na audiência inaugural. 

Protesta provar o alegado por todas as provas em Direito permitidas, indicando, desde já o rol 
de testemunhas que deverão ser intimadas por Oficial de Justiça. 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para todos os 
efeitos legais. 

                                               Espera deferimento. 

                                                    João Pessoa, 18 de setembro de 2007 

 

EDUARDO VARANDAS ARARUNA 

Procurador do Trabalho 

 

 

TESTEMUNHAS 

PROMOTORA FABIANA LOBO DA SILVA 

Fórum Joaquim Sérgio de Madruga 
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Rua Padre Zeferino Maia, s/n, Nova Brasília – SAPÉ-PB 

DELEGADO ALLAN MURILO BARBOSA TERRUÉL 

Rua Comendador Renato Ribeiro Coutinho, 309, Centro 

SAPÉ /PB 

DANYELLE DE FÁTIMA SILVA DE CARVALHO 

Rua Getúlio Vargas, 243, Centro, SAPÉ-PB 

 

*Membro do Conselho Tutelar de Sapé, em depoimento ao MPT 
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6.3 TERMOS DE AJUSTE DE CONDUTA 

 

TAXISTAS 

TERMO DE COMPROMISSO nº ____________ 

 

 Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 16:00 horas do dia 16 de novembro de 2.004, na sede da Subdelegacia 
Regional do Trabalho de Foz do Iguaçu, Foz do Iguaçu/PR, com a presença da Procuradora do 
Trabalho, Dra. MARGARET MATOS DE CARVALHO, do SubDelegado Regional do Trabalho, Dr. 
GILBERTO MONTEIRO, do representante do  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO 
DA EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, 
compareceu  
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________inscrita no CNPJ sob o 
nº__________________________________com endereço na Rua 
____________________________________________________________________ 

representado pelo Sr.____________________________________ para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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 

[RD12] Comentário: Colocaria 
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salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”; 

 

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

 

vêm o estabelecimento acima qualificado firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-
se a: 

 

30. Exigir de todos os taxistas sindicalizados que não divulguem, distribuam ou exponham 
material referente a oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, 
sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescente, cominando-se aos taxistas 
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sindicalizados, caso comprovado o descumprimento, o desligamento do quadro 
associativo; 

 

31. Exigir de todos os taxistas sindicalizados que não mantenham qualquer convênio ou 
relação comercial com hotéis, motéis e congêneres que tenha por objetivo o transporte de 
homens, mulheres, adolescentes e crianças para a prática de qualquer atividade de 
natureza sexual, sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de 
favorecimento à exploração sexual comercial de crianças e adolescente, com a cominação 
de pena de desligamento do quadro associativo caso demonstrado o descumprimento da 
presente obrigação; 

 

32. Agendar a realização, no prazo de 06 (seis) meses a contar da presente data, oficina de 
capacitação de TODOS os taxistas sindicalizados e de todos os empregados do Sindicato, 
em parceria com o Comitê Local de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual 
Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu, para que recebam orientações 
amplas sobre a temática. 

 

33. Desenvolver políticas empresariais e éticas, inclusive em parceria com os taxistas 
sindicalizados, contra qualquer forma de exploração sexual e exploração do trabalho de 
crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na imagem e filosofia do 
Sindicato e taxistas filiados; 

 

34. Buscar o compromisso de todos os  taxistas sindicalizados para que informem, sensibilizem 
e orientarem os diversos segmentos da atividade turística sobre os termos pactuados neste 
documento bem como a legislação vigente, para permanentemente agirem contra todo 
ato que caracterize exploração sexual de crianças e adolescentes, denunciando os atos e 
fatos suspeitos, assim como possíveis envolvidos, a seus superiores e às autoridades 
públicas; 

 

35. O Sindicato signatário bem como os taxistas sindicalizados devem agir com especial zelo 
nas suas relações comerciais com os diversos segmentos para que, consciente ou 
inconscientemente, não favoreçam pessoas ou empresas envolvidas com aliciamento, 
abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes  

 

36. O Sindicato signatário bem como todos os taxistas filiados deverão inteirar-se acerca do 
Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata da proteção 
integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho Tutelar 
Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome da 
pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

37. Orientar os taxistas filiados no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar bem como ao 
Comitê de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
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Adolescentes, nos casos de dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados 
às atividades de crianças e adolescentes. 

 

38. O Sindicato signatário bem como os taxistas filiados deverão inteirar-se acerca da 
existência da Rede de Combate à Exploração Sexual Comercial Infanto-Juvenil, que 
concede Selo de Adesão a todas as organizações públicas e privadas que se engajam na 
luta contra a exploração sexual infantil para a formação da Rede de Proteção. Informações 
diretamente com o Comitê Local, através do telefone 045.521-1268.Angelita pedir a Bia 
números das entidades do Comitês e substituir.  

 

A partir da formalização da Adesão à Rede de Proteção e, ainda,  na medida em que forem 
sendo cumpridas as obrigações ora assumidas, as demais instituições, públicas ou privadas, que 
integram ou integrarão a Rede de Proteção, divulgarão através dos meios de comunicação que 
possuem, inclusive nas páginas da Internet, perante a comunidade brasileira e internacional, o 
nome do Sindicato e dos taxistas a ele filiados, enquanto efetivos defensores dos direitos das 
crianças e adolescentes.  

 

39. Autorizar a afixação de cartazes alusivos a campanhas de combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de divulgação dos direitos 
de crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação 
da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades 
que assinam o presente documento; 

40. Buscar a autorização expressa de todos os taxistas filiados no sentido de que estes 
permitam a afixação, nos veículos (táxis), de cartazes alusivos a campanhas de combate à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de 
divulgação dos direitos de crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de 
Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu 
ou pelas autoridades que assinam o presente documento. 

 

41. A apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, documento comprovando a adesão de todos 
taxistas filiados aos termos contidos no presente documento. 

 

42. A desligar do seu quadro associativo o taxista sindicalizado que descumprir as disposições 
contidas no presente documento ou que se recusar a este aderir expressamente. 

 

43.  A denúncia de descumprimento deverá ser formalizada mediante representação por 
escrito pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades que assinam o presente documento.  

 

44. MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas o estabelecimento sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança e ou adolescente 
encontrado em situação irregular e por obrigação descumprida, reversível ao Fundo 
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Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85. 

 

45. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo 
Comitê Local de Prevenção e Eliminação da ESCI e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

46. A cobrança da multa não desobriga o Sindicato signatário do cumprimento das obrigações 
contidas no termo. 

 

 

 

HOTEIS 

 

   TERMO DE COMPROMISSO nº ____________ 

 Procedimento Investigatório nº 211/02 

 

Às 09:00 horas do dia 09 de outubro de 2.003, no auditório do Centro de 
Recepção de Visitantes da Usina Itaipu Binacional, Foz do Iguaçu/PR, , com a presença da 
Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET MATOS DE CARVALHO, do Promotor de Justiça, Dr.  
LUIZ FRANCISCO BARLETA MARCHIORATTO, do SubDelegado Regional do Trabalho, GILBERTO 
MONTEIRO BRAGA, do representante do  COMITÊ LOCAL DE PREVENÇÃO E ELIMINAÇÃO DA 
EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FOZ DO IGUAÇU, 
compareceu a empresa 
______________________________________________________________________________
______________________________________________                                                          
inscrita no CNPJ sob o nº__________________________________               com endereço na 
Rua ______________________________________________________________                                 
representado pelo Sr.____________________________________     para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
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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.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”; 

 

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

vêm o estabelecimento acima qualificado firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-
se a: 

1.Abster-se de contratar ou utilizar o trabalho de crianças e adolescentes com idade inferior a 
16 (dezesseis) anos, em qualquer atividade, exceto na condição de aprendiz, e quanto a este 
apenas a partir dos 14 (quatorze) anos de idade e desde que atendidos todos os requisitos 
previstos na Lei 10.097/2000, com observância das diretrizes estabelecidas no Estatuto da 
Criança e do Adolescente – ECA, sendo que o trabalho do maior de 16 (dezesseis) anos somente 
deve ser permitido uma vez garantido todos os direitos trabalhistas e previdenciários, 
respeitando-se, ainda, a proibição de trabalho insalubre, perigoso, noturno e penoso aos 
trabalhadores com idade inferior a 18 (dezoito) anos; 
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2.Não permitir o ingresso de crianças e adolescentes até 18 anos de idade, desacompanhados 
dos pais ou responsável, acompanhados ou não de hóspedes adultos, nas acomodações do 
estabelecimento, para fins de permanência ou pernoite. A ausência dos pais ou responsável 
somente poderá ser suprida em havendo autorização expressa destes.  

 

3.Não divulgar e nem permitir a divulgação ou distribuição e exposição de material referente a 
oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, sob pena de 
configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. 

 

4.Realizar, no período de 06 (seis) meses a contar da presente data, oficina de capacitação de 
TODOS os seus empregados, em parceria com o Comitê Local de Prevenção e Eliminação da 
Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu, para que recebam 
orientações amplas sobre a temática. 

 

5.Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

6.Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar bem como ao 
Comitê de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, 
nos casos de dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados às atividades de 
crianças e adolescentes. 

 

7.Inteirar-se acerca da existência da Rede de Combate à Exploração Sexual Comercial Infanto-
Juvenil, que concede Selo de Adesão a todas as organizações públicas e privadas que se 
engajam na luta contra a exploração sexual infantil para a formação da Rede de Proteção. 
Informações diretamente com o Comitê Local, através do telefone 045.521-1268.  

 

A partir da formalização da Adesão à Rede de Proteção e, ainda,  na medida em que forem 
sendo cumpridas as obrigações ora assumidas, as demais instituições, públicas ou privadas, que 
integram ou integrarão a Rede de Proteção, divulgarão através dos meios de comunicação que 
possuem, inclusive nas páginas da Internet, perante a comunidade brasileira e internacional, os 
nomes dos hotéis enquanto efetivos defensores dos direitos das crianças e adolescentes.  

8.Autorizar a afixação de cartazes alusivos a campanhas de combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes ou alusivos a campanhas de divulgação dos direitos de 
crianças e adolescentes, quando solicitado pelo Comitê Local de Prevenção e Eliminação da 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes de Foz do Iguaçu ou pelas autoridades que 
assinam o presente documento. 
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9.MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas o estabelecimento sujeitar-se-á ao 
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança e ou adolescente 
encontrado em situação irregular e por obrigação descumprida, reversível ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e 
Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85. 

10.O disposto nos itens 05, 06 e 07 ficam isentos de multa eis que se tratam de orientações 
cujo eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao 
descumprimento dos itens 01, 02, 03, 04 e 08. 

 

11.O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho, pelo Ministério Público Estadual, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Comitê 
Local de Prevenção e Eliminação da ESCI e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

12.A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 

 

 

 

 

JORNAIS 

 

TERMO DE COMPROMISSO nº  

 

                     Procedimento Investigatório nº  

 

Às 14 horas do dia 05 de julho de 2006, na sede da Procuradoria Regional do 
Trabalho da Nona Região, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. MARGARET 
MATOS DE CARVALHO, compareceu a empresa 
___________________________________________________________________, inscrita no 
CNPJ sob o nº ____________________________________________, com endereço na Rua 
_______________________________________________ , Curitiba - PR, representado por 
__________________________________________________________________,  RG n.º 
___________________________________________,                             para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo Brasil), 
que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, 
estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores 
formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 

[RD15] Comentário: Colocaria 
letra C. Pergunto, todavia, se não é 
repetição do TAC que já consta dentro 
do próprio Manual. Se sim, tirar um 
dos dois. 



190 

 

criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 
pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor de 18 anos de 
idade não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao 
trabalhador adolescente; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 
seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação civil 
pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das 
relações de trabalho;” 

 

vêm a empresa firmar Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

 

1. Não permitir publicação de anúncios de empregos, viagens  ou qualquer atividade que 
guarde relação com o oferecimento de serviços sexuais ou que dê ensejo a tal interpretação, 
sob pena de configuração de crime de favorecimento à prostituição ou de favorecimento à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescente, especialmente quando sugerir o 
envolvimento de crianças e adolescentes. 

  

2. A buscar prévia autorização junto à Comissão Interinstitucional de Combate à Exploração 
Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes do Paraná antes da publicação de anúncios 
quando houver dúvidas no que se refere à configuração do disposto no item 1. 
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3.Desenvolver políticas empresariais e éticas contra qualquer forma de exploração sexual e 
exploração do trabalho de crianças e adolescentes, comprometendo-se a consolidá-las na 
imagem e filosofia da empresa e/ou instituição; 

 

4.Informar, sensibilizar e orientar os diversos segmentos da sociedade sobre os termos 
pactuados neste documento bem como a legislação vigente, para permanentemente agirem 
contra todo ato que caracterize exploração sexual de criança e adolescente, denunciando os 
atos e fatos suspeitos, assim como possíveis envolvidos, a seus superiores e às autoridades 
públicas; 

 

5.Estabelecer cláusulas nos contratos existentes com os diversos segmentos comerciais e 
industriais, em especial do setor do turismo, como hotéis, hospedarias, agências de viagens, 
agências de manequins e modelos, serviços de transportes, agências de publicidade e 
propaganda, estúdios fotográficos, agências de acompanhantes de executivos e demais 
prestadores de serviços na indústria do turismo ou de alguma forma a ela vinculada, 
declarando explicitamente a rejeição a qualquer forma de exploração sexual de crianças e 
adolescentes, incluindo que a previsão de rescisão contratual e/ou a não recontratação dos 
serviços em havendo notícia do envolvimento de representantes ou empregados dos seus 
contratados. Está compreendida na presente obrigação a responsabilidade de orientar todos os 
seus contratados, alertando-os que ao firmarem contrato com requerido, os contratantes 
assumem a responsabilidade solidária sobre eventual reparação de natureza pecuniária, civil ou 
criminal.   

 

6.Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

7.MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas nos itens 01 e 05, o estabelecimento 
sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por obrigação 
descumprida, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de 
Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 
da Lei 7.347/85. 

 

8. O disposto nos demais itens ficam isento de multa eis que se tratam de orientação cujo 
eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao descumprimento 
dos itens 01 e 05. 

 

9.O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho,  por este Ministério Público do Trabalho, pela Comissão  Interinstitucional de 
Combate à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes do Paraná e/ou pelo 
Conselho Tutelar. 
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10. A cobrança da multa não desobriga a empresa do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 

 

                                                           

 

 

 

HOTEL 

 

TERMO DE COMPROMISSO nº 522/01 

                       Procedimento Investigatório nº 916/01 
 

Às 09:32 horas do dia 18 de outubro de 2.001, na sede da Procuradoria 

Regional do Trabalho da 9ª Região, com a presença do Procurador Regional do Trabalho, Dr. 

ALVACIR CORREA DOS SANTOS, compareceu a empresa KASSIA HOTEL LTDA., inscrita no CNPJ 

sob o nº 00.068.115/0001-18, com endereço na Rua Othoniel Taborda de Reinhardt, nº 441, 

Bairro Xaxim, Curitiba - PR, representado pelo Sr. PLÍNIO LUIZ BONANÇA, OAB/PR nº 24.449 e a 

CONSELHO TUTELAR DE CURITIBA, com sede na Rua Conselheiro Laurindo, nº 792, Curitiba – 

PR, representada pela Sra. MARIA ROSA C. DE MELLO, Conselheira Tutelar, RG nº 

9.071.924/SP, para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo Brasil), 

que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, 

estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores 

formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 

criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 

pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 

forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

[RD16] Comentário: Outro de 
hotel? Acima, já um titulo dedicado 
aos hotéis. Não acha melhor compilar 
num espaço só? Ou, se se tratar de 
mesmo conteúdo obrigacional, não é 
melhor excluir, para enxugar o 
Manual? Pelo que parece,  os abaixo 
relacionados tem o mesmo conteúdo. 
Verificar isso. 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 

de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 

ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor não será 

permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 

Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 

Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao 

trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 

maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 

seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação civil 

pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 

desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 

necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das 

relações de trabalho;” 

vêm o estabelecimento requerido firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

1. Abster-se de utilizar o trabalho de menores de dezoito anos para fins de 
prostituição/exploração sexual, ou de promoção de espetáculos pornográficos, ou ainda em 
locais ou serviços que sejam prejudiciais a sua moralidade; 
 
2. Manter sob sua custódia cópia de documentos de identificação dos trabalhadores (as) que 
prestam serviços em seu estabelecimento, para fins de facilitar a abordagem fiscalizatória dos 
Órgãos encarregados da proteção à criança e ao adolescente; 
 
3.Orientar os trabalhadores (as) de seu estabelecimento no sentido de portarem documento de 
identificação pessoal para fins da abordagem mencionada no item número 02; 
 
4.Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 
 
5.Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar nos casos de 
dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados as atividades de crianças e 
adolescentes. 
 
6.MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 01, o estabelecimento sujeitar-
se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança/adolescente 
encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do 
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art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 
647/94. 
 
7.MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 02, o estabelecimento sujeitar-
se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por falta de 
apresentação do documento de identificação relativamente a cada trabalhador(a) do 
estabelecimento, por ocasião da abordagem fiscalizatória referida no item 02, reversível ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da 
Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

8.A obrigação descrita no item 02 será exigida após o prazo de dez dias a contar desta data a 
fim de facilitar a reunião da documentação dos trabalhadores do estabelecimento. 
 

8. O disposto nos itens 03, 04 e 05 ficam isentos de multa eis que se tratam de orientações 
cujo eventual descumprimento está abrangido pelas penalidades referentes ao 
descumprimento dos itens 01 e 02. 
 
9. O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 

Trabalho e/ou por este Ministério Público do Trabalho e/ou pelo Conselho Tutelar 
Municipal. 

 

10. A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas 
no termo. 

 

 
 

 

ALVACIR CORREA DOS SANTOS 
Procurador Regional do Trabalho 

 
 

 ___________________________  _________________________ 

 Empresa     Conselho Tutelar de Curitiba 

 
 

    Andresa de Oliveira Menarim 

                                                               Técnico Administrativo   

 

TERMO DE COMPROMISSO nº 772/02 

                       Procedimento Investigatório nº 574/02 
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Às 10:30 horas do dia 18 de outubro de 2.001, na sede da Procuradoria 
Regional do Trabalho da 9ª Região, com a presença da Procuradora do Trabalho, Dra. 
MARGARET MATOS DE CARVALHO, compareceu a empresa WISKARIA DOM GENARO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 72.469.554/0001-43, com endereço na Rua Visconde de Nácar, 1.075, 
Curitiba - PR, representado pelo Sr. EMILIO MUZAKI, RG n.º 310.027-8, contador, , para, 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da OIT (devidamente ratificada pelo Brasil), 
que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a ação imediata para a sua eliminação, 
estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da Convenção a expressão “as piores 
formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a utilização, procura e oferta de 
criança para fins de prostituição, de produção de material pornográfico ou de espetáculos 
pornográficos; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que ao menor não será 
permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 01, de 23 de março de 2000, do 
Ministério do Trabalho e Emprego, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos 
Auditores Fiscais do Trabalho nas ações para a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao 
trabalhador adolescente; 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993, que estabelece “Compete ao Ministério Público do Trabalho o exercício das 
seguintes atribuições junto aos Órgãos da Justiça do Trabalho: (...) III – promover ação civil 
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pública no âmbito da Justiça do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando 
desrespeitados os direitos sociais constitucionalmente garantidos; (...) V – propor as ações 
necessárias à defesa dos direitos e interesses dos menores, incapazes e índios, decorrentes das 
relações de trabalho;” 

 

vêm o estabelecimento requerido firmar Termo de Ajuste de Conduta comprometendo-se a: 

 

1.A não se utilizar do trabalho de menores de dezoito anos para fins de prostituição/exploração 
sexual, ou de promoção de espetáculos pornográficos, ou em qualquer atividade, em razão da 
natureza do estabelecimento (local ou serviço prejudiciais à formação moral); 

 

2. Manter sob sua custódia cópia de documentos de identificação dos trabalhadores (as) que 
prestam serviços em seu estabelecimento, para fins de facilitar a abordagem fiscalizatória dos 
Órgãos encarregados da proteção à criança e ao adolescente; 

 

3. Orientar os trabalhadores (as) de seu estabelecimento no sentido de portarem documento 
de identificação pessoal para fins da abordagem mencionada no item número 02; 

 

4. Inteirar-se acerca do Estatuto da Criança e do Adolescente principalmente na parte que trata 
da proteção integral à criança e ao adolescente, bem como o papel reconhecido ao Conselho 
Tutelar Municipal, eis que este tem como uma de suas atribuições a representação, em nome 
da pessoa e da família, contra a violação dos direitos da criança e do adolescente previstos na 
Constituição Federal; 

 

5. Orientar os seus prepostos no sentido de dirigirem-se ao Conselho Tutelar nos casos de 
dúvidas, solicitação de informações e demais atos relacionados as atividades de crianças e 
adolescentes. 

 

6.Registrar e manter registrados todos os seus empregados, na forma do disposto do artigo 29 
e 41 da Consolidação das Leis do Trabalho, com a observância dos consectários legais daí 
decorrentes. 

 

7.MULTA - pelo descumprimento da obrigação prevista no item 01, o estabelecimento sujeitar-
se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por criança/adolescente 
encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
(Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de Abuso e Exploração Sexual), nos termos do 
art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 
647/94. 
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8.MULTA - pelo descumprimento das obrigações previstas no item 02, 03 e 06, o 
estabelecimento sujeitar-se-á ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), 
por obrigação descumprida e trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (Programa de Prevenção e Proteção a Vítimas de 
Abuso e Exploração Sexual), nos termos do art. 5º, § 6º e 13 da Lei 7.347/85, e nos termos da 
Lei Municipal 7.829/91, e Decreto Municipal 647/94. 

 

9.O presente Termo de Compromisso é passível de fiscalização pela Delegacia Regional do 
Trabalho e/ou por este Ministério Público do Trabalho e/ou pelo Conselho Tutelar Municipal. 

 

10.A cobrança da multa não desobriga a requerida do cumprimento das obrigações contidas no 
termo. 

 

 

 

  BOATE 

PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO N º 170/2009 

REPRESENTADO : BAR BOM CLIMA 

TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA nº      /2009 

 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e a 
ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos da 
Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre outras, a 
utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de material 
pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da família, 
da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 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.”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 20 de 13 de setembro de 2001, da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, que relaciona as atividades 
proibidas a menores de 18 anos;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

[RD17] Comentário: Colocaria 
letra D. Pergunto, todavia, se não é 
repetição do TAC que já consta dentro 
do próprio Manual. Se sim, tirar um 
dos dois. 
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forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais”;  

CONSIDERANDO o artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que dispõe 
“é proibida a hospedagem de criança ou adolescente em hotel, motel, pensão ou 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável”.  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de reclusão 
de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à prostituição 
ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 anos 
não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 de 
maio de 1993; 

 

BAR BOM CLIMA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº xxxxxxxxx, com sede à Rua 
xxxxxxxxx, nesta cidade, através de seu representante legal e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
brasileiro, comerciante, CPF xxxxxxxxx, RG xxxxxxxxxxx, , com residência  xxxxxxxxxxxxxxxx, São 
Luís,  doravante denominados  COMPROMISSÁRIOS, nos autos do Procedimento Preparatório 
nº 148/2009, com base no artigo 5º , § 6 º da Lei 7.347/95, firma o presente TERMO  DE 
AJUSTE DE CONDUTA, perante o Ministério Público do Trabalho, representado pela Exma. 
Procuradora do Trabalho, Dra. Virgínia de Azevedo Neves Saldanha, nos termos seguintes:  

 

DO OBJETO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto deste TAC é a adequação da conduta dos Compromissários e 
de todas as pessoas jurídicas de que fizerem parte e vierem a participar  e das empresas que 
são e vierem a ser proprietários ou dirigentes às prescrições legais, mediante as obrigações de 
fazer ou de não fazer abaixo consignadas, cujo cumprimento se dará sob cominação de multa 
(astreinte), nas condições de prazo, modo e lugar estabelecidas. 

 

DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - Abster-se de admitir ou manter empregado sem o respectivo registro 
em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, nos termos do art. 41 da CLT; 

CLÁUSULA TERCEIRA – Anotar as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
de todos os seus empregados, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após o início da relação 
contratual, em conformidade com as normas contidas no art. 29 CLT; 

CLÁUSULA QUARTA - Abster-se de admitir em qualquer espécie de trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos; 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Não admitir o trabalho de menores de 18 anos  em quaisquer de seus 
estabelecimentos; 

CLÁUSULA QUINTA  – Não permitir que menores de 18 (dezoito) anos trabalhem em situações 
de risco (trabalho noturno, perigoso, insalubre ou penoso);  

CLAUSULA SEXTA -  Não efetuar/permitir/tolerar a exploração sexual  de crianças e 
adolescentes em quaisquer de seus estabelecimentos;   

CLAUSULA SÉTIMA -   Abster-se de hospedar criança ou adolescente em hotel, motel, pensão 
ou estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou 
responsável, nos termos do artigo 82, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 

CLÁUSULA OITAVA – Promova o imediato cumprimento da  lei nº 11.577 que obriga vários 
estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, espanhol e 
inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

CLÁUSULA NONA - Anexar o presente termo de ajuste de conduta na contra-capa de abertura 
do livro de inspeção do trabalho. 

DA FISCALIZAÇÃO E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES AJUSTADAS 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - O Ministério Público do Trabalho, diretamente ou através do Ministério 
do Trabalho e Emprego, velará pela fiel observância do presente compromisso. 

DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O descumprimento de  quaisquer das obrigações previstas no 
presente termo de ajuste  acarretará aos COMPROMISSÁRIOS inadimplentes  a multa no valor 
de R$  2.000,00 (dois mil reais) por cada dispositivo não cumprido e por trabalhador/criança ou 
adolescente encontrado em situação irregular, reversível ao FAT (Fundo de Amparo ao 
Trabalhador),   dobrada, em cada reincidência; 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa será atualizado pelo INPC (Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor) e, na ausência do INPC, a atualização monetária será efetuada com base no 
índice de correção das dívidas trabalhistas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas aplicadas não são substitutivas das obrigações pactuadas, 
que remanescem à aplicação das mesmas. 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  – O presente termo de compromisso produzirá efeitos legais a 
partir da data de assinatura do presente termo de ajuste, ficando assegurado o direito de 
revisão das cláusulas e condições, em qualquer tempo, através de requerimento ao Ministério 
Público do Trabalho. O presente termo terá eficácia de título executivo extrajudicial, nos 
termos do art. 5º, § 6º da Lei 7347/85, valendo por tempo indeterminado e, em caso de 
descumprimento, será executado perante a Justiça do Trabalho, consoante artigo 5º, § 6º,  da 
Lei nº 7.347/85 e art. 876 da CLT. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-  Aplica-se ao presente Termo de Ajuste de Conduta o disposto 
nos artigos 10 e 448 da CLT, de modo que qualquer alteração que venha a ocorrer na estrutura 
jurídica das signatárias não afetará a exigência de seu cumprimento integral; 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - As multas contidas no presente ajuste não substituem as multas 
administrativas porventura aplicadas pela fiscalização do trabalho, e serão cobradas 
independentemente daquelas previstas na legislação. 

                                                                 São Luís, 25 de junho de 2009. 

 

6.4 PROJETO (MPT/MPE) 

 

 

PROJETO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA NO COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES * 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

 Em junho de 2008, por iniciativa da Corregedoria Geral da Justiça e da 1ª Vara da 
Infância e da Juventude da comarca de São Luís, foi assinado um protocolo de intenções, 
envolvendo diversas entidades públicas, pelo combate à exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 

 

 O Ministério Público do Trabalho, pela 16ª Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª 
Região, que ainda não havia assinado o protocolo de intenções, propôs a realização de uma 
reunião, com basicamente os mesmos órgãos signatários do protocolo antecitado,  para 
apresentar seu interesse de  contribuir no combate à exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, considerada pela Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(Decreto no 3.597, de 12 de setembro de 2000), bem assim por sua regulamentação (Decreto 
nº 6.481, de 12 de junho de 2008), uma das piores formas de trabalho infantil

6
. 

                                                           
* Márcio Thadeu Silva Marques, Promotor de Justiça da Infância e da Juventude em São 

Luís/MA, Virgínia de Azevedo Neves Saldanha – Procuradora do Trabalho no Maranhão 

 

6 Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008: Art. 4
o
  Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e 

“c” do artigo 3
o
 da Convenção n

o
 182, da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil: 

(...) II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual 

comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
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 Na aludida reunião, foram apresentadas duas proposições: 

a) Ação articulada, para identificação dos pontos de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes, e atuação conjunta para seu enfrentamento; 

b) Utilização privilegiada do poder de polícia sancionatório da Administração Pública, 
como forma de  obter o fechamento dos pontos de exploração sexual comercial de 
crianças e adolescentes. 

  Após discussões, foi aprovada pelos presentes, a idéia de atuação conjunta, em 
estratégia de sufocamento da higidez financeira dos estabelecimentos que servem de fachada 
para os locais dessa prática criminosa, derivando dessas autuações elementos a embasar a ação 
penal, em especial na forma do art. 244-A do ECA

7
, que devem ser encaminhadas aos órgãos 

competentes pata essa atuação. 

2. JUSTIFICATIVA 

 Após a assinatura do protocolo de intenções patrocinado pela Corregedoria Geral da 
Justiça e pela 1ª Vara da Infância e da Juventude  da Comarca de São Luís,  demandou-se  o 
detalhamento das ações conjuntas para que seu objetivo fosse atingido. 

 O Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008, ao explicitar, para fins de aplicação das 
alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3

o
 da Convenção n

o
 182, da OIT, que a utilização, demanda, 

oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual comercial, produção de 
pornografia ou atuações pornográficas, integram as piores formas de trabalho infantil, reforça a 
possibilidade de, também pela via da fiscalização das relações trabalhistas, estabelecer 
estratégias de combate a essas práticas. 

 

 É a doutrina da proteção integral albergada em nosso ordenamento pela expressa 
redação do art. 227 da Constituição Federal

8
  e pela Convenção da ONU sobre Direito das 

                                                                                                                                                            
 

7
 ECA: Art. 244-A. Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2

o
 

desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual: (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

Pena - reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1
o
 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. 

(Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

§ 2
o
 Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de 

funcionamento do estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 9.975, de 23.6.2000) 

8 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, 

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. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9975.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L9975.htm
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Crianças (Decreto nº 99.170/90), esta pela via de ingresso trazida pelo § 2º do art. 5º
9
 da Lei 

Maior. O melhor interesse objetivamente considerado implica em ações articuladas de todos os 
co-obrigados (Estado, família e sociedade) em torno dos seguintes eixos: a promoção, proteção 
e garantia de direitos, bem assim  a prevenção de qualquer violação ou ameaça de violação. 

 

 Não é de forma diversa que o Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentação 
ordinária dos dispositivos constitucionais referidos

10
, repete, em seu art. 5º, a parte final do art. 

227.  

 

 Sobre o tema, Maria de Fátima Carrada Firmo
11

 assim se manifesta: 

 

“Cada ameaça ou lesão a direito, garantindo à 
criança e ao adolescente, caberá  ser apreciado pelo 
Poder Judiciário, impondo-se a devida  reparação e3 
responsabilização do(s)  respectivo(s) infrator(es), à 
vista  do que prevê  a Carta Federal, em seu art. 5º, 
XXXV, ‘ a lei não excluirá da aprecia ão do Judiciário 
lesão ou amea a a direito’ 

(...) 

À vista do art. 227, da Constituição Federal, e dos 
arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
impõe-se à família, ao Estado e à sociedade 
providências  que cada um, isolado ou de forma 
concorrente, deverá tomar  para que não sejam 
violados os direitos  da criança e do adolescente, 
garantidos pela Constituição Federal, pelo ECA e 
demais leis. 

Como já vimos nos capítulos anteriores, a cada um  
desses entes responsáveis impõe-se normas 
específicas e, portanto, há de se cobrar  judicialmente 
o descumprimento das normas ao(s) respectivo(s) 
responsável(is), visto que  cada um deve  ser 
responsabilizado na devida  proporção de sua 
responsabilidade [...] pois, se não se impõe  aos 
responsáveis  a reparação  do descumprimento  da 
norma constitucional ou infraconstitucional, não se 
pode  falar em responsabilidade , uma vez que , 
conforme bem esclarece  o respeitável mestre João 
Francisco Sauwen Filho (dissertação de mestrado),  
responsabilidade é a força coercitiva  que coloca  o 

                                                           
9
 § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. 
10 Acresça-se aqui o art. 228 da Constituição, que limita a inimputabilidade penal pelo critério 

etário. 
11

 FIRMO, Maria de Fátima Carrada. A criança e o adolescente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Rio de Janeiro, Renovar, 1999. p. 110/112. 
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indivíduo  (ou o Estado) na situação  de ter de sofrer, 
inexoravelmente, as conseqüências  de suas eventuais  
transgressões  às normas que lhe são impostas. 

‘ Responsabilidade é o instituto em relação ao qual a 
lei confere a determinada pessoa  aptidão jurídica  
para responder  perante  a ordem jurídica por ato 
praticado por ela ou por terceiro, ou em virtude  de 
determinado fato jurídico. Como regra, a 
responsabilidade emerge  de ato ilícito, violador  de 
regra jurídica e, desse modo, pode alcançar  mais de 
uma esfera conforme a natureza  da norma violada. 
Daí poder-se qualificar a responsabilidade  como civil, 
penal ou administrativa, na medida em que  for 
vulnerada, respectivamente, norma civil, penal ou 
administrativa’   arvalho Filho, 1995, os. 11/12 . 

Posto que, em regra, não há direito juridicamente  
protegido sem que haja  possibilidade  de se exigir  
sua tutela perante o Poder Judiciário, nem existe   
responsabilidade sem imposição de reparação, bem 
como que para cada direito previsto no ordenamento 
jurídico existe uma ação que o garanta, para que  os 
direitos constitucionais e  infraconstitucionais  
tenham aplicação garantida e eficácia  no cotidiano 
da sociedade, necessário se faz traçar  um elo entre  
cada direito  da criança e do adolescente, o(s) seu(s) 
respectivo(s) responsável(is) e as ações judiciais que 
os garantam”.   

     

 A COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO, criada por meio do Requerimento 
nº 02, de 2003-CN, “com a finalidade investigar as situações de violência e redes de exploração 
sexual de crianças e adolescentes no Brasil”, foi presidida pela Senadora Patrícia Saboya Gomes 
e teve como Relatora a Deputada Maria do Rosário, foi instalada no mesmo ano e teve seu 
relatório aprovado em julho de 2004. Foi a segunda investigação parlamentar mista do 
Congresso Nacional sobre o tema e considerou profundamente as questões ligadas ao tema, 
inclusive propondo soluções legislativas que reforçam o poder  de polícia  administrativa, como 
a recente Lei nº ?????? 

 A Resolução nº 06/2002, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente maranhense, estabeleceu o atual Plano Estadual de Enfrentamento da Violência 
Sexual contra Crianças e Adolescentes e aponta a necessidade de se ter efetivo exercício do 
poder de polícia administrativa sobre atividades que estimulam ou promovem condições para a 
exploração sexual infanto-juvenil, no mesmo sentido de documentos como o já aludido 
relatório da CPMI e o que tratou da CPI Estadual

12
 sobre o mesmo tema, além dos resultados 

locais iniciais do PAIR. 

                                                           
12

 CPI promovida pela Assembléia Legislativa, para apurar “denúncias de violência praticada 

contra crianças e adolescentes, quer na exploração do trabalho infantil como na exploração 

sexual, envolvendo, inclusive, assassinato e emasculação de meninos”, constituída pela 

Resolução Administrativa nº 1.343, de agosto de 2003, com base no Requerimento nº 281/03, de 

autoria da Sra. Deputada Helena Barros Heluy (PT), que a presidiu, e prorrogada pela Resolução 

Administrativa n.o 109, de 09 de março de 2004, tendo funcionado de 26 de agosto a 23 de abril 

de 2004, sendo seu relator o Relator Deputado CÉSAR PIRES (PFL). 
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 Assim, o presente projeto implica em planejamento local do Sistema de Garantia de 
Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e responsabilização, no 
sentido de obter o sancionamento administrativo e civil de estabelecimentos que promovam, 
direta ou indiretamente, a violência sexual contra a população infanto-adolescente, por meio 
da atuação seletiva, segundo o modelo de casos exemplares, com o fim de  combater a 
naturalização dessa conduta no meio social, desestimulando-a. 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 3.1.1 – Estabelecer as bases para uma ação articulada permanente de órgãos Sistema 
de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e 
responsabilização, no sentido de obter o sancionamento administrativo e civil de 
estabelecimentos que promovam, direta ou indiretamente, a violência sexual contra a 
população infanto-adolescente, por meio da atuação seletiva, segundo o modelo de casos 
exemplares, com o fim de combater a naturalização dessa conduta no meio social, 
desestimulando-a. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 3.2.1 – Promover a ampliação do Protocolo de Intenções capitaneado pela 
Corregedoria Geral da Justiça e pela 1ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Luís, 
formalizando a adesão de novos órgãos Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e 
Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e responsabilização; 

 3.2.2 – Realizar experiência-piloto de atuação integrada de órgãos Sistema de Garantia 
de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de defesa e responsabilização, 
na capital do Estado, para o esboço de modelo de ação e fluxograma de atividades voltados à 
responsabilização civil e administrativa de estabelecimentos que promovam, direta ou 
indiretamente, a violência sexual contra a população infanto-adolescente ; 

 3.2.3 – Encaminhar aos órgãos competentes os resultados da experiência-piloto que 
possam movimentar a responsabilização criminal dos responsáveis pelos estabelecimentos 
abordados; 

 3.2.4 – Registrar, criticar e aprimorar o esboço de modelo de ação e fluxograma de 
atividades utilizados na experiência-piloto, na capital do Estado para sua aplicação em Caxias e 
Imperatriz; 

 3.2.5 – Aplicar, em Caxias e Imperatriz, o modelo e fluxogramas  elaborados a partir da 
discussão da experiência-piloto da capital; 

 3.2.6– Registrar e criticar os resultados obtidos nas experiências de Caxias e Imperatriz 
para a elaboração de modelo de ação e fluxograma de atividades permanentes e articulada de 
órgãos Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes (SGD) integrantes do eixo de 
defesa e responsabilização, no sentido de obter o sancionamento administrativo e civil de 
estabelecimentos que promovam, direta ou indiretamente, a violência sexual contra a 
população infanto-adolescente, por meio da atuação seletiva, segundo o modelo de casos 
exemplares, com o fim de combater a naturalização dessa conduta no meio social, 
desestimulando-a. 

 3.2.7 – Encaminhar aos órgãos competentes os resultados das experiências de Caxias e 
Imperatriz que possam  movimentar a responsabilização criminal dos responsáveis pelos 
estabelecimentos abordados. 
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 3.2.8 – Elaborar relatório final do projeto, difundindo-o aos órgãos do eixo de defesa e 
responsabilização integrantes do Sistema de Garantia de Direitos de Criança e Adolescentes 
(SGD). 

4. DO PODER ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO
13

 

4.1 – SOCIEDADE DE RISCO
14

 

 

A sensação de desproteção hoje vivida em qualquer sociedade é assim comentada por Maria 
Lea Monteiro de Aguiar: 

“O trabalho de  ândido Furtado Maia Neto, A CRIMINOLOGIA E A 
POLÍTICA CRIMINAL na AMÉRICA LATINA (1985), enfoca a 
desproteção do cidadão e, em conseqüência, sua insegurança 
frente aos poderes  econômicos e sociais. A impossibilidade  de o 
Estado oferecer tutela  jurídica à maioria da população é atribuída 
à politização  dos sistemas de justiça e à predominância  dos 
interesses grupais no Brasil. O direito penal difuso, diz ele, não 
oferece  às comunidades lesadas a segurança jurídica, 
simplesmente porque deixa de castigar certas condutas, ainda que 
estejam criminalizadas em códigos e leis penais especiais. 

(...) 

As (i)legalidades da classe dominante, segundo Foucault, 
sobrevivem através  do confinamento das (i)legalidades  das 
classes dominadas (Cerqueira e Nader, 1997), sendo a lei  sempre  
uma composição  de ilegalismos, que ela diferencia  ao formalizar. 
Basta considerar o Direito  das sociedades comerciais, diz Delleuze 
(1998) no seu estudo sobre  Foucault, para comprovar  que as leis  
não se  opõem à ilegalidade, mas se organizam  de tal forma que  
umas não cumprem as outras. A lei seria, então, uma gestão 
desses ilegalismos, permitindo alguns, tolerando ou inventando 
outros, seja como privilégio das classes dominantes ou como 
compensação para as classes dominadas. E, assim, as mudanças 
na lei são, em essência, uma nova distribuição dos ilegalismos, 

                                                           
13

 Os próximos tópicos são extraídos do artigo O DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO VS  A 

TUTELA PENAL NA SOCIEDADE DE RISCO: O PROBLEMA DA NATUREZA JURÍDICA DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

E O VETO AO ART. 4º DA LEI Nº 11.577, DE 22 NOVEMBRO DE 2007, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A DIVULGAÇÃO 

PELOS MEIOS QUE ESPECIFICA DE MENSAGEM RELATIVA À EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES APONTANDO FORMAS PARA EFETUAR DENÚNCIAS, de autoria do Promotor de Justiça 

Márcio Thadeu Silva Marques 

 
14

 Os dois próximos capítulos reproduzem parte do artigo A TUTELA PENAL NA SOCIEDADE DE 

RISCO: O PROBLEMA DA MODERNIZAÇÃO REFLEXIVA E O CRIME  DE DANO ABSTRATO 

PREVISTO PELO PROJETO DE LEIS DO SENADO Nº 25/2004 SOBRE PORNOGRAFIA INFANTIL NA 

INTERNET POR MEIO DA EMENDA  Nº 2, APRESENTADA  PELA CÂMARA, ACRESCENTANDO O 

NÚCLEO “PORTAR” IMAGENS PONOGRÁFICAS OU DE SEXO EXPLÍCITO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES, de autoria do Promotor de Justiça Márcio Thadeu Silva Marques, ainda não 

publicado. 



206 

 

entre outras razões, porque as infrações tendem a mudar  de 
natureza” 

15
 

  

Não obstante esse sentimento de desproteção e a constatação de que a mera produção 
legislativa não a supera, insiste-se, como adverte, Jésus-Maria Silva Sanchez, na expansão do 
Direito Penal, ante o descrédito de outras instâncias de proteção e  a configuração de uma  
sociedade  de “sujeitos passivos”

 
. A razoabilidade ou não dessa expansão depende da 

caracterização da tutela penal sobre os interesses coletivos, tidos, na expressão de Alexy
16

, 
como os referentes a bens que conceitualmente, fática ou  juridicamente  são de impossível 
divisão, ou não distributivos

17
.  

 

 Possegue Sanchéz: 

 

“Desde a enorme difusão da obra de Ulrich Beck, é lu ar comum 
caracterizar o modo social  pós-industrial  em que vivemos como ‘ 
sociedade do risco’ ou ‘ sociedade de riscos’  Risiko esellschaft . 
Com efeito,  a sociedade atual aparece caracterizada, 
basicamente, por um âmbito econômico  rapidamente variante e 
pelo  aparecimento de  avanços  tecnológicos  sem paralelo em 
toda a história da humanidade.  O extraordinário desenvolvimento  
da técnica  teve, e continua tendo,  obviamente, repercussões 
diretas em um  incremento do bem-estar individual. Como  
também  as têm a dinâmica dos fenômenos  econômicos. Sem 
embargo,  convém  não ignorar suas conseqüências  negativas. 
Dentre elas, a  que  interessa aqui  ressaltar é a  configuração do 
risco de procedência  humana como fenômeno social estrutural. 

(...)  

O progresso técnico dá lugar, no âmbito da delinqüência dolosa 
tradicional (a cometida com dolo direto ou de primeiro grau), a 
adoção de novas técnicas como  instrumento que lhe permite  
produzir resultados especialmente lesivos; assim mesmo surgem 
modalidades delitivas dolosas de novo cunho que se projetam  
sobre espaços abertos pela tecnologia. A criminalidade, associada 
aos meios informáticos e à internet ( a chamada 
ciberdelinqüência), é, seguramente, o maior exemplo de tal 
evolução. Nessa medida, acresce-se inegavelmente a vinculação do 
progresso técnico e o desenvolvimento das  formas de  
criminalidade organizada, que operam internacionalmente e 

                                                           
15

 AGUIAR, Maria Lea Monteiro de . O aparato de combate ao crime  e a sensação de 

insegurança in  Revista Mal-estar e subjetividade, setembro/2005, ano/vol. V, número 002, 

Universidade de Fortaleza, Fortaleza. P. 235/236. 
16

 Apud Sanchez. Op cit. p. 28 
17

 A lei que proíbe a lavagem de dinheiro, por exemplo, é por Sanchéz considerada, ao mesmo 

tempo, exemplo da razoabilidade e da irrazoabilidade dessa expansão, ao definir, na primeira 

acepção, a necessária vedação ao ingresso maciço, na economia, do que chama de “dinheiro 

negro”, enquanto, na segunda acepção,  reprova a criminalização da utilização de pequenas (ou 

médias) quantias desse mesmo capital, por entendê-las penalmente irrelevantes (seria o caso, por 

exemplo, da utilização do prêmio de uma extração do “jogo do bicho” por um apostador pobre?). 
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constituem  claramente  um dos novos riscos para os  indivíduos ( e 
os Estados). Mas, é, ainda, fundamental – e, dependendo do ponto 
de vista, mais ainda que no âmbito das formas intencionais de 
delinqüência – a incidência dessas novas técnicas na configuração 
do âmbito da delinqüência não-intencional (no que, desde logo, é 
secundária sua qualificação como dolosa-eventual ou culposa). Isto 
é, as conseqüências lesivas  da  ‘ falha técnica’, que aparecem  
como um problema central nesse modelo, no qual se parte  de que 
um certo percentual de acidentes graves  resulta  inevitável à vista 
da complexidade dos desenhos técnicos. Assim, se trata de decidir , 
entre outras coisas, a questão crucial  dos critérios  de localização 
das ‘falhas técnicas’, ou no âmbito  do risco penalmente relevante, 
ou no âmbito  próprio do risco permitido”

18
.  

 

Aqui o primeiro ponto de relevância para a proposta: a necessidade de se estabelecer, na 
sociedade de riscos, os limites de atuação do direito penal mesmo em face de bens difusos e 
essenciais à caracterização dos direitos humanos universalizados, sem qualquer distinção, como 
o critério etário, isto é, os direitos de crianças e adolescentes. A problematização se dará, nos 
próximos itens, a partir  da análise das conseqüências dessa expansão do direito penal, 
principalmente com o advento das soluções de tipificação dos perigos de dano abstrato e as 
alternativas, em outras linhas de responsabilização, para as hipóteses. 

  

4.2  – MODERNIZAÇÃO REFLEXIVA 

 

Na sociedade pós-industrial, a questão da caracterização da modernidade, segundo Eduardo 
Medeiros Cavalcanti, refletindo sobre palavras de Beck, proporciona a consideração de uma 
modernização simples (modernização da tradição) e a modernização reflexiva (modernização 
da sociedade industrial). A modernização reflexiva  desdobra-se  nos aspectos referentes à 
relação  entre a produção da riqueza  e a produção dos  riscos, bem como  nas contradições e 
paradoxos  próprios  do excesso de produção  da sociedade industrial. Resume Cavalcanti, ao 
afirmar que a modernidade reflexiva  implica  na autoconfrontação. O fim das relações 
tradicionais de  trabalho e emprego, as novas formulações dos arranjos familiares, a 
descaracterização da produção como impulsionadora da economia são, dente outros, temas 
dessa modernidade reflexiva, como também são a despersonalização e a imaterialidade das 
relações entre os indivíduos, decorrentes da sublimação da realidade concreta pela realidade 
virtual, proporcionada pela onipresença da internet

19
. 

 

A quebra das tradições têm gerado uma perplexidade que é respondida pelo crescente 
sentimento de que são imprescindíveis  as relações de cooperação e divisão funcionais, o que 
torna as interdependências sociais formuladoras do conceito de que  “a proteção de certos 
bens jurídico-penais  individuais e coletivos  depende da realização de condutas positivas – de 
controle  dos riscos – por parte de terceiros e do Estado”. E continua Cavalcanti aduzindo que, 
desse modo, “ as esferas individuais de organização já não são mais autônomas, mas se 
produzem ‘ de modo continuado  fenômenos – recíprocos – de transferência y assunción de 

                                                           
18

 Op. cit. p. 29/30 
19

 Cavalcanti, Eduardo Medeiros. Campinas, LZN, 2005. p. 152 e segs. 
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funciones  de aseguriamento de esferas ajenas’”, para concluir que “ neste contexto,  restam 
sobrevalorizados os crimes de comissão por omissão”

20
. 

 

Com o fim do tradicionalismo social (v.g. casa e trabalho), enfraquecidas  as funções 
tradicionais e os referenciais ideológicos, pelo que “ devido ao desgaste do discurso técnico-
científico para compreender a complexidade  atual dos riscos e à impossibilidade  de 
autodescrições  da sociedade contemporânea,  surgem  desorientação, insegurança, medo do 
outro e medo do diverso”

21
.  Cavalcanti explicita seu pensamento, nos termos seguintes: 

 

“A título de síntese, a li ão de Beck dia nostica a sociedade de 
risco: 

‘ Em la  lobalidad de la contaminación y de  las cadenas  
mundiales de alimentos y productos, amenazaz de la vida em la 
cultura industrial  recorren  metamorfosis sociales del peligro: 
regras cotidians de la vida son puestas  del revés.  Los mercados se 
hunden. Domina la carência em la sobreabundancia. Se 
desecadenan riadas de  pretensiones. Los sistemas jurídicos no 
captan  los hechos. Lãs preguntas más evidentes consechan  
encogimientos de hombros . Los  tratamientos médicos fracasan . 
Los edifícios  cientificos de la racionalidad se vienen abajo. Los 
gobiernos  tiemblam.  Los votantes indecisos huyen. Y todo esto sin 
que las consecuencias que  sufren  los seres humanos tuvieran  
al o a ver com sus acciones, sus daňos com sus obras, y mientras  
que para nuestros  sentidos  la realidad  no cambia em absoluto’. 

Por isso, saindo da cena o Estado-segurança, próprio do Estado-
previdência, emergindo, por conseqüência, a insegurança e o 
medo, ganham força  os princípios da prevenção e da precaução. 
Com as incertezas da sociedade do risco, deve-se sempre, para que 
se possa falar  em futuro,  procurar  saber ou se informar sobre  os 
riscos (princípio da prevenção). E, sendo o caso de verossimilhança 
de incerteza sobre  a ocorrência e a gravidade dos riscos,  deve-se 
ter a obrigação tanto de se abster, quanto de  redobrar a 
prudência( princípio da precaução). O princípio da precaução surge 
como a  

... forma contemporânea da prudência  face  a um risco 
transformado – a maneira contemporânea  de assumir  as 
promessas do futuro, de aceitar  a aposta  do futuro em uma 
sociedade confrontada com riscos maiores e irreversíveis. 

Daí a freqüência dos crimes de perigo,  precipuamente de perigo 
abstrato. Os crimes de perigo abstrato  nada mais pretendem  
senão proibir condutas  que, mesmo  não ligadas  concretamente à 
realização  de futuros danos – caso típico do chamado crime  de 
perigo concreto -, já  correspondem por si  mesmas  à certa 
danosidade social, em razão, sobretudo, da incerteza  sobre a 

                                                           
20

 Cavalcanti. Op. cit. p.  158 
21

 Op. cit. p. 161. 
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ocorrência  e a gravidade  dos riscos  que possam decorrer de tais 
condutas”

22
 

 

Além disso e em reforço ao predomínio da precaução como  horizonte da do direito penal da 
modernidade reflexiva, Dias afirma que a dogmática penal do risco trará uma substancialíssima  
fatia de “crimes de omissão e, sobretudo, crimes de negligência, sob a forma de negligência  
grave ou grosseira”

23
, importando no aprimoramento de sua distinção, o que reforça a 

compreensão de que a interdependência gera extrema complexidade e demanda inafastável  
produção legislativa de tipos penais que se afastam da mera reparação do bem jurídico 
tutelado, importando em uma postura diferenciada da visão clássica do direito penal como 
ultima ratio. 

 

 Mas é o próprio Dias quem  afirma que  

 

“ os caminhos do futuro direito penal passam antes pela supera ão  
daquela razão técnica instrumental e, assim, pela redescoberta do 
axioma onto-antropológico que preside a função penal, produtor 
de uma imagem do Homem com ser-com ou ser-para os outros. 
Nisto reside a melhor  potecção que o direito penal  pode  oferecer 
às gerações futuras, sem que  para tanto  precise de renunciar ao 
(ou modificar o) paradigma estabelecido  pela modernidade. 

O novo século e o novo milênio  devem, em conclusão, assistir  à 
persistência da função  do direito  penal de exclusiva  tutela 
subsidiária  de bens jurídico-penais tanto individuais e pessoais, 
como sociais e transpessoais; porque  essa função é exigida pelo 
ideário  personalista,  pelo patrimônio irrenunciável  dos direitos 
humanos, numa palavra, pelo quadro axiológico de valores  que 
nos  acompanha desde o éculo XVIII e deve ser aperfeiçoado  no 
futuro – mesmo  num futuro em que se tenha  mudado 
radicalmente a relação entre o Homem e a Natureza. O direito 
penal deve  continuar a resguardar-se  de tentativas de  
instrumentalização como forma de governo , de propulsão e 
promoção de finalidades da política estadual , ou de  tutela de 
ordenamentos morais  - porque  aí mesmo abica o movimento de 
secularização que representa como um dos  factores mais 
importantes  de superação  da razão instrumental. A dogmática  
penal deve evoluir , fornecendo  ao aplicador critérios e 
instrumentos  que não  podem ser decerto  os do século passado 
como formas adequadas  de resolver  os problemas do século XXI; 
mas  sem por isso  ceder á tenta ão  de ‘do máticas alternativas’  
que podem, a todo momento,  volver-se  em ‘alternativas á 
dogmática’ incompatíveis com a re ra do Estado de direito e, como 
tal, democraticamente ilegítimas. 

Deste modo há o direito de esperar que os novos  e grandes  
perigos da sociedade pós-industrial possam ser contidos  dentro 
dos limites  ainda  comunitariamente suportáveis, num quadro  

                                                           
22

 Id ibid 
23

 Dias, Op. cit. p 64. 
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axiológico regido pelos valores da vida, da dignidade humana e da 
solidariedade; e comunitariamente suportáveis tanto  por nós 
próprios, como pelas gerações futuras que temos todos  o dever 
indeclinável de,k dentro de nossas forças e de nossa previsão 
prote er”

24
. 

 

Se é verdade, então, que a sociedade de riscos impõe uma perspectiva da dogmática penal que 
não afaste a possibilidade de o direito penal atuar preventivamente  em defesa de bens 
jurídicos  irrenunciáveis, como os comprometidos com as gerações futuras (por exemplo, o 
repúdio a todas as formas de exploração sexual de crianças, como exposto pelo § 4º do art. 227 
da Constituição Federa); verdadeira também é a afirmação de que há limites a esta expansão 
do direito penal. Segundo Engisch, citado por Eduardo Reale Ferrari, “o processo legiferante-
penal deve passar por uma obrigatória relação trifásica, em que, na primeira fase, o legislador 
deverá enxergar,, na realidade, quais  os bens jurídicos  atuais que são dignos  e carentes de 
proteção penal”

25
 

 

É o exame dessa possibilidade legiferante-penal à luz do princípio da lesividade  ou da 
ofensividade conjugado ao conceito da dignidade penal, entendida como  o “ juízo  qualificado 
da intolerabilidade social”

26
, ou seja, deve se verificar se a conduta é digna de pena o que 

ocorre quando  tal conduta “expõe  gravemente a perigo as relações sociais  no interior  da 
comunidade juridicamente  organizada, implicando  lesão particularmente grave  do bem 
jurídico”, o que é de ser articulado  ao princípio do consenso, com sua restrição às condutas  
intestinas aos valores sociais. Eleva-se, nessa linha de raciocínio, o princípio da intervenção 
mínima do direito penal

27
, devendo o Estado se valer de todas as outras esferas de controle 

social antes do uso da norma penal, que deve ser utilizada apenas quando demonstrada a 
“carência da tutela penal” , cujo metro; - repita-se -; é a dignidade penal

28
. 

 

4.3 – Das infrações Administrativas previstas no ECA como forma de resposta não-penal à 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes 

 

  Estabelece o art. 70 do Estatuto, explicitando a co-responsabilidade do Estado, família 
e sociedade para o melhor interesse da criança, como antes já referido neste texto, que “ é 
dever de todos  prevenir a ocorrência de ameaça ou violação  dos direitos da criança e do 
adolescente”.  O art. 73 do Diploma de Regência infanto-juvenil  fixa que “ a inobservância  das 
normas  de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos 
desta lei”.  

                                                           
24

 Id ibid. 
25

 Ferrari, Eduardo Reale. Direito penal do consumidor e a tutela de bens jurídicos  

supraindividuais: uma análise  constitucional in PRADO, Luís Régis (org.). Direito penal 

contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo, Revista dos 

Tribunais,  2007. p. 279 e segs. 
26

 Id ibid. 
27

 Restringe a produção legislativa penal á exclusão das condutas penalmente irrelevantes, ou as 

que  podem ser  controladas por outros ramos do direito que não o penal, ou, ainda,  o “exame da 

incidência  d conseqüência jurídica do delito e sua estrita necessidade e carência” ( Ferrari. Op. 

cit. p. 180) 
28

 Sobre o tema, Ferrari recomenda a leitura do artigo  A “DIGNIDADE PENAL” E A “ CARÊNCIA 

PENAL”  COMO REFERÊNCIA DE UMA DOUTRINA TELEOLÓGICO-RACIONAL DE CRIME” 

(REVISTA PORTUGUESA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. N. 2, LISBOA, 1992). 
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 Daí que o sistema de garantias de direitos estabelecido pela doutrina da proteção 
integral como forma de concretizar o melhor interesse da criança  previu a possibilidade de 
responsabilidade administrativa, no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, com 
características judicialiformes: as infrações administrativas (arts. 245 a 258). 

 

 Para Wilson Donizeti Liberati
29

, “as infrações administrativas são de natureza 
administrativa e a pena estabelecida é de multa, com base no salário de referência”, 
advertindo, porém, que  mesmo  as penas acessórias ( suspensão de atividade, pagamento de 
transporte etc.) têm caráter administrativo. A aplicação das penalidades se dá na forma do art. 
194 e seguintes, ou seja, pela via judicial, em observância ao  due process of law, com todas as 
garantias devidas. 

 

 Sobre a natureza administrativa das infrações constantes do Capítulo II do Título VII do 
Estatuto, é pacífica a posição jurisprudencial, como no seguinte julgado: 

 

Processo 

REsp 820364 / RN 
RECURSO ESPECIAL 
2006/0032570-5  

Relator(a) 

Ministra ELIANA CALMON (1114)  

Órgão Julgador 

T2 - SEGUNDA TURMA 

Data do Julgamento 

20/03/2007 

Data da Publicação/Fonte 

DJ 11.04.2007 p. 232 

Ementa  

ADMINISTRATIVO – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE (LEI 8.069/90) – ART. 247 DO ECA – 
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PRESCRIÇÃO – 
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 226 DO ESTATUTO 

                                                           
29

 Liberati, Wilson Donizeti. Comentários ao Estatuto da criança e do Adolescente. São Paulo, 

Malheiros, 2006. p. 268. 
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1. O art. 226 do ECA determina seja aplicado o 
Código Penal aos crimes cometidos contra a criança e 
o adolescente ali definidos. 

2. O STJ, interpretando o mencionado dispositivo, 
aplica as regras do Código Penal  quanto a prescrição 
das  medidas sócio-educativas. 

3. As infrações administrativas, tipificada no art. 247 
do ECA, diferentemente, por falta de previsão legal 
expressa, não seguem as regras do Código Penal. 

3. Em se tratando de sanção administrativa, a multa 
imposta por força do artigo 247 do ECA) segue as 
regras de Direito Administrativo e não Penal, sendo 
qüinqüenal o prazo prescricional. 

4. Recurso especial improvido. 

 

 Há, assim, legítima representação social, pelos relatórios de ambas as investigações 
parlamentares já referidas, no sentido de que sejam estabelecidos marcos normativos com 
posições de regramento para o combate às diversas modalidades de exploração sexual 
comercial. 

 

5. QUADRO-RESUMO DAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA EM 

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS COM ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA NA EXPORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL PARA A 

EXPERIÊNCIA-PILOTO DE SÃO LUÍS 

 

 

5.1 EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 

DIPLOMA LEGAL VEDAÇÃO/IMPOSIÇÃO ÓRGÃO FISCAL SANÇÃO 

Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho 
(Decreto no 3.597, de 12 de 
setembro de 2000), bem assim 
sua regulamentação (Decreto nº 
6.481, de 12 de junho de 2008), 

Fixação, pelas 
alíneas “a”, “b” e 
“c” do artigo 3

o
 da 

Convenção n
o
 182, 

da OIT, que a 
utilização, 
demanda, oferta, 
tráfico ou 
aliciamento para 
fins de exploração 
sexual comercial, 
produção de 
pornografia ou 
atuações 

Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (antiga DRT) 

Autuação com 
base na CLT 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
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pornográficas, 
integram as piores 
formas de trabalho 
infantil 

Art. 4º da Lei nº 11.577, de 22 
de  novembro de 2007, que 
torna obrigatória a divulgação 
pelos meios que especifica de 
mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e 
adolescentes apontando formas 
para efetuar denúncias 

Impõe a 
obrigatoriedade de 
afixação de aviso 
relativo à 
exploração sexual 
e tráfico de 
crianças e 
adolescentes 
apontando formas 
para efetuar 
denúncias 

Superintendência 
Regional do Trabalho e 
Emprego (por protocolo 
de adesão) informa ao 
MPT, para o 
pactuamento de TAC ou 
ajuizamento de ACP 

Imposição de 
multa, no TAC, ou 
pela via judicial, 
em ação 
cominatória 
positiva 

Lei Municipal nº 4.584, de 
11/01/2006 (DOM de 
23/01/2006) 

Impõe a afixação 
de mensagem: 
“AVISO:  
SUBMETER 
CRIANÇA OU 
ADOLESCENTE À 
PROSTITUIÇÃO OU 
EXPLORAÇÃO 
SEXUAL É CRIME, 
COM PENA DE  
RECLUSÃO  DE 4 A 
10 ANOS E 
PAGAMENTO DE 
MULTA (ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – 
ART. 244-A) 

Falta regulamentação De advertência, à 
multa, suspensão 
e cassação do 
alvará de 
funcionamento 

Lei Municipal nº 4.773, de 
10/04/2007 9DOM de 
16/04/2007) 

Prevê a cassação 
de alvará de 
funcionamento , 
“caso  atividade a 
qual estiver  
licenciado vincular-
se, direta ou 
indiretamente,  
conm a prática de 
violência e/ou 
exploração sexual 
de crianças e 
adolescentes  

Ministério Público ou 
unidade jurisdicional 
competente 
encaminham notícia, em 
que se facultou ampla 
defesa, à Prefeitura, 
para o devido 
procedimento 
administrativo, pela 
SEMURH 

Cassação do 
alavrá de 
localização e 
funcionamento 

Infrações Administrativas 
previstas no ECA, em especial as 
dos arts. 248, 250 e 252, 253, 

Imposição de 
Multa em processo 
com base no art. 
194 e seguintes do 

Ministério Público, 
Conselheiros Tutelares e 
Comissários de Menores 

Sanção 
pecuniária 
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256, 257 e 258 do ECA. ECA por infrações 
administrativas 

 

 

 

5.2 VENDA DE BEBIDAS ALCOÓLICAS E  FUMÍGENOS 

 

DIPLOMA LEGAL VEDAÇÃO/IMPOSIÇÃO ÓRGÃO FISCAL SANÇÃO 

Proibição de venda de 
fumígenos a menores de 18 
anos 

Art. 3º-A inciso IX 
da Lei nº 9.294/96 

Segundo o art. 4º, § 2º do 
Decreto nº 6.489, de 
19/06/2008, é o sistema 
estabelecido pelo Decreto nº 
861, de 09/07/1993 
(PROCON) 

Estabelecidos 
pelo CDC 

Lei Seca – exigência de 
afixação de mensagem 
contra a direção de 
automóveis após ingestão de 
álcool 

Art. 4º - A da Lei 
nº 9.294/96: “SE 

BEBER, NÃO DIRIJA” 

Segundo o art. 4º, § 2º do 
Decreto nº 6.489, de 
19/06/2008, é o sistema 
estabelecido pelo Decreto nº 
861, de 09/07/1993 
(PROCON 

Estabelecidos 
pelo CDC 

Lei Estadual nº 6.898, de 
03/01/1997 

Art. 1º - “NÃO 

VENDA BEBIDA 

ALCOÓLICA  A 

MENORES” 

Prefeituras Multa de mil 
UFIRs 

Lei Municipal nº  3.344/94 
(DOM de 12/07/2004) 

Proíbe a venda de 
bebidas alcoólicas 
a criança e 
adolescentes 

SEMFAZ (MULTA) e agentes 
autorizados, inclusive do 
Juizado da Infância 

Multa,  
apreensão, 
suspensão e 
cassação de 
alvará 

Lei nº 11.705, 19/06/2008 
(Lei Seca) 

Proibição de 
venda de bebidas 
alcoólicas nas BRs, 
na zona rural. 
Impõe mensagem: 
“É PROIBIDA A VENDA 

VAREJISTA OU 

OFERECIMENTO DE 

BEBIDAS ALCOÓLICAS  

Polícia Rodoviária Federal 
Decreto nº 6.489, de 
19/06/2008. 

Multa de R$ 
1.500,00 
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PARA CONSUMO 

NESTE LOCAL. PENA: 
MULTA DE R$ 

1.500,00. 
DENÚNCIAS: DISQUE 

191 – POLÍCIA 

RODOVIÁRIA 

FEDERAL” 

 

5.3 LICENÇAS OBRIGATÓRIAS 

 

DOCUMENTO BASE LEGAL ÓRGÃO FISCAL OBSERVAÇÕES 

Alvará da Delegacia de 
Costumes 

Decreto nº 5.068, 
de 06/07/1973 

Fiscalização pela Delegacia 
de Costumes 

 

Alvará de localização e 
funcionamento  

Lei Municipal nº  
1.790, de 
12/05/1968 

Secretaria Municipal de 
Urbanismo e Habitação 

Art. 171   A 
licença de 
localização 
poderá ser 
cassada: 

I. Quando se 
tratar de negócio 
diferente do 
requerimento, 
II. Como medida 
preventiva, a 
bem da higiene, 
da moral ou do 
sossego e 
segurança 
pública; 
III. Se o 
licenciado se 
negar a exibir o 
alvará de 
localização à 
autoridade 
competente, 
quando 
solicitado a fazê 
lo: 
IV. Por solicitação 
de autoridade 
competente, 
provados os 
motivos que 
fundamentarem 
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a solicitação. 

Cassada a 
licença, o 
estabelecimento 
será 
imediatamente 
fechado. Poderá 
ser igualmente 
fechado o 
estabelecimento 
que exercer 
atividades sem a 
necessária 
licença expedida 
em conformidade 
com o que 
preceitua este 
Capítulo. 

 

Alvará Sanitário Código Sanitário 
Municipal 

SEMUS  

Licenças do Corpo de 
Bombeiro 

Lei Estadual nº 
6.546, de 
24/12/1995 

Corpo de Bombeiros 
Militares 

Autuação e 
aplicação de 
multa 

Numeração de blocos de 
notas fiscais/ TEF 

Código Tributário 
Estadual  

SEFAZ/MA Autuação e 
aplicação de 
multa 

 

 

 

5.4 CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA
30

 

 

DOCUMENTO BASE LEGAL ÓRGÃO FISCAL SANÇÃO 

PORTARIA n° 1.100, de 14 
de julho de 2006, do 

Arts. 21, inciso 
XVI, e 220, § 

Comissários de Menores, 
Conselhos Tutelares e 

Arts. 252 e  258 
do ECA – Multa 
de três a vinbte 

                                                           
30

 Ver texto explictaivo em anexo. 
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Ministério da Justiça 3º, inciso I, da 
Constituição 
Federal; 
arts.1.630 e 
seguintes da 
Lei nº 10.406, 
de 10 de 
janeiro de 2002 
– Código Civil; 
art. 3º da Lei 
no 10.359, de 
27 de 

dezembro de 
2001; arts. 4º, 
6º, 74, 75, 76 e 
77 do Estatuto 
da Criança e do 
Adolescente; 
Resolução nº 
113, de 19 de 
abril de 2006, 
do Conselho 
Nacional dos 

Direitos da 
Criança e do 
Adolescente – 
CONANDA 

Ministério Público salários de 
referência, 
aplicáveis pela 
1ª VIJ 

    

 

 

  

6. RELAÇÃO DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS. 
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6.5 TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT, POR 

INTERMÉDIO DAS PROCURADORIAS REGIONAIS 

DO TRABALHO DA 2ª E 15ª REGIÕES, O FÓRUM 

PAULISTA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL e a SECRETARIA ESTADUAL 

DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE SÃO PAULO 

                             Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em 
especial o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever 
da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 
 
            Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 
 

                          Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 

seu artigo 5º, assevera que 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; 

 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 

torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 

sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias, as 

instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as seguintes 

cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 

                       O objeto do presente Termo de Cooperação é a adesão à CAMPANHA DE 

COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, para implementação dos 

[RD18] Comentário: Não seria 
interessante colocar o  objeto dele em 
seguida, tipo : “para....”. Cuidar 
apenas para não se repetição do que 
já consta no corpo do Manual. 
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comandos contidos na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que torna obrigatória a 

divulgação de mensagem relativa à exploração sexual e tráfico de crianças e adolescentes; 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DOS PARTICIPANTES: 
 
I – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO: 
 
a) Receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 

cabíveis; 
b) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 

mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

c) Fornecer o modelo do cartaz relativo à campanha; 
d) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes, para melhor consecução dos objetivos 

aludidos no  presente Termo. 
 
 

II – DO FÓRUM PAULISTA DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL: 

a) Subsidiar os signatários deste Termo com informações sobre o tema em apreço para a 

promoção do combate ao tráfico e exploração sexual de crianças e adolescentes; 

b) Colaborar na avaliação do impacto das ações conjuntas oriundas deste Termo; 

c) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 

suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 

d) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha em todo o Estado 
de São Paulo.  

 

III – DA SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO DE SÃO PAULO: 
 
a) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 

de comunicação (revista, portal, newsletter, reuniões setoriais) no Estado de São Paulo;  
b) Contribuir com a produção de cartazes relativos à Campanha; 
c) Encaminhar às Procuradorias Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª Regiões, notícia de 

descumprimento  da Lei 11.577/2007. 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DIVULGAÇÃO 
 
            As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Termo de Cooperação 
em seus respectivos âmbitos internos. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – CESSÃO DE USO DA LOGOMARCA 
 
           A Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo autoriza o uso da sua 
logomarca para divulgação da presente Campanha, na ação que acontecerá no próximo dia 18 
de maio de 2009 – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
                O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 
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CLÁUSULA SEXTA: DA REPRODUÇÃO DO CARTAZ 
 
         Qualquer alteração na reprodução do cartaz relativo à presente Campanha, deverá ser 
previamente autorizada pelo Ministério Público do Trabalho, através das Procuradorias 
Regionais do Trabalho da 2ª e 15ª Regiões, e observado os termos da Lei 11.577/2007.  
 
 
                 E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 3 (três) vias, para que produza 
seus efeitos legais. 
 
 
      São Paulo, 18 de maio de 2009. 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA que entre si celebram o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
representado pela sua  Procuradora-Geral de Justiça, 
Doutora Maria de Fátima Travassos,  o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO TRABALHO NO MARANHÃO - PROCURADORIA 
REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO, representado por 
sua Procuradora-chefe, Doutora Virgínia de Azevedo Neves 
Saldanha, a SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO 
E EMPREGO, representado pelo Dr. Alan Kardec, a POLÍCIA 
RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, 
representada pelo Inspetor                xxxxxxxxxxxxx, 
SECRETARIA DE FAZENDA  DO ESTADO DO MARANHÃO, 
representado pelo  

SECRETARIA DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, 
representado 

SECRETÁRIA DE  SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO – 
SUPERINTÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, representada 
pelo Dr. Analdo Muniz Garcia, SINDICATO DOS HOTÉIS E 
SIMILARES DE SÃO LUÍS, representado pelo seu Presidente 
Dr. Paulo Humberto de Aguiar Carneiro Coelho, SINDICATO 
DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO MARANHÃO, 
representado pelo Dr. Leopoldo Correa Santos Neto, 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE HOTÉIS, 
representado pelo Dr. Edilson Baldez das Neves, ABRASEL – 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - 
SECCIONAL DO MARANHÃO,  representado pelo Dr. Lula 
Fylho, visando à articulação e à interação de atividades 
voltadas ao combate à exploração sexual comercial infanto-
juvenil 

CONSIDERANDO o disposto na Convenção nº 182 da Organização Internacional do Trabalho 
(devidamente ratificada pelo Brasil), que trata sobre as piores formas de trabalho infantil e 
a ação imediata para a sua eliminação, estabelecendo em seu artigo 3º que, para os efeitos 
da Convenção a expressão “as piores formas de trabalho infantil” compreende, dentre 
outras, a utilização, procura e oferta de criança para fins de prostituição, de produção de 
material pornográfico ou de espetáculos pornográficos; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 227 da Constituição Federal, que diz “É dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

[RD19] Comentário: Idem à 
caixa de comentários acima. 
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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.”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal,  que diz ser 
proibido o trabalho noturno, perigoso, penoso ou insalubre a menores de dezoito anos e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que 
regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 
imediata para sua eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores 
formas de trabalho infantil a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de 
exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), que diz “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de 
qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão aos seus direitos 
fundamentais”; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 244-A e seu parágrafo primeiro, da Lei 8.069, de 13 de 
julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece penalidade de 
reclusão de quatro a dez anos, além de multa àquele que submete criança ou adolescente à 
prostituição ou à exploração sexual, incorrendo 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; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 405, inciso II, da CLT, que diz que aos menores de 18 
anos não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade; 

CONSIDERANDO o disposto o DECRETO Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008 que 
regulamenta os artigos 3o, alínea “d”, e 4o da Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) que trata da proibição das piores formas de trabalho infantil e ação 
imediata para sua eliminação, elencando, em seu art. 4º, inciso, como uma das piores 
formas de trabalho infantil a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de 
exploração sexual comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

 

CONSIDERANDO que em novembro de 2007, entrou em vigor a lei nº 11.577 que obriga 
vários estabelecimentos comerciais a afixarem, em local visível, letreiro, em português, 
espanhol e inglês com o seguinte texto: EXPLORAÇÃO SEXUAL E TRÁFICO DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES SÃO CRIMES: DENUNCIE JÁ!  

CONSIDERANDO o disposto no artigo 83, incisos III e V, da Lei Complementar nº 75, de 20 
de maio de 1993; 

CONSIDERANDO a  necessidade  de   promover  uma  maior  integração   entre   as   esferas  
de competência envolvidas na matéria, inclusive para criar mecanismos adequados 
investigação e encaminhamento de soluções dos problemas relacionados à exploração do 
trabalho infanto-juvenil, em especial, exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes, RESOLVEM firmar o presente Termo de Cooperação Técnica entre as partes já 
qualificadas.  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
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O objeto do presente Termo de Cooperação Técnica é a articulação e a interação das partes 
que o firmam para viabilizar ações em conjunto, de forma a garantir o cumprimento da 
Constituição Federal, das Convenções Internacionais, da Consolidação das Leis do Trabalho 
e das demais normas reguladoras e protetoras à infância e à juventude, com o fim 
especialmente de combater a exploração sexual comercial infanto-juvenil. 

CLÁUSULA SEGUNDA    - DA ÁREA DE ATUAÇÃO/COOPERAÇÃO 

A fim de concretizar o objeto a que se refere a Cláusula Primeira, as partes firmatárias do 
presente Termo de Cooperação Técnica comprometem-se às incumbências comuns e 
específicas a cada Instituição, na forma descrita nos parágrafos abaixo. 

CLAÚSULA TERCEIRA – DAS INCUMBÊNCIAS COMUNS 

As partes firmatárias do presente Termo comprometem-se a: 

I -  Adotar estratégias de articulação conjunta e coordenada; 

II -  Prestar informações recíprocas e agilizar os procedimentos de fiscalização, quando 
conhecedores de situações que apontem ameaça ou violação das normas reguladoras e de 
proteção, nas áreas contempladas pelo presente Termo; 

III -  Adotar medidas e instrumentos de fiscalização e informação da sociedade sobre as 
ações desenvolvidas; 

IV -  Estimular, de forma pró-ativa, esforços para a efetiva implantação de políticas públicas 
destinadas às áreas mencionadas no presente Termo; 

V  -  Realizar audiências públicas, seminários e outros eventos ou reuniões visando ao 
esclarecimento da população ou segmentos interessados, no que se refere ao cumprimento 
das normas de proteção à infância e à juventude, sobrelevando o combate à exploração 
sexual infanto-juvenil; 

CLÁUSULA QUARTA - DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL 
DO TRABALHO E EMPREGO, da POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO, da SECRETARIA DE FAZENDA  DO ESTADO DO MARANHÃO, da SECRETARIA 
DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

 I - Em todas as suas ações fiscais nos estabelecimentos mencionados no art. 2º da Lei nº 
11.577/2007, verificar o cumprimento dessa legislação; 

II - Fazer constar em seus relatórios de fiscalização, o descumprimento da da Lei nº 
11.577/2007; 

III – encaminhar ao Ministério Público do Trabalho os relatórios de fiscalização que narram o 
descumprimento da Lei 11.577/2007 

CLÁUSULA  QUINTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO – MPT  

Compete ao Ministério Público do Trabalho, por meio dos seus Membros que integram a 
Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos 
exatos termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93;  
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b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por 
infrações administrativas e/ou fiscais atinentes às normas reguladoras das áreas 
contempladas pelo presente Termo; 

c) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação civil pública e outras ações para as quais 
esteja legitimado, no âmbito da Justiça do Trabalho, visando à defesa das normas 
reguladoras das áreas contempladas pelo presente Instrumento; 

d) expedir Recomendações, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993; 

CLÁUSULA  SEXTA – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO MARANHÃO 

Compete ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, através de suas 
promotorias de infância e juventude: 

a) resguardar o sigilo das informações que, nos termos da lei, possuírem tal caráter, nos exatos 
termos do § 2º, art. 8º, da Lei Complementar n. 75/93;  

b) representar aos órgãos competentes visando à apuração e responsabilização por infrações 
administrativas e/ou fiscais atinentes às normas reguladoras das áreas contempladas pelo 
presente Termo; 

c) utilizar os instrumentos legais de sua atuação, especialmente o inquérito civil e outros 
procedimentos investigatórios, bem como a ação civil pública e outras ações para as quais 
esteja legitimado, no âmbito da Justiça Estadual, visando à defesa das normas reguladoras das 
áreas contempladas pelo presente Instrumento; 

d) expedir Recomendações, nos termos do art. 6º, XX, da Lei Complementar nº 75/1993; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA  – DAS INCUMBÊNCIAS ESPECÍFICAS DO SINDICATO DOS HOTÉIS E 
SIMILARES DE SÃO LUÍS, DO SINDICATO DOS REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO 
MARANHÃO, DA Associação Brasileira da Indústria de Hotéis E ABRASEL – ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - SECCIONAL DO MARANHÃO. 

 Compete aos SINDICATO DOS HOTÉIS E SIMILARES DE SÃO LUÍS, SINDICATO DOS 
REVENDEDORES DE COMBUSTÍVEIS DO MARANHÃO E à ASSOCIAÇÃO E DA Associação Brasileira 
da Indústria de Hotéis E ABRASEL – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES - 
SECCIONAL DO MARANHÃO: 

e) orientar os seus associados a cumprirem a lei Lei 11.577/2007; 

f) conscientizar seus associados a denunciarem toda e qualquer forma de exploração sexual 
comercial infanto-juvenil que tiverem conhecimento ao Ministério Público do Trabalho e à 
1ª PROMORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SÃO LUÍS; 

g) fazer campanhas educativas contra a exploração sexual comercial infanto-juvenil; 

CLÁUSULA OITAVA - DO LOCAL E DAS INSTALAÇÕES 

Para a implementação deste Termo, cada parte, no âmbito de suas respectivas funções e 
atribuições, proporcionará local e instalações necessárias ao seu funcionamento. 

CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
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Os objetivos deste TERMO deverão ser alcançados através de recursos próprios de cada um dos 
signatários.  

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ATIVIDADES 

Visando a sistemática e organizada programação das medidas necessárias ao cumprimento da 
cláusula primeira do presente Termo, ficam estabelecidos os seguintes procedimentos: 

a) as partes deverão, em conjunto, realizar periodicamente avaliações dos serviços prestados; 

b) as partes adotarão medidas técnicas, administrativas e legais cabíveis, adequadas, de acordo 
com as suas respectivas áreas de atuação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  - DO PRAZO 

O prazo de vigência deste Termo é indeterminado, tendo início na data de publicação, no Diário 
Oficial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ADITAMENTO 

O presente Termo poderá ser aditado, formalizando por regular e expressos termo de 
aditamento, desde que haja acordo entre as partes; 

CLÁUSULA  DÉCIMA TERCEIRA
 
- DA RESCISÃO 

Qualquer uma das partes poderá denunciar este Termo, mediante notificação escrita à outra, 
com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO. 

Para as questões que se originarem do presente Termo, não resolvidas administrativamente, as 
partes elegem o foro da Comarca de São Luís. 

 E, por estarem assim acordados, firmam o presente em 3 (três) vias, para que produza 
seus efeitos legais, após a publicação. 
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TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO – MPT, POR 
INTERMÉDIO DA PROCURADORIA REGIONAL DO 
TRABALHO DA 5ª REGIÃO,  A CODEBA  e o SINDICATO 
UNIFICADO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS 
PORTUÁRIOS DO ESTADO DA BAHAI- SUPORT/BA. 

 

                     Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em especial 
o Artigo 227, que estabelece o princípio da proteção integral, segundo o qual é dever da 
família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos humanos 
fundamentais ali consignados, com absoluta prioridade, colocando-os a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; 

 

  Considerando a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho - 
OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de 14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo 
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000, que trata das Piores Formas de Trabalho Infantil; 

 

                     Considerando o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que em 
seu artigo 5º, assevera que 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; 

 

  Considerando o disposto na Lei 11.577, de 22 de novembro de 2007, que 
torna obrigatória a divulgação pelos meios que especifica de mensagem relativa à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescentes apontando formas para efetuar denúncias; 

  Considerando o disposto na cláusula  do  Acordo Coletivo....... 

 as instituições signatárias celebram o presente TERMO DE COOPERAÇÃO mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ACORDO 

O presente Acordo tem por objeto  a definição de diretrizes para a mútua cooperação 
institucional e técnica entre o MPT, a CODEBA e o SUPORT/BA- SINDICATO UNIFICADO DOS 
TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA,  com vistas à 

[RD20] Comentário: Idem à 
caixa de dialogo acima. 
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implementação de ações e execução do Projeto de “Enfrentamento à exploração sexual e o 
tráfico de crianças e adolescente nos Portos do Estado da Bahia” 

CLÁUSULA SEGUNDA –  PROJETO : “ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL E O TRÁFICO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTE NOS PORTOS DO ESTADO DA BAHIA 

Este Acordo  consiste em um conjunto de ações voltadas a implementação  de  Projeto 
Específico para a realização  de CAMPANHA de informação, sensibilização, mobilizaçao e 
capacitação  para  usuários e operadores dos Portos para o  “Enfrentamento à exploração 
sexual e o tráfico de crianças e adolescente nos Portos do Estado da Bahia”.  

 

Para a execução deste Acordo,  serão estabelecidas, nas localidade do Estado da Bahia onde 
existam Portos, parcerias entre o Ministério Público do Trabalho, a CODEBA, o SINDICATO 
UNIFICADO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO DA BAHIA- 
SUPORT/BA-,  e órgãos e entidade públicos e privadas, de âmbito nacional e/ou internacional, 
com vistas à realização de campanhas e  oficinas de capacitação e sensibilização dos 
profissionais  que atuam nos Portos do Estado da Bahia sobre os temas acima mencionados. O 
objetivo é que os profissionais capacitados atuem como multiplicadores, abordando os 
referidos temas no âmbito das atividades profissionais e econômicas desenolvidas nos portos 
do Estado da Bahia,  podendo, ainda, realizar eventos que permitam ampliar o debate para 
toda a sociedade. 

Busca-se, com o referido projeto, tal e como previsto em cláusula de responsabilidade social 
inserta no Acordo Coletivo firmado entre a categoria profissional e econômica para o 
.................... intensificar o processo de conscientização nos Portos e sociedade com vistas à 
erradicação do trabalho infantil, em espcial a exploralçao sexual e o tráfico de crianças e 
adolescentes, rompendo as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS  OBJETIVOS DO PROJETO 

O Projeto objeto do presente Acordo tem com Objetivo Geral: 

  

(e) intensificar o processo de conscientização da sociedade com vistas à 
erradicação do trabalho infantil e à proteção ao trabalhador adolescente, 
notadamente nas suas piores formas, tal e como definidas no; 

(f)  Desenvolver estratégias para o “Enfrentamento à exploração sexual e o 
tráfico de crianças e adolescente nos Portos do Estado da Bahia; 

(g) Romper as barreiras culturais que dificultam a efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente vitimas de exploração sexual e de outras formas 
de exploração no mundo do trabalho dos Portos do Estado da Bahia; 

(h) fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos, com vistas à ampliação, 
quantitativa e qualitativa, das políticas públicas de atendimento à criança 
e ao adolescente. 

Como objetivos específicos, o Projeto visa a: 

(j) estabelecer parcerias entre o Ministério Publico do Trabalho, a CODEBA o 
S....... e organizações/entidades/órgãos públicos e privados, de âmbito 
local, nacional e/ou internacional,  com vistas à inclusão nos  programas  
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de capacitação dos profissionais portuários dos temas relativos aos 
direitos e deveres da criança e do adolescente e à exploração sexual e o 
tráfico de pessoas; 

(k) capacitar e sensibilizar os profissionais dos Portos da Bahia para que 
atuem como multiplicadores no processo de conscientização da 
comunidade portuária e da  sociedade em geral, com vistas à erradicação 
do trabalho infantil,   proteção ao trabalhador adolescente, e ao 
enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescente; 

(l) Realizar campanha publicitária, com produçao de banners, cartazes, 
folderes, cartilhas, spot para rádio e tv, dentre outras formas de 
comunicação,  em todas as unidades dos Portos  da Bahia  relativa à 
exploração sexual  e o tráfico de crianças e adolescentes 

(m) distribuir material de apoio  sobre o enfrentamento à exploralçao 
erradicação sexual e o tráfico de crianças e adolescente para usuários e 
profissionais que atuam no sistema portuário; 

(n) realizar Oficnas sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
enfatizando a a exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes 
com vistas à sua  erradicação e proteção da crianças e do adolescente; 

(o) realizar palestras nos Portos com vistas à conscientização dos 
profissionais que atuam no sistema portuário  para que não explorem 
nem tolerem a exploração sexual e  o tráfico decrianças e adolescentes; 

(p) envolver a comunidade portuária e a sociedade em geral nos programas, 

projetos e ações de enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de 
crianças e adolescentes; 

CLÁUSULA QUARTA – DA METODOLOGIA DE OPERACIONALIZAÇAO DO PROJETO 

O Projeto objeto deste Acordo será realizado através da difusão da campanha publicitária em 
todas as  unidades que integram os Portos do Estado da Bahia, inclusive naquelas destinadas à 
recepção de embarcações de turismo e de carga,  observando a metodologia da multiplicação 
do saber. Inicialmente será capacitado um(a) Técnico da CODEBA  e do SINDICATO para 
atuarem  como Coordenadores estaduais; depois serão capacitados os Coordenadores  
municipais que,  à sua vez,  farão a abordagem dos temas propostos para os usuários dos 
Portos, as categorias profissionais representadas pelo SINDICATO, e categorias econômicas 
envolvidas nas atividades portuárias,   incentivando-lhes a realizarem ações  que permitam a 
avaliação da eficácia do Projeto. 

CLÁUSULA QUINTA – DAS ETAPAS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto objeto deste Acordo será realizado observando as etapas 
definidas em Projeto específico a ser elaborado, sob a coordenação do 
Ministério Público do Trabalho- Coordenadoria Regional de Combate à 
Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, em parceria com a  
CODEBA, Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do 
Estado da Bahia- SUPORT/BA e demais parceiros. As etapas serão 
estabelecidas com a definição do objeto específico,    data, local, 
responsáveis, público alvo,  quantificação de metas e indicadores 
quantitativos e qualitativos de efetividade da ação proposta.  

CLÁUSULA SEXTA – DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES  
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As atribuições e responsabilidades dos signatários do presente Acordo são: 

I –  MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO- COORDENAÇÃO REGIONAL  DE 
COMBATE À EXPLORAÇÃO DO TRABALHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE : 

(j) Identificar, consolidar  parcerias e coordenar a elaboração  da campanha, do projeto e dos 
instrumentos  a serem utilizados no processo de  sensibilização, mobilização e capacitação, 
adotando como metodologia o processo de formação e apoio a multiplicadores;  

 

(k) Diligenciar, no âmbito do MPT-  Procuradoria Geral do Trabalho/ Coordenação Nacional 
Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente - a disponiblização da arte 
relativo à campanha veiculada pelo MPT e parceiros em outras regiões do país; 

 

(l) Realizar, com o apoio da CODEBA,  do Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços 
Portuários do Estado da Bahia- SUPORT/BA e dos parceiros,  a campanha de 
enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do 
Estado da Bahia, e as Oficinas de Formação dos Coordenadores Estaduais e  Municipais do 
Projeto; 

(m) Acompanhar e Avaliar, juntamente com a CODEBA, SUPORT-BA e parceiros/apoiadores, 
com base nos Relatórios e imagens (fotos e/ou vídeos) enviados pelos partícipes e 
parceiros deste Acordo, a execuçao e  o impacto das ações conjuntas oriundas deste 
Termo. 

 

(n) Providenciar para que as informações decorrentes das denúncias encaminhadas sejam 
mantidas em sigilo, quando possuírem tal caráter, nos termos do disposto no artigo 8º, 
parágrafo 2º, da Lei Complementar n. 75/93; 

 

(o) Solicitar e disponibilizar informações aos partícipes e parceiros, para melhor consecução 
dos objetivos aludidos no  presente Termo;  

 

(p) Subsidiar, com apoio de parceiros – órgãos/entidades públicas, ONG´s, órgão/ entidades 
internacionais, sociedade civil, Comitê de Enfrentamento à vilolência sexual infanto juvenil 
no Estado da Bahia,  Forum Estadual de Erradicação do Trabalho  Infantil e Proteção do 
Trabalhador Adolescente, o Comitê Estadual de Enfretamento ao Tráfico de Seres 
Humanos, Conselhos de Direitos, estadual e municipais-  os signatários deste Termo com 
informações sobre o tema em apreço para a promoção do combate ao tráfico e exploração 
sexual de crianças e adolescentes; 

 

(q) Difundir, a partir de seus instrumentos, informações oriundas dos signatários no tocante às 
suas ações de combate ao tráfico e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
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(r) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha em todo o Estado da 
Bahia ; 

 

(s) Receber as denúncias relativas à implementação do presente Termo, adotando as medidas 
cabíveis; 

III – CODEBA 

7) designar 01 Técnico(a) de Recursos Humanos, com vínculo efetivo, para  atuar como 
Coordenador(a) Estadual do Projeto, além de outros para atuarem como coordenadores 
municipais/regionais,  proporcionando-lhe todos os meios necessários para:participar da 
elaboração do Projeto de que trata este acordo; 

(f) participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital, na forma da cláusula quinta, alínea “a” 

(g) planejar e realizar, nas Unidades dos Portos do Estado da Bahia, a Oficina de Formação dos 
Coordenadores Municipais, na forma prevista neste Acordo e no Projeto específico de que 
ele trata; 

(h) acompanhar a Execução do Projeto  de enfrentamento à exploração sexual e tráfico de 
pessoas nos Portos do Estado da Bahia; 

(i) elaborar relatório apontando todas as atividades do  Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado (2ª a 5ª etapas), registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

8) Selecionar, juntamente com os demais partícipes e parceiros, as unidades do sistema 
portuário  para participarem do Projeto, proporcionando-lhes todos os meios necessários à 
realização das atividades previstas no presente Acordo, dentre as quais as abaixo 
relacionadas: 

(d) participação dos trabalhadores do sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na 
forma definida no Projeto; 

(e) orientação aos trabalhadores e operadores econômicos dos sistema portuário para o 
enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescenets, na forma 
definida no Projeto; 

(f) estudo,   produção e/ou reprodução de   material sobre o enfrentametno à exploração 
sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da Bahia, na forma 
prevista no Projeto. 

 

9) encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades do Projeto, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da Bahia. 

 

10) Promover a divulgação da mensagem relativa ao presente acordo, em especial a campanha 
de enfrentamento  à exploração sexual e o tráfico de pessoas nos Portos do Estado da 
Bahia,  e através de seus canais de comunicação (rede interna e externa de comunicação, 
revista, portal, reuniões setoriais, dentre outros); 
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11) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Acordo, inclusive a  
produção, quando necessário,  e reprodução de material relativos à Campanha e Oficinas; 

 

12) Encaminhar ao MPT , notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes 
que venha Ter conhecimento. 

 

III- SINDICATO UNIFICADO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS PORTUÁRIOS DO ESTADO 
DA BAHIA- SUPORT/BA 

3. Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 
de comunicação (revista, portal, reuniões setoriais); 

 

4. Designar 01 (hum) representante do  para  atuar como Coordenador(a) Estadual e outros 
para atuarem como Coordenadores municipais/regionais do Projeto, proporcionando-lhe 
todos os meios necessários para: 

 

(m) participar da Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais do Projeto, a ser 
realizada nesta Capital, na forma prevista no Projeto de que trata este Acordo de 
Cooperação; 

(n) participar do planejametno e realização nas Unidades dos Portos do Estado da Bahia, da 
Oficina de Formação dos Coordenadores Municipais, na forma do Projeto de que trata 
este Acordo; 

(o) acompanhar a Execução do Projeto nos Portos do Estado da Bahia; 

(p) elaborar relatório apontando todas as atividades do  Projeto, realizadas no âmbito do 
Estado, registrando as principais imagens em fotos e/ou vídeos. 

 

2) Participar do processo de seleção  das unidades do sistema portuário  para 
participarem do Projeto, proporcionando-lhes todos os  meios necessários à realização 
das atividades previstas no presente Acordo, dentre as quais as abaixo relacionadas: 

 

C) Sensibilização, conscientização e mobilizaçao para participação dos 
trabalhadores do sistema portuário na respectiva Oficina de Formação, na forma 
definida no Projeto; 

D) Orientação, com apoio do MPT, CODEBA e parceiros,  aos trabalhadores do 
sistema portuário para o enfrentamento à exploração sexual e o tráfico de crianças e 
adolescenets, na forma definida no Projeto; 

E) estudo,   produção e/ou reprodução de   material sobre o enfrentametno à 
exploração sexual e o tráfico de crianças e adolescentes nos Portos do Estado da 
Bahia, na forma prevista no Projeto. 
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3) Encaminhar ao MPT relatório, fotos e/ou imagens de todas as atividades do Projeto, 
realizadas no âmbito dos Portos do Estado da Bahia;  

 

4) Promover a divulgação da mensagem relativa à presente Campanha através de seus canais 
de comunicação (revista, portal,  informes, reuniões setoriais, dentre outros); 

 

 5) Prover os meios e recursos necessários para a execução do objeto deste Acordo, inclusive a 
divulgação, no seio da categoria profissional, das ações objeto deste Acordo, em especial as  
campanhas e oficinas;  

 

6) Encaminhar ao MPT , notícia de exploração sexual e tráfico de crianças e/ou adolescentes 
que venha ter conhecimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS  

 

O presente Acordo não implicará transferência de recursos financeiros entre os partícipes.  

Cada partícipe será responsável pela aplicação dos seus próprios recursos, alocando-os para o 
cumprimento dos objetivos deste instrumento, conforme a necessidade e disponibilidade. 

 

CLÁUSULA  OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

 

Este Acordo de Cooperação Técnica poderá ser modificado, no todo ou em parte, a qualquer 
momento, mediante acordo firmado pelas partes. 

CLÁUSULA  NONA – DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste Termo de Cooperação é indeterminado. 

 

CLÁUSULA  DÉCIMA – DA RESCISÃO 

 

A denúncia do presente Acordo, por qualquer dos partícipes, antes do término do prazo de 
vigência, deverá ser precedida de comunicação escrita, aos demais partícipes, com 
antecedência mínima de sessenta (60) dias, contados da notificação do último partícipe.  
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DA DIVULGAÇÃO 

 

 As partes convenentes providenciarão a divulgação do presente Acordo de Cooperação em 
seus respectivos âmbitos internos e externos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – CESSÃO DE USO DA LOGOMARCA 

 

 A CODEBA  e o Sindicato Unificado dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado da 
Bahia- SUPORT/BA-  autorizam o uso das suas logomarcas para divulgação da presente 
Campanha, nas ações realizadas para a execução do objeto deste acordo  que visa a 
implementalçao de  ações nos Portos do Estado da Bahia para o  enfrentamento à exploração 
sexual e tráfico de crianças e adolescente . 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA: DA REPRODUÇÃO DO MATERIAL PUBLICITÁRIO DE 
DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE “ENFRENTAMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL E O TRÁFICO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS PORTOS DO ESTADO DA BAHIA. 

Qualquer alteração na reprodução do material publicitário disponibilizado pelo MPT  relativo à 
presente Campanha ou produção de novo material, deverá ser previamente autorizada pelo 
Ministério Público do Trabalho, através da  Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região- 
Coordenação Regional de  Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, e 
observado os termos da Lei 11.577/2007.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e não previstos neste acordo serão solucionados entre as partes, mediante 
acordo prévio entre os signatários ou por meio de contrato/convênio específico para 
determinada situação. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ADESÕES DOS PARCEIROS 

Poderão aderir a este termo de cooperação, na qualidade de parceiros e/ou apoiadores, todas 
as instituições públicas e privadas, de âmbito municipal, estadual, federal ou internacional, que 
manifestem, formalmente, seu interesse. Nesta hipótese poderá ser firmado termo específico 
para definição do objeto da parceria e/ou apoio ofertado, após prévia oitiva dos partípes e 
demais parceiros.  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

Fica eleita a Comarca desta Capital para dirimir quaisquer questões oriundas do presente 
Acordo. 

E, por estarem justos e acordados, os partícipes firmam o presente Instrumento, em 4 (quatro) 
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vias de igual teor e forma, para um só efeito, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

   

 

 

 

 

 

 

6.6 PALESTRA 

MARGARET MATOS DE CARVALHO 

Procuradora do Ministério Público do 
Trabalho, Curitiba/PR 

Cumprimento, inicialmente, a Mesa, na pessoa do Dr. Lélio Bentes Corrêa, 
que, além de ex-colega do Ministério Público do Trabalho e atual Ministro do TST, 
também é meu amigo e, por isso, foi tão gentil em minha apresentação.  

Gostaria, também, de cumprimentar todos os participantes, em especial os 
meus colegas do Ministério Público do Trabalho, que estão presentes, e peço licença 
para fazer isso em nome da Coordenadora da Coordenadoria de Combate à Exploração 
do Trabalho Infantil do Ministério Público do Trabalho, Dra. Eliane Araque dos Santos, 
que, com certeza, teria muito a contribuir neste debate.  

O primeiro enfoque que gostaria de dar, já polemizando, seria em relação às 
afirmações feitas ontem pela manhã pela Dra. Maria Lúcia Leal, no sentido de que 
exploração sexual não é trabalho infantil. O Ministério Público do Trabalho, que, 
recentemente, passou a debater tal questão, entende que a exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes é, sim, considerado trabalho, uma das formas 
mais degradantes da exploração do trabalho infantil, em razão do que consta na 
Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho.  

Não poderia, obviamente, afirmar que é só trabalho infantil, mas posso 
afirmar que é, também, trabalho infantil. E, se não entendermos dessa forma, 
dificilmente poderemos exigir do Governo Brasileiro o cumprimento dos compromissos 
assumidos e gerados a partir da ratificação da Convenção 182 da Organização 
Internacional do Trabalho, que prevê medidas imediatas e eficazes para o combate 
desse tipo de exploração. 

Então, nós, do Ministério Público do Trabalho, que temos por missão 
resguardar o respeito aos direitos fundamentais dos seres humanos no mundo do 

trabalho e, em especial, das crianças e dos adolescentes, enxergamos a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes: primeiro, como violação de direitos 
humanos e, portanto, de direitos fundamentais e, por fim, como apropriação 

degradante da força de trabalho. 
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O envolvimento do Ministério Público do Trabalho se dá em razão não do 
enfoque criminal, que é um componente importante, mas, também, sob o enfoque 
trabalhista, o que acrescenta a contribuição de instituições importantes – e, nesse 
ponto, destacaria não só o Ministério Público do Trabalho, mas o próprio Ministério do 
Trabalho, por meio das suas Delegacias Regionais do Trabalho, que têm atuado em tais 
questões, cumprindo importante papel. 

O combate à exploração do trabalho infantil é prioridade na nossa instituição, 
e penso que não poderia ser diferente em razão do Princípio da Prioridade Absoluta 
consagrado no artigo 227 da Constituição Federal e que, desde ontem, já foi muito 
mencionado. Não poderíamos, então, deixar de dar prioridade ao combate à exploração 
do trabalho infantil. 

Na Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho Infantil do Ministério 
Público do Trabalho são priorizados, dentre outros temas, o combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, em razão da Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho. 

Por se tratar de um tema novo, nós, Procuradores do Trabalho, tivemos 

dificuldade em imaginar de que forma atuaríamos no combate à exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes. Por isso, sinto-me muito confortável ao falar 
informalmente com os senhores, porque me coube falar da experiência prática, ou seja, 
narrarei nada mais do que conheço da prática do nosso dia-a-dia no combate à 

exploração sexual comercial de crianças e adolescentes.  

Primeiro desafio – quando chega uma denúncia, que pode ou não estar autuada por meio 
de um procedimento investigatório, de que uma determinada casa, sauna ou boate está 
explorando sexualmente adolescentes, já nos causa uma certa inquietação, porque tal 
espécie de investigação depende do acompanhamento da força policial. Não é possível 
entrarmos nesses locais sem a segurança de policiais. Daí o nosso primeiro problema: como 
não temos atribuição na área penal e criminal, também não temos familiaridade nem 
proximidade com policiais, o que nos permitiria saber com quais deles poderíamos contar 
para fazer esse tipo de inspeção. Normalmente, os contatos são realizados por meio dos 
Procuradores-Chefes, que oficiam as chefias das polícias, que, por sua vez, designam os 
policiais que farão o acompanhamento. Esse procedimento não é o ideal, porque, quando 
se exige que o pedido seja formalizado, oficializado, também se deve dizer a razão desse 
acompanhamento policial. Se mandamos um pedido genérico, este não é aceito, 
retornando para que se diga exatamente o que será feito. Se há uma discriminação da ação, 
inclusive do local a ser fiscalizado, tenham certeza de que nada mais será encontrado; a 
informação vaza, não se consegue o sigilo de forma nenhuma. Esse tipo de  abordagem é 
totalmente ineficaz.  

Em Curitiba, onde estou lotada, existe uma comissão, denominada Comissão de Ação 
Integrada, que envolve vários setores que fazem fiscalizações periódicas em boates, em 
casas noturnas etc. Tal Comissão não teve seu início em razão do combate à exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes, mas pelas inúmeras reclamações que a 
população fazia do barulho causado pelas casas noturnas; portanto, surgiu a idéia de se 
criar essa Comissão para garantir o silêncio em regiões residenciais. 

Essas comissões são integradas, normalmente, por delegados de polícia, pela polícia militar, 
pela polícia especializada da Polícia Militar – no Paraná, essa polícia é chamada de RONE 
(Rondas Ostensivas de Natureza Especializada), pela Vigilância Sanitária, pelo Juizado da 
Infância e da Adolescência, pelos Conselhos Tutelares, pela Secretaria de Urbanismo e pelos 
Bombeiros, enfim, por várias instituições, todas com papel definido.  

A Polícia Militar está encarregada da segurança de todo o corpo da fiscalização. A Vigilância 
Sanitária – é interessante que se diga – tem o poder de interditar os locais, não por causa da 
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exploração sexual, o que não é de sua competência, mas quando encontrar na casa noturna 
riscos à saúde dos clientes. Em Curitiba, houve um caso em que a Vigilância Sanitária, tendo 
encontrado inúmeros vidros de palmito contaminado – o que pode causar o botulismo –, 
fechou a casa, que era de prostituição, não porque se conseguiu provar que ali havia 
exploração sexual, mas porque a comida oferecida aos clientes estava estragada. Por isso, a 
Vigilância Sanitária tem papel importante na fiscalização; já o Corpo de Bombeiros verifica 
se há extintores de incêndio, saídas de segurança etc. 

Observamos que essa Comissão de Ação Integrada começou a atuar de forma abrangente. 
Para que os senhores tenham uma idéia, toda vez que saíamos para fiscalizar, em comboio, 
às vezes com vinte ou trinta viaturas, com o  “giroflex” acionado, mais parecia um 
espetáculo. Quando não é possível fazer uma investigação prévia do tamanho do local e 
número de freqüentadores, pode acontecer uma situação de grande embaraço. Recordo-
me de ter sido acionada a Comissão para investigar denúncia de exploração sexual de uma 
adolescente, cujo local trava-se de um pequeno bar de periferia, no qual se encontravam 
não mais de três clientes, além da proprietária e uma adolescente de doze anos. O “staff” 
de fiscalização estava composto por aproximadamente cinqüenta policiais, mais cachorros e 
equipamento pesado; todo o bairro saiu para ver o que estava acontecendo, o que nos 
causou um certo constrangimento.  

Em uma outra situação, a denúncia não procedia. Alguém, na tentativa de prejudicar o 
proprietário de uma churrascaria, informou que no local havia exploração sexual. Fomos até 
o estabelecimento, com todo o grupo, e, ao chegarmos, verificamos que se tratava de uma 
churrascaria onde havia famílias jantando. Quando percebi o engano, sequer saí do carro. 
Essas situações demonstraram que devemos ter o cuidado de realizar um serviço prévio de 
inteligência, inclusive para saber o tamanho do local a ser investigado, se há saída pelos 
fundos, se há locais onde as pessoas possam esconder as adolescentes para que não as 
localizemos, etc, afim de que os resultados sejam os melhores possíveis, sem 
constrangimentos.  

Atualmente conseguimos uma maior aproximação com o Ministério Público do Estado, por 
meio da Promotoria de Investigação Criminal, e estamos fazendo essas abordagens com 
grupos menores, limitando o número de pessoas envolvidas, especialmente para garantir o 
sigilo das investigações. Importante mencionar as dificuldades que encontramos, mesmo 
quando conseguimos verificar a existência de uma adolescente em que o local de 
exploração sexual é comercial: levamos, certa vez, um caso – em que estavam presentes o 
Ministério Público do Trabalho, o Conselho Tutelar e a Polícia Militar, uma adolescente 
vítima, uma testemunha e, algemado, o explorador (o dono do estabelecimento) –para a 
delegacia; quando lá chegamos, por volta de uma hora da manhã, o delegado de plantão 
não estava, mas apenas o investigador ou o escrivão de polícia, assistindo televisão, que 
sequer olhou direito para nós. Ao perguntarmos se poderíamos ser atendidos, nos 
respondeu com um “o que vocês querem?” Mal se virou para nos olhar e ver o que nos 
levava até aquele local. Disse que o delegado não estava e que, se quiséssemos, poderíamos 
esperar, o que fizemos durante três horas. Quando o delegado chegou, vestindo uma roupa 
de futebol e alegando que estava vindo de um jogo, disse que não poderia reduzir a termo 
os depoimentos de todos os envolvidos, porque não sabia usar o computador e a secretária 
dele, naquele horário, não trabalhava. Eu disse a ele que eu mesma poderia digitar os 
depoimentos, também tive de fazer as perguntas, porque ele não estava muito interessado 
e saiu para tomar café e fumar. Enquanto isso, juntamente com o Conselho Tutelar, 
reduzimos a termo os depoimentos e levamos para que o delegado o assinasse como se 
tivesse feito aquele documento. Além disso, há um problema muito sério de 
relacionamento entre polícia civil e polícia militar –  quando chegamos a uma delegacia com 
a polícia militar, a civil não quer nem que entremos; se vamos com a civil, a militar não quer 
nos atender; enfim, é um pesadelo.  

Esse tema é difícil de ser trabalhado justamente porque existe uma hipocrisia muito grande 
e, de certa forma, é amplamente tolerado. Convivemos dia-a-dia com pessoas que 
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consomem esse tipo de produto,  pessoas que dividem conosco o mesmo local de trabalho, 
que fazem parte de nossa família, que podem inclusive dormir em nossa cama e que 
freqüentam esses locais, e achamos tudo muito natural, afinal, é da cultura machista que o 
homem tenha que ir mesmo para esses locais. Chegamos ao absurdo de ouvir de uma alta 
autoridade da Secretaria de Segurança Pública do Estado, do governo anterior, que 
deveríamos amenizar aquela fiscalização, aquele combate, porque era saudável para a 
população a existência dessas casas, afinal de contas como o furor masculino seria 
aplacado? Era uma forma de manter a paz social. E mais, se continuássemos a combater 
aquelas casas, as prostitutas iriam para as ruas e ficaríamos, a toda hora, nos encontrando 
com elas. Segundo tal posicionamento, elas devem ficar recolhidas nessas casas. Tínhamos 
que fazer uma fiscalização só de faz-de-conta, pedindo que não fizessem muito barulho e 
que entrassem, elas e os clientes, pela porta dos fundos, pois, assim, não incomodariam os 
vizinhos, ou seja, não havia a intenção de se realizar uma fiscalização efetiva. 

Uma das coisas que me impressionou de não ter sido até agora aventada foi justamente a 
situação das mulheres que trabalham nesta atividade. Falamos da exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes que, lógico, não há possibilidade de consentimento, 
deve ser combatida, erradicada. Mas, e as mulheres que estão envolvidas e que já foram 
adolescentes e, possivelmente, crianças vítimas dessa exploração – e que continuam sendo 
vítimas? Na nossa legislação não é proibido à mulher escolher essa profissão. Ela pode ser 
profissional do sexo. O que não pode ter é um intermediário, uma pessoa que se beneficie 
com isso.  

Uma das idéias que me surgiu a partir desse enfrentamento foi justamente começar a criar 
cooperativas de prostitutas, ou seja, elas seriam donas do próprio negócio. Dizer que, com o 
reconhecimento da profissão se estaria afrontando a dignidade da pessoa humana, penso 
que é questionável, porque, nessas idas e vindas em casas noturnas, ao conversar com uma 
dessas mulheres, ela me disse: “Gosto muito de sexo. Gosto da coisa. Se eu puder ganhar 
dinheiro com isso, melhor ainda”.  

Então, quem somos nós para dizer de que forma as pessoas devem ganhar o pão do seu dia-
a-dia – desde que consigam fazer isso com a garantia de todos os seus direitos? 
Recentemente ajuizei uma ação civil pública contra uma sauna em Curitiba para que fosse 
reconhecido o vínculo empregatício com todas as mulheres que lá se encontravam, já que a 
afirmação era de que as mesmas eram “massagistas”. Na maioria das vezes se verificava 
apenas as relações formais: quem é garçom, cozinheiro etc. Quanto a esses profissionais, 
não existe dúvida de que são empregados e têm seus direitos assegurados. O que não 
acontece em relação às “garotas”. Ora, se os proprietários ou gerentes afirmam que elas 
não são prostitutas, que não estão fazendo sexo, mas são massagistas, dançarinas, artistas 
etc., uso da mesma 

hipocrisia, exigindo a regularização do contrato de trabalho. Em primeira instância, a ação 
foi julgada extinta por ilicitude do objeto, entendendo se tratar de “prostituição”. Recorri 
dizendo que a decisão era preconceituosa, que só tornava mais arraigada a hipocrisia que 
permeia a nossa sociedade, porque, para muitos, é benéfica a existência das casas de 
exploração de mulheres – e muitos enriquecem com isso. É crescente esse tipo de atividade, 
o que significa que o número de consumidores também é crescente. E admitamos:  polícia 
não consegue combater. O Ministério Público também não. A Justiça é inerte e a construção 
jurisprudencial em tais casos escandalosamente machista. Na verdade, quase ninguém tem 
feito direito a sua parte, senão, teríamos muito mais casos solucionados. Faço mea culpa, 
inclusive, enquanto Ministério Público do Trabalho. Temos sido muito omissos e 
complacentes com essa violação dos direitos humanos. Qualquer leigo vê que se trata de 
exploração sexual. O que é preciso provar mais? Tem que ter reiteração, flagrante? Exigem-
se provas demais para uma situação que salta aos olhos. Se não se consegue combater a 
prostituição, se está institucionalizada e vai continuar existindo, por ser uma das profissões 
mais antigas, por que não se reconhecer os direitos das mulheres que são exploradas e que, 
para mim, na atual conjuntura, são vítimas? A exploração é muito simples : porque para a 



237 

 

maioria da população, nessa cultura machista, elas não são seres humanos, mas objetos 
sexuais. E objetos não têm direitos. 

Quero encerrar, como sempre faço, com um texto de Eduardo Galeano que fala da utopia, 
pois esse trabalho, realmente, nos remete à utopia. Diz o texto: “Ela está no horizonte. Se 
me aproximo dois passos, ela se distancia outros dois. Se caminho dez passos, o horizonte 
se afasta mais dez. Por mais que caminhe, nunca poderei alcançá-la. Afinal, para que serve a 
utopia? Para isso serve, para caminhar”. 

Continuemos, então, caminhando. 

Muito obrigada!  

 

 

 

 

6.7. DIVERSOS 

A. RECOMENDAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO 

ENFRENTAMENTO À  EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES -  

ESCCA 

   

    Cícero Rufino Pereira, Procurador do Trabalho 

   Roberluce Braga, Assistente Social, especialista em saúde do trabalhador 

 

À Guiza de Introdução  

  Consoante consignado pela Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA – 

Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente, 

Mariane Josviak, no Seminário/capacitação sobre Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes - ESCCA,  realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008, em Brasília, o objetivo 

de nos capacitarmos para combater a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é, 

sem dúvida nenhuma, o de estabelecermos esta atuação, como prioridade absoluta.  

   De acordo com a Convenção 182 da OIT,  devemos atuar na eliminação de 

todas as  formas de trabalho infantil. E a exploração sexual de criança e adolescente é 

considerada uma das piores formas de trabalho infantil. Neste sentido foi editado , o Decreto 

Presidencial 6481/2008, que veio ratificar a Convenção 182, no sentido de incluir também esta 

[RD21] Comentário: Colocaria 
letra A 
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prioridade na eliminação das piores formas do trabalho infantil, na modalidade da exploração 

sexual comercial. Portanto,  é uma das prioridades absolutas da nossa atuação.  

   Nós devemos e podemos atuar garantindo  prioridade absoluta às crianças 

exploradas sexualmente para fins comerciais.  

   A seguir, uma sugestão, a quem se interessar pelo tema, de uma abordagem 

multidisciplinar e colaborativa com outras entidades do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e adolescentes, no sentido de melhor atender aos interesses das crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual comercial. 

   Observe-se que as definições,  análises e sugestões abaixo não se 

preocuparam com aspectos puramente técnicos jurídicos ou de definição científica, mas sim 

um olhar mais livre, porém  buscando retratar um pouco da realidade da questão em tela, sob 

diversos aspectos; no intuito de colaborar com quem tem o primeiro contacto (ou gostaria de 

rever ou aprofundar alguns aspectos práticos) com o tema “exploração da criança e do 

adolescente”, inclusive sob o aspecto do trabalho infantil, na modalidade “exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes”. 

PARTE 1 – ALGUNS CONSIDERAÇÕES SOBRE EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS 

E ADOLESCENTES  

A)  DA EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1. utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro onde  
meninos e meninas são induzidos a manter relações sexuais com adultos ou adolescentes 
mais velhos; quando são usados para a produção de materiais pornográficos (revistas, 
fotos, filmes, vídeos, sites na Internet etc); e para o tráfico de pessoas, isto é, quando são 
levados para outras cidades, estados ou países, com propósitos sexuais; 

2. a comercialização da prática sexual com crianças e adolescentes; 

3. são considerados exploradores: o cliente, paga pelos serviços sexuais, e os 
intermediários, aqueles que induzem, facilitam ou obrigam crianças e adolescentes a se 
prostituir; 

4. a prostituição, a pornografia e o turismo sexual são espécies de exploração sexual 
comercial de crianças e adolescentes; 

5. o  turismo sexual também utiliza crianças e adolescentes para servir a turistas nacionais 
e estrangeiros. Muitas vezes estas vítimas estão incluídas em pacotes turísticos ou são 
traficadas como mercadorias (objeto sexual) para outros países; 

6. o explorador sexual geralmente é homem adulto comum, brasileiro ou estrangeiro, sem 
distinção de classe social, de difícil caracterização. 

B) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO SE PROSTITUEM, SÃO EXPLORADOS SEXUALMENTE. 
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A prostituição é exercida por pessoas adultas. Sua prática implica um certo grau de 
conhecimento, autonomia e capacidade de decisão ainda que pressionada por fatores 
socioeconômicos. A exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre num contexto que 
alia exclusão social, dominação da mulher pelo homem, preconceito racial, opressão de 
idade e vínculos de parentesco e/ou responsabilidade. 

C) EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE SEXUALMENTE 
EXPLORADOS 

- Amadurecimento precoce, amargura, desconfiança; 
- Distanciamento da família; 
- Dispor de mais dinheiro que o usual, sem justificação; 
- Queda no rendimento escolar, aumento do número de faltas, desinteresse pelo estudo, 
abandono da escola; 
- Mudança de hábitos; 
- Passar a ficar muito tempo fora de casa, sem ser no trabalho ou na escola; 
- Abandonar o emprego; 
- Demonstrar irritação com a família (pai, mãe e irmãos). 

II) PROPOSTAS PARA ABORDAGENS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE 
EXPLORAÇAO SEXUAL 

A abordagem a qual aqui nos referimos significa mais do que chegar junto a alguém. 
Significa tocar, chegar em alguém, sentir suas necessidades e ver sua situação e 
dependendo da situação, do grupo e do local, intervir, porém com objetivos definidos. Ela 
pode ser realizada com atividades criativas e de bom senso; com encaminhamentos para a 
saúde, escola, família, Conselho tutelar,  entre outros; com apenas uma conversa para 
conhecimento ou aprofundamento do conhecimentos de uma dada realidade.  

A abordagem a qualquer pessoa, por qualquer questão, embora pareça, não é uma tarefa 
tão simples e fácil, vai depender do motivo e do objetivo desta abordagem. Quando se 
trata de crianças e/ou adolescentes, muito mais difícil ainda será, se este público estiver 
vivendo a situação de exploração sexual comercial, considerada pela Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho como sendo uma das piores formas de trabalho 
infantil. 

Abordar este público é uma tarefa que exige reflexão. Implica, em antes de tudo, saber o 
que se pensa sobre a questão do trabalho infantil, principalmente na exploração sexual (de 
crianças e adolescentes) para fins comerciais. Como quem vai fazer a abordagem se sente e 
se vê frente à questão? o que pode e deve fazer nesta situação, quando for preciso 
abordar? Qual o papel e o compromisso de cada um, para com esta situação e com este 
público? Isso é fundamental.  

Devemos entender que para a abordagem, principalmente às crianças e adolescentes não 
existe uma receita ou um manual, mas uma coisa é essencial para que ela seja bem feita: é 
necessário que se tenha afeto pelo próximo e respeito aos direitos humanos e à sua 
dignidade. 

 Assim, na tentativa de contribuir para que técnicos das diversas áreas do conhecimento, 
em algum momento de seu cotidiano profissional possam, queriam ou necessite fazer uma 
abordagem, sugerimos aqui, algumas orientações básicas sobre a abordagem. 

A) Natureza do papel da abordagem: “abordar para quê?” “É possível  educar em locais 
de exploração sexual, seja na rua, nas praças ou em boates?” 
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A educação na rua, nas praças ou nas casas de prostituição não é uma educação formal. 
Mas se pensarmos e encararmos este, como sendo um momento educativo, onde nos 
relacionamos com um público diferenciado, com os quais, ao mesmo tempo, trocamos e 
coletamos, informações sobre a sua real situação e possibilitamos a nós e a eles, uma 
reflexão sobre sua realidade, então, podemos dizer que é possível educar nestes locais. 
Este é um processo que pode possibilitar conhecimento e promover transformação social. 

B) Aspectos importantes que devem ser considerados na abordagem: 

1. Envolver outros atores neste processo: das ruas, do comércio, as famílias, bares, 
profissionais das diversas políticas sociais, profissionais do sexo. 

O espaço da rua, assim como o espaço das casas de prostituição é formado por diferentes 
públicos e camadas sociais interagindo ou não.  

Exemplo: Traficantes de drogas, traficantes de armas, policiais, conselheiros tutelares, 
sociedade civil, atores sociais da diversas áreas do conhecimento, agentes de políticas 
públicas de defesa, proteção e responsabilização. Nenhum destes atores sociais pode dizer 
que não vê esta situação. 

C) O tempo de cada um para aprender que: 

1. cada adolescente tem seu tempo para transformar o conhecimento, o educador deve 
respeitar este tempo; 

2. adolescentes em situação de rua fragilizados e vulnerabilizados pela  exclusão  social 
ficam arredios e são desconfiados com a  aproximação de outras pessoas de fora do seu 
meio que também é um meio social;  

3. deve-se trabalhar todos os atores envolvidos no universo da rua, sem recortes de 
gênero, raça/etnia ou classe social e buscar identificar todos eles; 

4. quando as lideranças dos grupos são identificadas, o trabalho pode ficar mais fácil e é 
possível torná-los agentes multiplicadores.  

D) Para o trabalho de abordagem na rua, o técnico e/ou educador deve: 

1. conhecer e fazer vínculo com a rede de serviços de atendimento às crianças e 
adolescentes, para ter  respaldo e poder oferecer serviços aos educandos, conforme as 
demandas que aparecerem;  

Exemplo: dia, horário, trajeto e ação que estará realizando, agenda com números de 
telefones dos serviços: SOS abrigo, Conselho Tutelar, polícias, bombeiros entre outros 
serviços; 

2. ter uma rede de atendimento à criança e adolescente muito articulada e integrada, para 
que haja a efetividade da ação. A instituição deve se constituir uma referência para o 
adolescente; 

3. o trabalho de abordagem, dependendo do local onde ela será feita requer um 
procedimento diferenciado, nem sempre normatizado, porque nestes espaços tudo é 
muito dinâmico, todos que entram e saem são observados. 

4. conhecer o espaço onde vai fazer a abordagem, questionar o motivo e planejar como ela 
se dará. Embora ela dificilmente saia conforme planejado; 
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5. levar em conta as particularidades  do grupo em relação à questão de gênero e, idade; 

6. entender o motivo pelo qual os adolescentes estão nas ruas, e também a dinâmica das 
ruas;  

7. verificar quem encontra na rua e a partir daí definir para quem direcionar a abordagem e 
como realizá-la; refletir se esse adolescente quer ser educado realmente; 

8. observar como se dão as relações ali, e esperar o tempo deles para se aproximar. No 
tempo certo e aguardando com paciência, eles mesmos abordam, senão corre-se o risco de 
desrespeitar o espaço e não conseguir, vínculos, informações, aproximação e bate-papo 
espontâneos. Este cuidado permite um vínculo mais forte e respeitoso por eles para com 
quem os aborda e fica mais fácil conseguir as informações que se pretende deles; 

9. disponibilizar-se a ser orientados por eles, com eles aprende-se a educá-los. Se tem-se 
essa consciência, e não se tem pressa tem-se mais possibilidades de educá-los. Eles não 
precisam de boas notas e não somos seus professores. Somos educando e educador; 

10. estar cientes de que tudo pode acontecer e não esperarmos muito, nem deles e nem 
de nós. É comum acontecer de fracassar-se na primeira tentativa. Nossa paciência é 
testada o tempo inteiro; 

11. a resistência deles é grande em relação a qualquer forma ou tentativa de 
transformação em suas vidas, para além da rua, por isso a importância dos objetivos e das 
atividades que serão realizadas com eles; 

E) Questionamentos que devem ser considerados no desenvolvimento do vínculo:  O que 
vamos trabalhar? a redução de danos? Considerando que: 

1. exercitar a escuta a este público alvo pode estruturar um diagnóstico que possibilite a 
escolha do que se possa ter como a vertente do trabalho, da finalidade da abordagem e 
permitir traçar o perfil de quem vai ser abordado; 

2. escutar, requer do educador despir-se de preconceitos. E este ato propicia uma melhor 
leitura dos anseios desse público bem como encaminhamentos de acordo com as 
necessidades  apresentadas. 

3. escutar oportuniza a constituição de um vínculo natural, que revela o estabelecimento 
de uma rua onde se pode levar informações como redução de danos, noções de direitos, 
deveres e cidadania a adolescentes isolados ou em grupos, quando estiverem sendo 
abordado(s); 

4. fortalecer e valorizar o vínculo para a efetivação dos objetivos, pode garantir um melhor 
retorno do trabalho e estar atentos ao objeto que não é a prostituição, mas sim, a 
exploração sexual infanto-juvenil; 

5. entender que estamos trabalhando com sonhos e atuar fortemente com o protagonismo 
do adolescente, no intuito de conscientizá-los que eles mesmos podem realizar seus 
sonhos ao buscarem os seus direitos. 

Este vínculo, dependendo da situação em que se encontra o adolescente, pode trazer 
resultados a pequeno, médio e longo prazo. Esta é uma fase, como chamam alguns 
autores, de a fase do namoro, propícia à coleta de informações tais como: idade, histórico 
de vida dos meninos e meninas de rua, situação psicossocial e econômica, familiar, 
educacional. Este momento deve ser bem aproveitado, pois a qualquer momento eles se 
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vão, somem, desaparecem. Alguns voltam, outros não. A busca a eles deve ser constante  
Eles querem muitas coisas.   

É neste processo que vão se tornando conhecidas as expectativas de menino/a em relação 
à prostituição. 

F)  Perspectivas  com relação a tirar meninos e meninas do trabalho sexual: 

Fazer o quê, com meninos e meninas em situação de exploração sexual (de rua ou não) é a 
grande questão. Por sinal, a que mais preocupa os operadores do direito, em todas as 
áreas do conhecimento. Portanto, não devemos ter fazer este trabalho com a ilusão de que 
tiraremos todos os abordados vinculados da situação de rua e principalmente da situação 
de exploração sexual comercial, se não tivermos algo muito mais interessante para ele, do 
que o aquilo que ele “tem” e requer: 

1. Conhecer o ambiente e o grupo pesquisado é uma questão ética: pois necessita o 
consentimento de quem esta sendo abordado; 

2. Considerar a sexualidade de cada menino, menina – homossexuais ou não – no 
momento da abordagem;  

3. Saber do seu limite enquanto técnico e educador e aprender a lidar com a frustração de 
não poder fazer a este público, aquilo que julga ser o certo para ele mesmo, enquanto 
técnico e educador. Antes de tudo deve saber que a idealização não é a melhor alternativa 
e que muitas vezes atrapalha, porque se transforma em imposição; 

4. Lembrar de trabalhar sempre sob a ótica da orientação e oferecer condições de reflexão 
sobre suas vidas, o que para esse(a)s menino(a)s, não implica na saída da prostituição;  

5. A abordagem deve servir para oferecer condições de cidadania e demais direitos sociais, 
sem preocupações com resultados quantitativos, mas qualitativos. “Não importa o número 
de meninas beneficiadas”; 

6. Considerar o despreparo da família no enfrentamento da situação em que se encontra 
este público, principalmente, se forem meninas. Nesse sentido, a abordagem deve abarcar 
relações de vínculo que possam ser referenciadas. 

Pelas colocações referidas, os educadores precisam também, repensar suas motivações 
pessoais diante da abordagem, cuja intenção deverá ser a de possibilitar alternativas de 
vida para este público adolescente e cavar possibilidades de autonomia para que se 
reconheça como um ser social e por si próprio queira se inserir no quadro das políticas 
públicas, que lhe são de direito, e da mesma forma, se insira na sociedade como um 
cidadão. 

Dependendo da realidade encontrada, alguns casos requerem que o educador faça terapia, 
tendo em vista que esta é uma relação de educação, deseducação e reeducação, em que 
não apenas educamos, mas também educados e reeducados. Nesta relação há trocas que 
desafiam os seus próprios limites.Neste caso, na questão da violência, da criminalidade e 
outras questões relacionadas à presença de crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual nas ruas e em boates. 

È necessário na abordagem uma pedagogia do desejo. Ou seja, é necessário que as 
meninas queiram e sintam a necessidade de mudança. Conhecer as histórias de vida de 
cada adolescente facilita a intervenção  
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G) Alternativas de prevenção é um dos objetivos da abordagem, onde: 

1. nesta perspectiva, a abordagem serve para construir-se etapas de um processo 
educacional que tem começo, meio e fim; que requer a existência do afeto nas relações 
para que se possa dizer-se o “não” para o adolescente, sem deixar de trabalhar também 
com a pedagogia do “sim”, porque eles ouviram o “não”, durante a maior parte de sua 
vida; 

2. o trabalho nas ruas tem como objetivo fazer o mapeamento dos pontos, de exploração 
sexual, conhecer os adolescente, construir vínculo e a partir daí fazer os encaminhamentos 
à rede de atendimento (saúde, educação, assistência social, entre outras) sendo esse o seu 
principal papel; 

3. o educador/técnico possibilita para os adolescentes, a construção de um novo projeto 
de vida; 

4. o educador deve refletir que ir à rua, só por ir, pode não representar nada, deve-se fazer 
reflexões metodológicas, como por exemplo: O que é esse espaço de rua? O que  significa  
chegar e conversar com esse adolescente? Além disso, refletir sobre o trabalho em rede; 

5. o educador deve observar que não só as crianças de rua estão sujeitas à exploração 
sexual, mas também aquelas que estão na escola, no shopping. Vivemos hoje, um outro 
contexto por isso ir para dentro dos bairros buscando as redes de relações dessas crianças 
e adolescentes: família, comunidade e escola. 

A ação do educador social tem caráter educativo quando ele consegue circular pelos 
espaços fazendo as mediações e intervenções junto à rede de serviços, atuando também, 
como articulador, além de apenas contactar adolescentes. O seu trabalho de base lhe dá 
condições de, contribuir com o sistema de proteção de direitos, na construção de políticas 
publicas cobrar que cada uma dessas instituições cumpram com o seu papel. 

Não existe abordagem de rua se não houver uma proposta institucional e esta é a grande 
dificuldade: a criatividade no plano de alternativas profissionalizantes e de alternativas de 
renda efetivas. Não se pode contrapor valores à sobrevivência. A história da exploração 
social está dentro do grande problema de exclusão social. 

H) O que oferecer como alternativa, a adolescentes em situação de exploração sexual 
comercial, que acreditam desta forma poder realizar os seus sonhos?  

Devemos criticar a idéia de que a menina “escolhe” a prostituição como uma atividade. 
Ainda que a prostituição tenha um lado bom para o adulto, ela não pode ser entendida 
como uma opção para a criança. Essa discussão mexe com conceitos culturais, religiosos, 
sociais e estruturais, levando muitos jovens a abandonarem a escola, a família e o trabalho, 
no caso do menor aprendiz ou adolescente trabalhador. Portanto devemos junto a eles: 

1. Confiar na criatividade deles e delas na arte educação, na moda, e na profissionalização; 

2. não se pode trabalhar com a ingenuidade nem tampouco com salário mínimo, pois na 
rua eles conseguem ganhos maiores com o tráfico de drogas e a venda e de serviços 
sexuais;  

3. discutir com esse(a)s adolescentes e com a comunidade,  a possibilidade de acessarem 
lugares de lazer, esporte e cultura, como forma de promover a socialização delas; 
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4. Oferecer: Escola, Geração de Renda, Cultura, Lazer, Cursos de qualificação, assistência à 
Saúde (preparando os profissionais para atendê-las), inclusão em programas sociais, 
Trabalhar a questão de desejos. 

De acordo com Teixeira (2002), existe uma diferenciação entre risco e extremo risco social 
(quando o grau de risco pessoal aumenta), referida ao grau de vulnerabilidade, não para 
delimitar grupos estanques, mas para suscitar as metodologias de atendimento mais 
adequadas a determinado momento de vida da menina. Conseguiram identificar a 
diferenciação entre os riscos  avaliando os seguintes fatores: 

1. Com quem vive: a menina mora com familiares? Com amigos da mesma faixa etária? 
Com estranhos? A menina já saiu de casa? Está na rua? Onde mora? 

2. Família: qual o grau de fragilidade das relações familiares? A família exerce seu lugar de 
autoridade? A família responde aos convites dos projetos? A menina tem filhos? Quem 
cuida deles? 

3. Renda: qual o seu nível de pobreza? Tem atividades de geração de renda? Como garante 
a sobrevivência? 

4. Relação com a escola: está matriculada? Com que freqüência vai à escola? Está fora da 
escola e não se interessa em voltar? 

5. Saúde: a menina faz uso de drogas? Em que grau? Apresenta problemas de saúde? De 
que gravidade? 

6. Socialização: quem são seus amigos? Que lugares freqüenta? Exerce liderança no grupo? 
De que tipo? 

7. Relação com a Lei: a menina praticou ou pratica atos infracionais? Tem passagem pela 
polícia? Pelo conselho Tutelar? Pela Vara da Infância e Juventude? 

III) A realização da entrevista na abordagem a adolescentes em situação de rua e de 
exploração sexual:  

A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com o  objetivo de compreender, 
identificar ou constatar uma situação determinada que permita estabelecer uma relação 
profissional, um vínculo intersubjetivo e interpessoal entre duas ou mais pessoas.  

A entrevista utilizada na abordagem a crianças e adolescentes em situação de rua ou de 
exploração sexual deve parecer casual, para que eles e elas não se sintam intimidados. O 
técnico e/ou educador deve estar seguro e ser autentico e sincero nas suas declarações ao 
adolescente entrevistado, pois, por uma questão até mesmo de sobrevivência, eles são 
atentos e perspicazes no seu olhar para com quem os aborda, acostumados que estão, às 
abordagens de técnicos do Conselho Tutelar e da polícia. Facilmente, por meio de sua 
comunicação no meio em que está,  comprovam sua identidade e suas intenções para com 
eles. 

Cada técnico e/ou educador tem seu estilo próprio de entrevistar, e deve prepara-se com 
varias estratégias para conseguir boas respostas, pois os adolescentes que estão em 
situação de exploração sexual são inteligentes, sabem que estão na mira do Sistema de 
Garantia de Direitos e que a qualquer momento podem ser alcançados. Escapar da malha 
da rede e não se deixar levar por ela é como receber um troféu. Abordar adolescentes 
exige que o técnico que fará este procedimento tenha um perfil ou que pelo menos 
procure desenvolver habilidades para que todo o trabalho não seja perdido. 
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Na entrevista com este adolescente deve ser sério, franco, respeitoso, com um propósito 
onde deve ocorrer uma  ampla interação verbal e afetiva entre os mesmos. Sendo que o 
entrevistado é o foco. Naquele momento ele é o ser mais importante do universo, tudo o 
mais é acidental e o ambiente, ainda que seja na rua, na praça, na boate ou em outro 
espaço que seja, deve estar tranqüilo. O entrevistador deve ser todo ouvido para aquele 
adolescente que está falando. Este ato da escuta faz toda a diferença na relação e na 
abordagem.  Ele vai contar coisas com muito sentido, mas também experimentando ele diz 
coisas que para nós pode não ter nenhum sentido aparente, mas que depois vamos ver 
tem muito significado. 

A) ETAPAS DA ENTREVISTA 

1. Acolhimento 

Este é o momento de acolher o adolescente, não o problema que o traz. O vínculo 
fortalecido facilitará o processo interventivo.  

Questões norteadoras desta etapa: Quem é este adolescente? Como se mostra?  Qual o 
seu problema? Qual sua demanda? Qual serviço está sendo solicitado? De que forma 
encaminhar sem perder de vista o vínculo e a confiança estabelecida? Qual será a reação 
dele ao considerar os encaminhamentos? 

O técnico ou educador precisa entender como este adolescente vê a sua situação diante da 
problemática, fazendo perguntas que vão do impessoal ao pessoal, do tempo presente à 
história passada, do familiar ao não familiar. Toda a sua atenção deve estar voltada à 
compreensão do problema. Deve ser considerada a idéia de que ele(a) tem condições de 
resolver seu problema. Deixar que ele escolha e depois então orientar. Se for o momento e 
ele se sentir seguro e confiante proceder o encaminhamento, se ele não estiver seguro, 
não forçar para não haver a quebra do vínculo e a perda da confiança.  

É necessário que a rede tenha conhecimento desse procedimento e fique preparada para 
receber este(a) adolescente, pois ela está fragilizada, desconfiada das intenções de todos. 
Neste momento ele está cheio de expectativas e a única pessoa em quem ela confia é 
neste técnico /educador que o(a) está acolhendo. 

A idéia é auxiliá-lo no desvelamento da situação apresentada para posterior superação do 
problema. Firma-se aí, segundo Vasconcelos (1997) a fase de contrato de trabalho. 

2. Contacto 

O que o adolescente espera e o que o técnico, educador ou a instituição (onde trabalha) 
pode oferecer. Daí a importância da interlocução com a Rede de Serviços. Isto precisa estar 
pactuado desde o início, em função das expectativas dos adolescentes.  

Vale ressaltar que este é um público que pela natureza desta fase, não agüenta esperar, 
nada, por muito tempo!   

Questões norteadoras para enfrentamento da situação apresentada: Qual é o problema? 
Quem se ocupa/preocupa com este problema? O que já fiz para resolver este tipo de 
problema? Deu certo ou errado?  Por que não deu certo? O que poderia ser feito que ainda 
não foi feito? A rede está preparada para receber esta adolescente, seja menino, menina 
ou homossexual? 

O técnico, o educador deve estimular o adolescente  a falar de si mesmo e deve usar de 
sua habilidade técnica para guiar a interação com vistas a descobrir o que for possível para 
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uma intervenção efetiva. Este é o momento de garantir uma coleta de informações 
consistentes.  

B) Pode ser necessário: 

1. saber colher o conteúdo e a comunicação não verbal porque eles falam muito, através 
dos gestos e do corpo; às vezes mentem e às vezes falam com sinceridade, precisamos 
estar atentos, mesmo quando repetimos a pergunta de modo diferente, eles percebem. 
Portanto, muito cuidado ao fazer as perguntas; 

2. saber ativar um processo construtivo, ativo, atento; 

3. Conseguir um equilíbrio entre interromper sempre e não interromper nunca, se 
interrompido de forma brusca, eles calam ou mudam de conversa e não mais será uma 
conversa séria; 

4. Garantir a redução da intensidade das nossas emoções e adequar os sentimento, tudo 
tem de parecer o mais casual possível e em certos momentos da conversa, quando ele 
quiser brincar, brinque, mas retomando a conversa, senão ele nos deixa falando sozinhos, 
para eles, eles não precisam de nós, e como sabem que é o nosso trabalho, então nos dão 
trabalho de fato; 

5. Não definir nenhum encaminhamento sem o aval e a participação efetiva do 
adolescente no processo, caso  contrario, não tem mais vínculo, nem confiança e nem 
trabalho, além do que certamente ele vai fugir e ficar feliz por ter enganando um “bobo” 
que achou que ia prendê-lo, levá-lo e mantê-lo num abrigo, e a rua inteira toma 
conhecimento do fato e deste educador/técnico, colocando em risco a sua segurança nas 
ruas e nas boates por onde andar; 

6. Propor ao adolescente conversar mais sobre o problema e o contexto no qual ele se 
apresenta ajuda a que o educador/técnico possa fazer um melhor encaminhamento para a 
Rede; 

7. Recapitular brevemente os temas tratados durante a entrevista para que fique bem 
entendida a conversa que tiveram, para que não fique nenhuma dúvida sobre o 
combinado; 

8. Pontuar no contrato, que problemas ainda precisam ser encaminhados e os passos que 
serão necessários e que existe uma burocracia e prazos administrativos que devem ser 
cumpridos, alguns já têm conhecimento dos procedimentos, tão acostumados que estão a 
fazerem parte o processo de ir e vir do abrigo, da família, da escol, entre outros 
encaminhamentos; 

9. Marcação ou não de um novo encontro. Caso no encerramento da entrevista o 
adolescente apresente um novo assunto é aconselhável dizer-lhe este assunto é muito 
importante, mas que não há mais tempo para esta data e ressaltar-se a importância do 
assunto ser abordado no próximo encontro; 

10. Uma vez identificado o problema junto com o adolescente, os outros encontros 
deverão seguir uma continuidade temática, relacionado aos interesses deles, na garantia 
de seus direitos; 

O Técnico ou educador é o responsável pela direção da entrevista, e deve ter claro o 
objetivo e o método para o atingir. Para tanto a entrevista precisa ter um tempo definido, 
um espaço e um conteúdo.  
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São os objetivos da Entrevista que determinam: técnicas, espaço, duração, tipo de 
relacionamento, documentação, acolhimento, questionamento, reflexão, reexposição, 
paráfrase, silêncio, exploração, reestruturação cognitiva, sinalização das contradições, 
socialização de informações pelo técnico ou educador e o tempo da entrevista 

É importante que seja determinado um horário de início e término do encontro, da 
entrevista, da atividade e que a pontualidade na hora combinada, seja respeitada. Caso 
haja algum imprevisto, em que o adolescente ou o técnico ou educador estejam com 
algum problema de horário é conveniente sugerir a transferência da atividade  para outro 
dia.  

C) A Relação: técnico, educador, adolescente deverá 

 “Se cada pessoa é produto das relações que estabelece com o mundo, mediante o 
significado que atribui às suas experiências particulares, ao buscarmos compreender a 
subjetividade é preciso considerar as condições concretas da vida dessa pessoa. Por isso 
compreender uma análise dialética, relacionando a expressão subjetiva ao contexto na 
qual é produzida, que é sempre social e histórico.”  (Teixeira, 2002) 

No seu olhar é imprescindível que o profissional contemple as relações e a diversidade de 
vivências culturais e sociais e tratar a realidade como um cenário dinâmico para que possa 
construir possibilidades, e a partir do movimento destes meninos e meninas no mundo: 

1. proporcionar uma experiência significativa, levando-o à mudança nas idéias, 
comportamentos, sentimentos e em relação a si mesmo e aos outros; 

2. ficar evidente para o adolescente, que apenas ele é único responsável por si próprio, por 
suas ações, pensamentos e sentimentos e que se acredita em sua capacidade de usar seus  
próprios recursos pessoais.  

3. esta interação entre o técnico/educador com o adolescente, ser no sentido de 
sensibilizá-lo a estar mais consciente de si mesmo, de seu espaço vital, de sua própria 
estrutura de referência; 

4. ajudá-lo a ver a mudança como uma possibilidade, e enfatizar que cabe a ele decidir 
quando,como e o que quer mudar.  

É essencial nesse processo de aprendizagem, que o adolescente seja compreendido, e o 
técnico educador deve estar disposto a questionar a sua própria estrutura interna de 
referência e adotar a do outro. A compreensão exige o uso de uma habilidade 
indispensável: saber ouvir. 

Saber ouvir, neste caso, significa direcionar a atenção ao adolescente com quem se fala, 
manter a mente aberta e interessada, ouvir o que ele diz, e procurar compreender o que 
está sendo dito. Significa estar de corpo e alma presente, concentrando-se em toda a 
conversa, e não somente naquilo que se entende necessário.    

IV) Aspectos éticos e metodológicos da abordagem 

Como o educador(a) deve se apresentar às crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual. 

 Algumas experiências demonstram que os adolescentes na maioria das vezes abordam os 
educadores, antes de serem abordados. Curiosos com aquela nova presença no espaço, 
eles querem saber de onde é, de onde veio, e o que está fazendo ali. Ao mesmo tempo em 
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que o educador observa esta sendo observado e estes primeiros contatos influenciam na 
possibilidade de se estabelecer o vinculo, então: 

1. Observar se é um grupo misto de adolescentes, quais são suas atividades mais comuns, 
os horários e os dias em que eles estão nas ruas, nas praças, as casas, nos bares, nos postos 
de gasolina; 

2. Uma estratégia utilizada por alguns  educadores é a de abordar no momento em que as 
meninas estão lanchando. Neste momento elas dispõem de tempo, e assim sendo, não 
atrapalha o trabalho delas.Geralmente pagam o lanche no primeiro encontro; 

3. Os grupos de adolescentes já abordados dão referência para outros meninos, sobre o 
trabalho de educadores para que estes passem a fazer parte do grupo; 

4. Outra estratégia utilizada e que tem muito sucesso, ainda é a de apresentar-se como 
educador de saúde, com preservativo e material informativo. Inicialmente não se identifica 
a instituição, fala-se em campanha de prevenção do vírus HIV/DST/AIDS; 

5. Sempre que chegar alguém novo no grupo o educador deve apresentar-se, 
cumprimentar os adolescentes que recém chegaram ao grupo e desencadear um conversa 
estimulando a participação de todos, porém deve respeitar se nesse primeiro contato eles 
não quiserem participar, senão estraga a participação de todo o grupo, eles são muito 
unidos; 

6. A identificação visual (colete,veículos), não garante a segurança do educador e pode 
afugentar  os meninos(a)s. Além da polícia, o trafico também é uma ameaça constante 
para eles. A identificação vai se dando através do comportamento do educador, no dia a 
dia durante as atividades realizadas com eles; 

7. Durante a realização de atividades, o educador deve sentar-se em circulo e se colocar ao 
lado dos menino(a)s, e utilizar apenas de carteira de identificação. 

8. O trabalho deve ser realizado sempre em dupla, para maior segurança e também no 
sentido de possibilitar maior proximidade. No entanto, não se deve abordar juntos a 
mesma pessoa, pois isso a inibe se houver a possibilidade de uma entrevista inda que esta 
não seja formal. 

A) Metodologia utilizada durante as abordagens 

1. Conscientizar os adolescentes que escolhas implicam em perdas e ganhos; que ele deve 
avaliar o que é importante para o momento, dentro das  necessidades dos educandos e 
não sob a ótica dos educadores; 

2. A metodologia é uma negociação pautada na visão de quem elabora um projeto social e 
de seus educadores e deve incluir, entre suas temáticas questões relacionadas sobre 
drogas, sexualidade, direitos e deveres de crianças e adolescentes, da família, do Estado, 
cidadania, entre outras temáticas relacionadas ao público em questão. 

B) Momento em que se deve fazer a entregar de material informativo:  

1. todo e qualquer material só deve ser distribuído após o estabelecimento de vínculos; 
caso contrário corre-se o risco de serem jogados fora e de perder-se melhores momentos 
educativos; 
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2. as informações devem ser passadas por escrito, de forma lúdica e colorida para que no 
caso de o adolescente não saber ler, tenha condições de fazer a leitura visual do panfleto e 
busque de alguma forma pelo educador para entender o conteúdo do material;. 

3. sempre disponibilizar o telefone e o endereço da instituição no material informativo. 
Bem vinculados, os adolescentes procuram a instituição sempre que precisam, e isto 
sempre acontece; 

4. sempre oferecer a este público o número de telefone dos serviços 24 h e se possível o 
nome de alguém a quem possam se dirigir em casos  de necessidade ou de urgência, 
permitindo ligar a cobrar; eles sempre precisam, e este tipo de encaminhamento fortalece 
o vínculo e a confiança do adolescente tanto com o técnico/educador quanto com o 
serviço, fazendo com que busquem mais por estes serviços e passem a acreditar na sua 
capacidade de relacionarem-se com as políticas públicas; 

5. uma estratégia utilizada em Mato Grosso do Sul é realizar nas praças, a roda do tereré 
com um educador que toque violão. A conversa não pode ser demorada, pois em virtude 
do uso de substancias psicoativas a(o)s adolescentes estão sempre com muita pressa, 
ansiosos e hiperativos. Além disso, e, ao mesmo tempo, há por perto, os traficantes de 
drogas, os cafetões, a polícia, os clientes e o Conselho Tutelar; 

6. caso haja pedidos de bebidas e dinheiro, os educadores devem refletir a respeito disso. 
Por trás de um pedido, que deve ser refletido e investigado, há sempre uma necessidade, 
ofereça lanche com refrigerantes, coca-cola ou guaraná são os preferidos; 

7. eles se sentem cativados quando realizamos com eles, pic-nics nas praças quando, pelo 
menos uma vez por mês, realizamos uma festa para comemorar os aniversariantes do mês 
com bolo confeitado, docinhos, refrigerantes e bexigas com brincadeiras; 

8. é importante diferenciar a necessidade humana básica (fome) e o hábito do 
imediatismo. Perceber a situação da criança. A equipe de saúde e o educador devem estar 
juntos para interpretar a situação, se é só um comportamento ou uma necessidade. O 
educador deve buscar algumas informações e conhecer sobre desenvolvimento da criança 
e do adolescente. 

9. considerar sempre que o público não se reconhece como vitima, e nem tampouco que 
está sendo explorado. O educador deve ser honesto e dizer do seu papel naquele 
momento e ter cuidado ao fazer a abordagem, para não dizer que esta combatendo a 
exploração sexual. O papel do educador é fundamental para ajudá-lo(a) a  perceberem  sua 
situação e não dizer que ela está sendo explorada, que esta sendo vitima. 

C) Devemos trabalhar na perspectiva de trabalhar Direitos Sexuais: 

1. é importante ter o masculino e feminino nessa abordagem, para ter o recorte de gênero, 
pois os sentimentos e as necessidades de meninos e meninas são diferentes; 

2. Observar e perceber os olhares. Lidar com as questões que ocorrem. Isto pode inclusive 
significar a segurança do técnico/educador no seu trabalho; 

3. Num primeiro momento não fazer encaminhamentos, nem querer traçar o que é certo 
ou errado, por uma questão de valores. Cada um tem um olhar uma visão; 

É importante que toda semana seja feita uma avaliação do trabalho para verificar o que 
está dando certo e o que não está e buscar novas estratégias, .Depois da abordagem inicial, 
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há o momento das oficinas. Em Alguns casos fazer o acompanhamento 
individual,trabalhando a grupalização. 

D) Cuidados que se deve ter com a produção do material informativo: 

1. evitar produzir material carregado de informações com muitas letras, pois nem todos 
sabem ler; 

2. O material deve ser simples e objetivo com desenhos e imagens que possibilitem o 
repasse da informação e que provoque questionamentos; 

3. O material impresso e o áudio visual devem ser atrativos. Entre os preferidos estão 
agenda, botons, imã de geladeira, bolsas. Fazer abordagens só com impresso não funciona 
porque eles querem coisas atraentes e úteis; 

4. A abordagem em casa fechada não deve ser feita no momento em que está aberta ao 
público. Para realização de trabalho nas casas deve-se primeiro sensibilizar o dono da 
boate, com o retorno na questão dos recursos, discutir sobre outras questões ate chegar 
na exploração; 

PARTE 2 

I) REAÇÕES DA VÍTIMA 

A) O QUE É A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA: 

É um conjunto de sintomas apresentados por pessoas que vivenciaram situações extremas 
de ameaça ou violência (estupro, assalto, testemunho da morte de outro indivíduo) e que 
causam um choque tão grande que a pessoa não consegue compreender o que aconteceu 
e nem tampouco que o fato ocorreu com ela mesma. 

B) CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS COM A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA 

1. com freqüência vai negar que tenha sido traficada, mesmo quando colocada diante de 
evidencias que contradigam seu depoimento claro e consistente; 

2. provavelmente não será capaz de fazer aos  investigadores em depoimento claro e 
consistente; 

3. pode ter dificuldade em lembrar-se do que realmente aconteceu; 

4. como ela própria não pode entender os motivos que a impedem de lembrar  
acontecimentos traumáticos, a vitima pode desenvolver uma tendência de preenche as 
lacunas de sua memória  com a criação de elementos plausíveis dentro da situação vividas, 
mas que têm o potencial de entrarem em contradição com outras partes do seu 
depoimento; 

5. os operadores de direito (agentes públicos) devem ter consciência  do impacto do 
trauma nas vitimas e estar prontos para reconhecer  que sintomas como falta de 
cooperação, hostilidade, incapacidade de lembrar eventos pormenorizadamente, enganos, 
mudanças de versões e ate invenção de detalhes em relação a acontecimentos específicos 
provavelmente seqüelas do sofrimento e não fruto de uma deliberada decisão de 
atrapalhar as investigações. 

C) COMO LIDAR COM AS VÍTIMAS 
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As vítimas levam um longo tempo para se recuperarem e necessitam de apoio altamente 
especializado. A negligência com estes cuidados geralmente resultam em danos 
psicológicos severos e permanentes e quando encontra dificuldade na fase de reintegração 
social ela pode retornar às redes do tráfico, na qualidade de vítima reincidente ou na de 
aliciadora 

D) ESTÁGIOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO   

1. Hostilidade às pessoas que as atendem, especialmente aos agentes públicos; 

2. Desorientação; 

3. Reconstrução e Recapitulação dos eventos; 

4. Reintegração social. 

É difícil estabelecer as fronteiras entre estes quatro estágios e também a duração de cada. 
A vítima pode oscilar entre os diferentes estágios no processo de recuperação, e, evitar a 
“revitimização” da vítima é fundamental. Vale ressaltar que ao serem localizadas, algumas 
delas são tratadas como criminosas e não como vítimas de exploração sexual, e não há 
respeito por seus direitos ou atendimento humanitário. 

Portanto, a abordagem realizada pelos operadores do direito deve ser ponderada, pois 
muitos casos são bastante complexos: o profissional precisa ter sensibilidade e capacidade 
para determinar quais pessoas são vítimas verdadeiras do tráfico de seres humanos e quais 
pessoas são migrantes que podem estar cometendo uma serie de contravenções comuns 
ao tráfico, como atravessamento ilegal de fronteira, posse de documentos falsos etc. 

E) CONDUTA MAIS EFICAZ DO POLICIAL PARA LIDAR COM UMA VÍTIMA DO TRÁFICO: 

1. Após a determinação do status da pessoa como vítima do tráfico deve-se evitar a adoção 
de conduta recriminatória contra ela, como por exemplo: 

a) manifestação de qualquer tipo de censura quanto à sua ligação com a prostituição; 

b) colocá-la sob pressão para com as investigações; 

c) é improdutivo fazer comentários à vitima sobre sua ingenuidade em acreditar nas 
ofertas feitas pelos traficantes ou argumentar que as violências sofridas foram 
conseqüência de atos irresponsáveis ou impensados de sua parte.  

Tais atitudes podem fazer diminuir a confiança da vítima nos profissionais de segurança 
pública. 

2. requisitar exames médicos se houver sinais de violência recente. O teste HIV/Aids só 
deve ser realizado com o consentimento da vítima pois: 

a) É imprescindível para a saúde psicológica da vítima que os agentes da lei demonstrem 
empatia e tentem oferecer imediatamente segurança física e acesso a apoio de 
especialistas; 

b) É importante que no contato com a vítima os responsáveis pelo atendimento não façam 
promessas de difícil cumprimento; 

c) as vítimas devem estar totalmente conscientes de todas as implicações e riscos 
associados a quaisquer decisões que sejam requisitadas delas pelos investigadores. Jamais 
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deve surgir uma situaçao em que as vítimas possam comprovadamente sustentar terem 
sido novamente logradas, mas desta vez por servidores públicos. 

3. respeitar o direito da vítima à privacidade, não divulgando seu nome e imagem à 
imprensa, pois: 

A) tal exposição pode comprometer a reestruturação da vida da vítima, tanto por 
contribuir para sua estigmatizarão de sua comunidade quanto por reaproximá-la de 
criminosos; 

B) é um fato já suficientemente comprovado que muitas vítimas são procuradas por seus 
traficantes e rapidamente colocadas de volta no círculo criminoso. Isso acontece porque 
ainda estão vulneráveis e não adquiriram os meios de se proteger das redes de exploração. 

C) muitas das vítimas do tráfico talvez jamais se recuperarão das agressões psicológicas, 
sexuais e físicas a que foram submetidas. não é trabalho de investigador responsabilizar-se 
pelo processo de recuperação das vítimas – para isso existem ONGs e agências 
governamentais mais preparadas, mas é seu dever assegurar que elas tenham consciência 
dos serviços de assistência disponíveis e facilitar o acesso a esse auxílio. 

4. tomar o depoimento da vítima somente após ter certeza de que ela encontra-se 
estabilizada, o que impõem aos agentes da lei o desafio conquistar a confiança e criar um 
ambiente dentro dos quais as vítimas possam se sentir prontas para cooperar com a polícia 
e o sistema judicial; 

5. não  prometer à vítima nada que não possa ser cumprido e falar abertamente a ela, 
sobre os riscos envolvidos para se obter a condenação dos traficantes, de forma que a 
decisão de colaborar no processo judicial seja tomada de maneira totalmente consciente; 

6. colocar a vítima em contato com ONGs e agências governamentais encarregadas de 
prestar assistência especializada durante o processo de recuperação e reintegração social 
e, quando necessário, com os programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. 

F) PADRÕES MINIMOS PARA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DAS VÍTIMAS E AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES NA GARANTIA DO DIREITO DAS PESSOAS TRAFICADAS: 

Numa perspectiva de direitos humanos, algumas ONGs internacionais, tais como a Aliança 
Global contra o Tráfico de Mulheres, a Fundação contra o Tráfico de Mulheres e o Grupo 
Jurídico Internacional de Direitos Humanos, vêm definindo, desde 1999, os Padrões de 
Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas (PDH), a partir de instrumentos 
internacionais de direitos humanos. 

Os padrões visam garantir os direitos das pessoas traficadas na medida em que lhes 
proporcionam assistência e proteção legais, tratamento não-discriminatório e restituição, 
compensação e recuperação. 

1. princípio da não-discriminação: os países não devem discriminar as pessoas traficadas 
no Direito Material ou Processual, nas Políticas Públicas ou em suas práticas; 

2. segurança e tratamento justo: ao invés de considerá-las como migrantes 
indocumentados, os países devem reconhecer que as pessoas traficadas são vítimas de 
graves abusos de direitos humanos, assim como tutelar seus direitos e protegê-los contra 
represálias e perigos; 
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3. acesso à Justiça: a polícia, os promotores de Justiça e os tribunais devem assegurar que 
seus esforços para punir os traficantes sejam direcionados para um sistema que respeite e 
salvaguarde os direitos de privacidade, dignidade e segurança das vítimas. Um julgamento 
adequado dos traficantes deve incluir a responsabilização por outros crimes geralmente 
presentes em situações de tráfico, tais como estupro, agressão sexual ou outras formas de 
agressão (incluindo assassinato, gravidez forçada e abortos), rapto, tortura, tratamento 
cruel, desumano, degradante, escravidão ou práticas análogas à escravidão, trabalho 
forçado ou compulsório, cativeiro por dívida ou casamento forçado; 

4. direito à propositura de ações civis: os países devem assegurar que as pessoas 
traficadas tenham direito a pleitear indenizações de traficantes, assim como assistência 
judiciária gratuita. Essas compensações podem ser de natureza civil ou administrativa. 
Entre elas incluem-se a obtenção de compensação por danos sofridos e o custeio de 
serviços psicológicos e médicos necessários para a reabilitação; 

5. estatuto de residentes: os países devem providenciar às pessoas traficadas os vistos de 
residência temporária (incluindo o direito ao trabalho) durante a pendência de qualquer 
processo administrativo ou ação judicial e devem proporcionar o direito de procurar asilo 
ou avaliar o risco considerável de retaliação a que a vítima está exposta em qualquer 
procedimento de deportação; 

6. saúde e outros serviços: os países devem proporcionar às pessoas traficadas os 
atendimentos adequados na área de saúde e em outros serviços sociais durante o período 
de residência temporária; 

 

PARTE 3 

A) A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

Rede: 

A Rede é uma malha de múltiplos fios que pode se espalhar indefinidamente para todos os 

lados, sem que nenhum de seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 

representante dos demais. Não há um chefe. O que deve haver é uma vontade coletiva de 

alcançar determinado objetivo. 

B) O FUNCIONAMENTO DE REDE DEPENDE: 

Para funcionar, a Rede depende do desenvolvimento da cooperação, da confiança, da 

solidariedade, da transparência e da responsabilidade de cada um de seus componentes. 

Este funcionamento da rede pressupõe a participação consciente de seus integrantes, pois 

todos têm o desafio de “arregaçar as mangas e ser sujeito dessa construção”. 

C) PRINCÍPIOS QUE CONSTITUEM UMA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

1. Sentido: a construção de uma rede bem como a participação de cada um dos 

integrantes que a constituem ou que pretendem constituí-la deve ser transparente e 

cristalina; 

2. Objetivo: e importante definir bem os objetivos comuns que vão animar a construção 

dessa relação conjunta e refletir o Por qual motivo estamos juntos? O que buscamos? Pra 

quê vamos trocar essa rede?; 
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3. Valores e Posturas: o funcionamento da rede exige uma cultura renovada do fazer de 

cada organização, do compromisso, não só do discurso, mas da prática cotidiana, com 

valores e posturas que favoreçam a transparência, a cooperação, a negociação e o 

enfrentamento assertivo de conflitos, o trabalho artístico e a potencialização da 

diversidade; 

4. Funcionamento: é necessário criar, definir e estabelecer regras de funcionamento> As 

regras, os pactos e as normas devem facilitar e potencializar o funcionamento e o trabalho 

em rede; 

5. Comunicação: a comunicação é vital para o funcionamento de uma rede. É ela que 

possibilita e transparência, a circulação de informações estratégicas, a visibilização de 

esforços, o compartilhamento de aprendizagens, a construção de identidades coletivas e a 

mobilização social;    

6. Fortalecimento da rede: a construção de uma rede de serviços se fortalece quando 

articula a atuação das diversas instituições, organizações e grupos que realizam a 

promoção(atendimentos), a prevenção (mobilização), a  defesa (responsabilização) e o 

controle (vigilância) na garantia dos direitos da criança e o adolescente, e deve se dar nas 

relações cotidianas e no trabalho desenvolvido por cada uma das instituições que a 

constitui ou que pretendem constituí-la. 

D) DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA -  LEI  8069.90), 

a Rede de Garantia e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, apóia-se em 

três grandes eixos de atuação: Promoção, Defesa e Controle Social. 

1. Promoção de Direitos: delibera e formula a política de atendimento de direitos, 

articulando os espaços públicos institucionais e os instrumentos e mecanismos de 

formulação das políticas públicas. 

Atores considerados de promoção de direitos: os Conselhos Setoriais, Conselhos de 

Assistência Social, Conselhos de Direito e Entidades de atendimento governamentais e 

não-governamentais. 

2. Defesa de Direitos: Responsabilização do estado, da sociedade e da família, pelo não 

atendimento irregular ou violação dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos 

adolescentes. 

Atores os Órgãos do Poder Público: Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário, 

Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Ministério Público, Órgãos da sociedade Civil, 

Centros de Defesa e Entidades Sociais. 

3. Controle Social: Faz a vigilância do cumprimento dos preceitos legais constitucionais, 

controle externo de ação do Poder Público e Instrumentos de pressão, mobilização, 

produção de conhecimentos.  

Atores do Controle Social: organizações de sociedade civil, fóruns de defesa, movimentos 

sociais, ONGs (rede de atendimento). 

 

À Guiza de Conclusão: 
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A articulação do trabalho é fundamental para a melhoria da qualidade do atendimento e 

para maior efetividade das políticas dos programas e serviços que atuam no 

enfrentamento da violação dos direitos da Criança e do Adolescente: 

A rede se fortalece com a sensibilização dos sujeitos, somatória de esforços e 

responsabilidade, capacitação técnica política e reconhecimento da conquista coletiva e se 

constrói de acordo com a realidade local e a troca de experiência vai construindo a 

necessidade de agregar outras instituições e estas vão se constituindo por pessoas. A rede 

faz os serviços se encontrarem. 
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B. ALVARÁ MUNICIPAL 

                                           DECLARAÇÃO 

                      (ato indispensável para a concessão e manutenção do Alvará) 

 

(Nome do solicitante do alvará, qualificação, endereço completo e telefone para contato) vem 
perante este Município de _____________________ declarar, para os devidos fins de direito, 
que possuo conhecimento acerca da legislação em vigor a respeito da proibição do trabalho 
infantil e dos dispositivos legais que protegem o adolescente trabalhador, em especial no que 
se refere às piores formas de exploração do trabalho infantil, destacando-se a exploração 
sexual comercial de crianças e adolescentes. Declaro, ainda, o recebimento de material 
informativo sobre os direitos da criança e do adolescente, inclusive quanto trabalho infantil e 
suas piores formas e trabalho do adolescente.  

Fui amplamente informado das penalidades existentes no Direito Pátrio, comprometendo-me a 
seguir os ditames legais, sob pena de, em cometendo ato contrário à legislação que protege o 
direito da criança ou do adolescente, conforme a constatação da fiscalização da fiscalização 
municipal, Conselho Tutelar e demais autoridades competentes, desde já estou ciente da 
IMEDIATA CASSAÇÃO do Alvará de Localização e Funcionamento pela Municipalidade, sem 
prejuízo dos procedimentos cíveis e criminais cabíveis.  

[RD22] Comentário: Colocaria 
B. 
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Comprometo-me, ainda, a ser multiplicador da legislação que proíbe a exploração do trabalho 
infantil e da exploração sexual comercial de crianças e adolescentes bem como da legislação 
que protege o adolescente trabalhador.  

Desde já autorizo a afixação de cartazes ou similares em meu estabelecimento, a fim de que 
proporcionem publicidade dos dispositivos legais mencionados ou de campanhas alusivas aos 
temas. 

Era o que tinha a declarar. 

(Município) 

(data) 

C. RELATÓRIOS DE INSPEÇÃO 

 

 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de 2.003, às 19:30 horas, foi 

realizada ABORDAGEM, em atuação coordenada com a Delegacia da Mulher e o Comitê 
de Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes, 
no estabelecimento denominado “SCORPION”, Rua Jardim Beverly Falls Park, n.º 200, 
Foz do Iguaçu/PR, local em que foram colhidos os seguintes depoimentos:  

 

RUBENS MLAKER, R.G. 4.272.900-0, brasileiro, solteiro, nascido em 31 de março de 1965, 
“barman” desde 18.3.2003, foi contratado pela Sra. Lucimara Malta, proprietária do Bar 
Executivo, Rua Jardim Beverlly Falls Park, 200,  que atende das 18:00 às 03:00 horas; residem 
no local quinze moças que são acompanhantes de Executivos; fazem todas as refeições no 
local, não pagam pela moradia, nem pelas refeições; não são oriundas de Foz do Iguaçu; as 
moças telefonam para a proprietária perguntando se tem disponibilidade de vagas; são 15 
vagas; os cartões com o telefone do Bar Executivo são distribuídos nos hotéis e por taxistas;  
quando as moças vêm de outros municípios a proprietária paga as despesas com a passagem; 
ao que sabe, a Sra. Lucimara não possui sócios. Consta do documento apresentado, que o local 
tem como atividade “outras atividades de espetáculos não especificados”. 

(assinatura) 

 

ADRIANA PEREIRA, R.G. 8.379.677-4, brasileira, solteira, nascida em 20 de janeiro de 1982; que 
está no local há uma semana e um dia. Natural de Pitanga/PR; que anteriormente estava na 
Crystal em Caxias do Sul; que por último trabalhou na Crystal por um ano; que o proprietário é 
o Sr. Claudir, que também é proprietário do Motel “Lascivius”; que foi contratada pela Gerente 
Vera Lúcia; que foi informada que deveria trabalhar das 20:30 às 03:00horas; que recebe 
comissão por bebida consumida (10% sobre a bebida consumida); que os “programas sexuais” 
são realizados nos motéis próximos; que cobra R$ 150,00 por programa; que o cliente paga 
para o Bar R$ 50,00 para duas horas ou R$ 80,00 para mais tempo, quando saem com as 
garotas para motéis; que não recebe camisinha da “casa”. 

Nada mais (assinatura) 

 

[RD23] Comentário: Colocaria 
C 
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SIRLENE APARECIDA GALDINO DA SILVA,R.G. 7.661.846-1, nascida em Paranavaí/PR, em 
19.10.1979; que está na “casa” há dois dias, na função de acompanhante; que buscou na lista 
telefônica pelo número da “Scorpion”, que é o nome fantasia do Bar Executivo “Malta & Cia 
Ltda”; que veio de Umuarama, que ratifica as informações da declarante anterior. 

(assinatura) 

 

TATIANA HIIGA, R.G. 27.731.717-4, data de nascimento 03.04.1979; nascida em Mogi das 
Cruzes/SP; que está em Foz do Iguaçu há três anos; que neste Bar Executivo trabalha há 
aproximadamente 1 ano e 8 meses; trabalha das 20:30h às 03:00h; trabalhou para a Crystal de 
Foz, que tem em Curitiba e Caxias; ficou sabendo da Scorpion em Buenos Aires através de uma 
amiga; ratifica as informações prestadas pela primeira depoente. 

(assinatura) 

 

APARECIDA LOPEZ DOS SANTOS,  R.G. 7.314.669-0, data de nascimento 03.05.1979; natural de 
Toledo/PR; que reside em Foz do Iguaçu há muitos anos; que trabalha no local há 4 meses; 
ratifica as informações prestadas pela primeira depoente quanto ao horário, valores pagos e 
cobrados. 

(assinatura) 

 

JOSEFINA RODRIGUES DA SILVA,  R.G. 8.595.329-1, data de nascimento 27.09.1979, nascida 
em Mirassol D’Oeste/MT; que está em Foz do Iguaçu há seis anos; que é massagista, 
cabeleireira e manicure; foi contratada pela proprietária Lucimara, para trabalhar nesta função. 

(assinatura) 

 

CRISTIANE SIMONE DA SILVA, R.G. 7.005.078-8, data de nascimento 06.01.1981, em 
Centenário do Sul; que está no local há  quatro dias e reside aqui; que veio de Londrina onde 
morou por último; que soube deste bar por uma amiga; que é acompanhante; que falou com a 
Vera quando iniciou os trabalhos; recebe 10% sobre a bebida consumida; que trabalha das 
20:30h às 03:00h; que faz o seu preço para o cliente; que atende no Motel “Lascivius”; que tem 
um cliente aguardando no Motel Lascivius; o cliente liga tanto para a casa, quanto diretamente 
para a depoente. 

(assinatura) 

 

GENECI SOUZA DO NASCIMENTO, R.G. 5.729.189-3, data de nascimento 25.09.1973, natural 
de Guaíra/PR; que veio de Umuarama, onde fazia faculdade; que está neste bar há dois 
meses, onde reside; que soube do local por amigas; ratifica as informações prestadas pela 
primeira depoente. 

(assinatura) 
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SILVIA ALVES DE OLIVEIRA, R.G. 9.761.971-9, data de nascimento 13.11.1983, em Foz do 
Iguaçu; que está nesta casa há sete meses; mora no local; que recebe em média R$ 2.000,00 
por mês; ratifica as informações prestadas pela primeira depoente. 

(assinatura) 

 

 

VERA LÚCIA DA SILVA CORREA, R.G. 7.630.605-2, data de nascimento 10.07.1979, em Santo 
Antonio da Platina/PR; que morou em Londrina, de onde veio para esta casa; que trabalha 
neste Bar há quatro meses como acompanhante; que foi trazida por uma amiga; ratifica as 
informações das depoentes anteriores; que faz show de “strip tease” e recebe R$ 50,00 para 
tanto; a maioria faz shows de “strip tease”. 

Nada mais (assinatura) 

 

 

MARILY KELLY OLIVEIRA DE SOUZA, R.G. 8.062.477-8, data de nascimento 24.12.1984, em 
Curitiba/PR; está no local há uma semana; em Curitiba trabalhou na Crystal; que na Crystal tem 
um motel anexo onde são realizados os encontros sexuais; que o proprietário do Crystal  é o 
Claudir, que também tem motéis e hotéis em Foz do Iguaçu; ratifica as informações prestadas 
pelas demais depoentes. 

(assinatura) 

 

 

ELIANE NUNES DE OLIVEIRA, R.G. 7.941.455-7, data de nascimento 18.08.1979, em Foz do 
Iguaçu/PR; que está na casa há três meses; recebe em média, R% 1.500,00 a R$ 2.000,00 por 
mês; que ratifica as informações já prestadas anteriormente. 

(assinatura) 

 

 

ANGELA HABISTROIT, R.G. 7.343.604-4, data de nascimento 15.02.1982, nascida em Foz do 
Iguaçu/PR; que está na casa há quatro meses desde a sua inauguração; trabalhava para a 
mesma “Scorpion”, mas em outro endereço; está para completar 3 anos trabalhando para a 
“Scorpion”, de propriedade da Sra. Lucimara Malta; ratifica as informações prestadas 
anteriormente pelas demais depoentes. 

(assinatura) 

 

ROSANE FANAS SOARES, R.G. 7.112.809-1, nascida em Londrina/PR, em 12.08.1978; que está 
em Foz do Iguaçu há um ano e quatro meses; que nesta casa trabalha há quatro meses; antes 
trabalhou por um ano na mesma boate “Scorpion”, mas em outro endereço; que quando veio 
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de Londrina, com  uma amiga, tiveram as despesas pagas pela proprietária; que sempre viaja 
pela Viação Garcia; que tem um filho de 4 anos, cuidado por sua mãe; a mãe não sabe do 
trabalho feito pela depoente; que recebe vários clientes empregados da Itaipu Binacional; que 
os programas são feitos no Motel “Lascivius”, que paga uma comissão para a depoente por 
cliente levado; que a comissão do Motel fica com o taxista que trouxer o cliente; que também 
freqüenta outros motéis como o Mirage, Monza e Libidus; quando não é utilizado o taxi, a 
comissão é paga pelo motel à depoente; ratifica as informações anteriores das demais 
depoentes. 

(assinatura) 

 

Lido o documento apresentado pelo Sr. Rubens – Laudo de Vistoria para Funcionamento 
Regular SMFA/DPRE/SFP n. 6050/03 – SCORPION – Malta e Cia Ltda, notificação 3812/03, Fiscal 
de Preceitos Aurio Gelson Falle de 12.09.03 às 16:50horas. 

 

Depoimento do Sr. OZEIAS MIGUEL DE ALMEIDA, Gerente, R.G. 6.563.442-2, é irmão da 
proprietária Lucimara Telma de Almeida Malta; antes de ser Gerente era “caixa”; que trabalha 
na casa desde o início de suas atividades há sete anos; casado; data de nascimento 03.07.1978; 
natural de Foz do Iguaçu; que não tem CTPS registrada; seu salário é de R$ 850,00 fixo mais 
comissão, sem percentual fixo; além do Gerente tem o Rubens, barman; Valdemar que é 
porteiro e outros dois “barman”, Robson e Elizandro que são apenas comissionados, sem 
registro em CTPS; tem também a cozinheira Marilene que também ajuda na limpeza; que não é 
cobrado pela moradia e pelas refeições; que residem quinze moças no local, mas trabalham 
mais ou menos vinte moças como acompanhantes; as moças recebem 10% de comissão pela 
bebida consumida; que o cliente paga para a casa uma taxa para sair da casa com as moças, 
sendo R% 50,00 por duas horas e R$ 80,00 se passar de duas horas; que o lucro vem das 
bebidas e nas taxas de saídas das meninas; apresentação cardápio com valores cobraods por 
bebida consumida Skol  R$ 5,00, Smirnoff ice R$15,00, Martini R$ 15,00, whisky 18 anos R$ 
40,00 a dose; são distribuídos cartões de visitas em hotéis, taxistas, conforme modelo 
apresentado. Se o cliente chamar uma acompanhante por telefone, a moça é  levada até o 
local, sendo exigido o pagamento imediatamente. 

Nada mais. ( 

NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA, R.G.1.410.108-4, nascida em Salto do Céu/MT, em 
28.01.1973. Pai: Raimundo de Oliveira, Mãe: Cecília Martines de Oliveira. Foi para Rondônia 
pequena. Está há uma semana em Foz. Trabalhou em Curitiba, na Crystal. Veio com uma amiga. 

 

JUCILIANE CRIS DE JESUS, R.G. 4.773.824-5, nascida em Chapecó/SC, em 18.12.1983. Trabalhou 
em Joinville, na Sexy e em Curitiba no Café Paris e na Crystal. Quer fazer faculdade. Veio com 
uma amiga, há uma semana. 

 

ELIANE DE OLIVEIRA SILVA, R.G. 752.980, nascida em 24.04.1982, em Ouro Preto do Oeste/RO. 
Em Curitiba trabalhou na Crystal. Vieram em cinco meninas de Curitiba, há uma semana. 

 

ADRIANA DE SOUZA, R.G. 629.548-0, nascida em 10.11.1978 em Foz do Iguaçu.  



260 

 

Única boate é aqui. Ganha R$ 150,00. Trabalha há 3 ou 4 anos na boate. 

 

LUCIMAR DE SOUZA MORONI, R.G. 9.052.624-3, nasceu em Foz do Iguaçu, em 20.05.1982. 
Trabalhou em Buenos Aires, Argentina em um karaokê – Milenium – onde trabalhavam dez 
meninas, grande parte brasileiras. Mandava vir para o Brasil para fazer o visto. Veio direto para 
Foz para trabalhar na casa, há um ano e meio. Os pais sabem e não ligam. Moram em Porto 
Meira. 

 

MAYKA CÍCERA MAZIERO, R.G. 9.516.926-0, nascida em Umuarama/PR, em 27.01.1985 onde 
morou 18 anos. Foi para São Paulo, ficou quinze dias. Veio para Foz com uma amiga. Está há 
três semanas na casa. A mãe a trocou por um namorado. O pai a tocou de casa e ela mora 
sozinha. Ninguém liga. 

 

ROSÂNGELA RODRIGUES SILVA, R.G. 7.817.198-7, de Foz do Iguaçu. Nascem em São Sebastião 
da Amoreira, em 10.06.1976. Tem um filho de 10 anos e um de 8 anos, em Londrina. Ela 
sustenta os filhos e a mãe que cuida, em Londrina. Trabalhou em Informática, em Shopping, 
lojas e vendendo cachorro-quente nas ruas. Foi mãe aos 17 anos e começou a fazer programas 
em uma agência Alto Petrópolis. Existe Vila A – Jd. Petrópolis. Foi presa e a agência fez acordo 
com a polícia. A dona é Vera. Deixou a agência para trabalhar nesta casa. Naquela casa, a dona 
cobrava US$ 300 e ela ficava com uma porcaria. Nesta casa, ela não paga à dona e ganha 
comissão na bebida. Cuida-se. 

 

NEIDE CORDEIRO DE ANDRADE, R.G. 8.898.638-5, nascida em Foz do Iguaçu, em 04.10.1982. 
Trabalha nesta casa há 4 anos. Tem 2 filhos, um de 4 anos e um de 1 ano e 7 meses. O mais 
novo mora com o pai. O mais novo, com a mãe dela. Sustenta o mais velho e a mãe. Todos 
sabem que ela trabalha aqui. O namorado sabe, mas não aceita. Sexta-feira irá para Campo 
Mourão. Ficará 15 dias para trabalhar em outra casa. 

Encerrada a inspeção às 23:30 horas . 

    MARGARET MATOS DE CARVALHO 

                Procuradora do Trabalho 

 

 

TERMO DE INSPEÇÃO E DEPOIMENTO 

Aos três de junho de 2002, às 11 horas, recebi denúncia da Conselheira Tutelar Maria Rosa C. 
de Mello, da Regional Matriz, informando que a adolescente Tatiane Regina da Rocha, de 14 
anos, era explorada sexual e comercialmente pelo proprietário do Pensionado Rossi, Sr. Nelson 
Rossi. Que a adolescente havia sido expulsa do pensionado e que não tivera a permissão de 
retirar os seus pertences pessoais.  

Imediatamente nos deslocamos até o local, a adolescente, a Conselheira Tutelar Maria Rosa, 
com a devida proteção policial. 
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No local conversamos com o proprietário Sr. Nelson Rossi 

DEPOIMENTO DA ADOLESCENTE TATIANE REGINA DA ROCHA, colhido no dia 03 de junho de 
2002, às 12:50 horas, na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da Nona Região, advertida 
para que dissesse apenas a verdade, informou : que não porta nenhum documento de 
identificação pessoal; que nasceu em 15.01.88; que morava no Pensionado Rossi há 20 dias; 
que é natural de Francisco Beltrão-PR; que seus pais residem na Rua dos Pinhais, 209, Bairro 
Sadia (ou Santa Rosa); filha de Valter da Rocha e Noemi Keller da Rocha (telefone para contato 
ou recados:527-1234, com Sérgio ou Cleoci, futuros compadres de seus pais); que tem mais 
quatro irmãos, menores; que veio a Curitiba com Ana Paula Pires, acreditando que tenha esta 
14 anos de idade, mas que mente possuir 17 anos de idade; que Ana Paula também é de 
Francisco Beltrão; que Ana Paula namora um dentista de Medianeira de nome Walmor; que 
chegando na Rodoviária de Curitiba deram volta pela cidade procurando lugar para ficar; que 
pararam para descansar numa praça e vários vagabundos vieram incomodar, aparecendo, 
então, um senhor de sobrenome Gouvea e seu filho, os quais perguntaram de onde as meninas 
vieram e se tinham onde ficar; que como não tinham onde ficar ofereceram um lugar na Rua 
Saldanha Marinho, na Hospedaria Novo Lar, mas que não aceitaram as duas porque não tinham 
documentação e eram menores de 18 anos; que as duas ficaram com o filho na praça 
esperando o Sr. Gouvea, o qual ao retornar informou que conseguira um quarto no Pensionato 
Rossi, na Visconde do Rio Branco,887, sendo este o único a aceitar as meninas sem a 
documentação; que o Sr. Gouvea informou ao Sr. Nelson Rossi que as meninas eram suas filhas, 
pagando a este uma semana completa (R$10,00 a diária); Que ficaram no quarto 03, passando 
depois para o Quarto 08;  Que o Sr. Nelson informou que se as meninas quisessem mesmo ficar 
ia fazer um preço melhor; que Ana Paula foi embora com o Sr. Walmor antes de vencer a 
semana paga pelo Sr. Gouvea; acredita que o telefone de Walmor, namorado de Ana Paula, 
seja 9999-0631; que ficou mais dois dias sozinha no quarto 08, quando o Sr. Nelson foi cobrar 
as diárias; que como não tinha dinheiro para custear as diárias, a Sra. Claudete, que reside no 
local, se ofereceu para ficar com a Tatiane, contanto que esta cuidasse de seus filhos; que 
depois de dois ou três dias a Sra. Claudete não lhe pagou nada, quando a filha do proprietário, 
Nelcimar, deu a idéia para que a depoente passasse a se prostituir; que foi acompanhada de 
Nelcimar por duas vezes nas esquinas próximas, quando passou a fazer “programas” em 
Curitiba; que nessas oportunidades ficou com aproximadamente seis ou sete “clientes” em 
cada noite, cobrando R$50,00 por uma hora, utilizando-se dos quartos do pensionato; os 
“clientes” pagavam apenas R$40,00 para a depoente, dos quais ficava com apenas R$ 5,00 ou 
R$ 10,00, o restante ficava com Nelcimar; que Nelcimar é viciada em “crack” e precisa de muito 
dinheiro para manter o vício; que Nelcimar também faz programas, mas cobra bem menos (R$ 
10,00); que o Sr. Nelson cobrava R$ 10,00 pela utilização dos quartos, que era cobrado antes do 
“programa”; que Nelcimar compra a droga da Claudete; que freqüenta o local um policial de 
nome Grotti; que também vende drogas no local uma pessoa chamada Américo, que vende 
também na Rua 24 horas, na Rua XV e na Boate Gato Preto; que Claudete ofereceu drogas para 
a depoente, mas esta se recusou a usar e então brigaram; que Claudete queria que Tatiane 
fizesse “programas” por valores mínimos bem como queria que Tatiane vendesse drogas, mas 
como esta se recusasse foi expulsa do quarto; que Américo levava drogas para Claudete 
vender, mas que nos últimos dias Claudete tem ido buscar a droga diretamente na Favela do 
Parolin; que Beatriz, filha de Claudete, ajuda a mãe a vender drogas bem como é obrigada por 
ela a pedir dinheiro para as pessoas na rua, o qual é utilizado para comprar droga; que o Sr. 
Nelson Rossi acaricia o corpo todo da menina Beatriz, de apenas 08 anos de idade; várias 
meninas freqüentam o Pensionato, meninas desde 12 anos de idade (cita o nome de Karina, do 
Parolin); que ouviu que um moço de São Paulo vem a Curitiba para falsificar as carteiras de 
identidade das meninas para que nos documentos passem a constar como sendo maiores de 18 
anos; que isto será feito para as meninas de 16 ou 17 anos; que o nome desta pessoa é Guto; 
que Guto virá nesta semana; quem mantém contato com Guto é a filha do Sr. Nelson;  que 
aproximadamente 12 ou 13 meninas com menos de 18 anos de idade freqüentam o local em 
dias variados; segunda, quarta e sexta vai uma parte e nos outros dias as demais; às vezes 
brigam porque querem ir mais dias; que sempre uma delas tem que ficar com o Sr. Nelson Rossi 
sem cobrar nada; que o Sr. Nelson Rossi abusa sexualmente dessas meninas e não paga nada; 
que os clientes são contactados pelo Sr. Nelson Rossi, por telefone; que normalmente os 
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clientes que comparecem para ficar com as meninas são os mesmos que compram drogas de 
Claudete e a maioria é de descendência chinesa; que Claudete vende “cheirinho, pedra e 
maconha”; que Claudete é viciada em drogas; que o dinheiro obtido com os programas pela 
depoente era repassado para a Claudete, para pagamento do pensionato e de comida; que os 
quartos 13 e 15 são utilizados por consumidores de drogas; que os quartos 16, 17 e 18 são 
utilizados para “programas”; que ninguém mora neste quartos; que apenas estão ocupados 
durante o dia, mas à noite são utilizados para o “sexo”; que o Sr. Nelson Rossi quis “dormir” 
com a depoente, sem pagar nada, mas esta se recusou, sendo então expulsa do Pensionato. 
Depoimento encerrado às 13:39 horas. Nada mais havendo a constar, eu, MARGARET MATOS 
DE CARVALHO, Procuradora do Trabalho, que colhi e redigi o presente depoimento, encerro o 
presente termo, que vai assinado por mim, pela Conselheira Tutelar Maria Rosa e pela 
depoente Tatiane. 

 

 

6.8. LEGISLAÇÃO 

 

DECRETO Nº 6.481, DE 12 DE JUNHO DE 2008. 

  

Regulamenta os artigos 3
o
, alínea “d”, e 4

o
 da 

Convenção 182 da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) que trata da proibição das 
piores formas de trabalho infantil e ação 
imediata para sua eliminação, aprovada pelo 
Decreto Legislativo n

o
 178, de 14 de dezembro 

de 1999, e promulgada pelo Decreto n
o
 3.597, 

de 12 de setembro de 2000,  e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos artigos 3

o
, alínea “d”, e 4

o
 da Convenção 

182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT),  

DECRETA: 

Art. 1
o
  Fica aprovada a Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil (Lista TIP), na forma 

do Anexo, de acordo com o disposto nos artigos 3
o
, “d”, e 4

o
 da Convenção 182 da Organização 

Internacional do Trabalho - OIT, aprovada pelo Decreto Legislativo n
o
 178, de 14 de dezembro 

de 1999 e promulgada pelo Decreto n
o
 3.597, de 12 de setembro de 2000.  

Art. 2
o
   Fica proibido o trabalho do menor de dezoito anos nas atividades descritas na 

Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste decreto.  

§ 1
o
  A proibição prevista no caput poderá ser elidida: 

I - na hipótese de ser o emprego ou trabalho, a partir da idade de dezesseis anos, 
autorizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, após consulta às organizações de 
empregadores e de trabalhadores interessadas, desde que fiquem plenamente garantidas a 
saúde, a segurança e a moral dos adolescentes; e 

[RD24] Comentário: Vi, com 
vistas a diminuir o texto do Manual, 
você não interessante apenas citar as 
legislações, informando os respectivos 
objetos de tutela, bem como os sites 
onde podem ser obtidas? 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3597.htm
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II - na hipótese de aceitação de parecer técnico circunstanciado, assinado por 
profissional legalmente habilitado em segurança e saúde no trabalho, que ateste a não 
exposição a riscos que possam comprometer a saúde, a segurança e a moral dos adolescentes, 
depositado na unidade descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego da circunscrição 
onde ocorrerem as referidas atividades.  

§ 2
o
  As controvérsias sobre a efetiva proteção dos adolescentes envolvidos em 

atividades constantes do parecer técnico referido no § 1
o
, inciso II, serão objeto de análise por 

órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego, que tomará as providências legais 
cabíveis.  

§ 3
o
  A classificação de atividades, locais e trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e à 

moral, nos termos da Lista TIP, não é extensiva aos trabalhadores maiores de dezoito anos.  

Art. 3
o
  Os trabalhos técnicos ou administrativos serão permitidos, desde que fora das 

áreas de risco à saúde, à segurança e à moral, ao menor de dezoito e maior de dezesseis anos e 
ao maior de quatorze e menor de dezesseis, na condição de aprendiz.   

Art. 4
o
  Para fins de aplicação das alíneas “a”, “b” e “c” do artigo 3

o
 da Convenção n

o
 182, 

da OIT, integram as piores formas de trabalho infantil: 

I - todas as formas de escravidão ou práticas análogas, tais como venda ou tráfico, 
cativeiro ou sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou obrigatório; 

II - a utilização, demanda, oferta, tráfico ou aliciamento para fins de exploração sexual 
comercial, produção de pornografia ou atuações pornográficas;  

III - a utilização, recrutamento e oferta de adolescente para outras atividades ilícitas, 
particularmente para a produção e tráfico de drogas; e 

IV - o recrutamento forçado ou compulsório de adolescente para ser utilizado em 
conflitos armados.  

Art. 5
o
  A Lista TIP será periodicamente examinada e, se necessário, revista em consulta 

com as organizações de empregadores e de trabalhadores interessadas.   

Parágrafo único.  Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego organizar os processos 
de exame e consulta a que se refere o caput.  

Art. 6
o
  Este Decreto entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.  

Brasília, 12 de junho de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  
Carlos Lupi 
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LEI Nº 14.028, DE 08 DE JULHO DE 2005 

 

Altera a redação do § 3° e acrescenta § 4° ao art. 6º da Lei n° 

10.205, de 04 de dezembro de 1986, com a redação 

conferida pela Lei n° 11.785, de 26 de maio de 1995, e pela 

Lei n° 13.537, de 19 de março de 2003. (Regulamentada) 

(Projeto de Lei nº 017/2005, do Vereador Paulo Teixeira - PT) 

Regulamentada pelo DM 48.098/0 

 

JOSÉ SERRA, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, faz saber que a Câmara Municipal, em sessão de 9 de junho de 2005, decretou e eu 

promulgo a seguinte lei: 

 

Art. 1º O § 3º, acrescentado pela Lei n° 13.537, de 19 de março de 2003, ao art. 6° da Lei n° 

10.205, de 04 de dezembro de 1986, que disciplina a expedição de licença de funcionamento, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

"§ 3º Os estabelecimentos que permitirem a prática, facilitarem ou fizerem apologia, incentivo, 

mediação da exploração sexual de crianças e adolescentes, o comércio de substâncias tóxicas 

ou a exploração de jogo de azar terão suas licenças de funcionamento cassadas." (NR) 

 

Art. 2º Fica acrescentado o § 4° ao art. 6° da Lei n° 10.205, de 04 de dezembro de 1986, que 

disciplina a expedição de licença de funcionamento, com a redação dada pela Lei n° 11.785, de 

26 de maio de 1995, e pela Lei n° 13.537, de 19 de março de 2003, com a seguinte redação: 
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"§ 4° O processo administrativo de que trata o § 3º deste artigo será instaurado por decisão da 

autoridade administrativa competente, sempre que tomar ciência, por qualquer via idônea ou 

por denúncia apresentada por qualquer pessoa do povo, independentemente de ser o 

requerente a vítima do ato praticado pelo estabelecimento que exerça as atividades no âmbito 

do Município de São Paulo." (NR) 

 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

a partir da sua publicação. 

 

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO,aos 8 de julho de 2005, 452º da fundação de São 

Paulo. 

JOSÉ SERRA, PREFEITO 

Publicada na Secretaria do Governo Municipal, em 8 de julho de 2005. 

ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, Secretário do Governo Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



266 

 

 

 

 

 

 

 
LEI Nº 3388, DE 25 DE ABRIL DE 2000 

ALTERA A LEI 3113/98 QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO INFORMATIZADO 

PARA HOTÉIS E SIMILARES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 1º da Lei 3.113, de 19 de novembro de 1998, passa a vigorar 

com o seguinte texto: 

 

"Art. 1º - Os hotéis e similares, estabelecidos no Estado do Rio de Janeiro, ficam 

autorizados a informatizar o controle de entrada e saída dos seus usuários bem 

como da identificação dos veículos por eles utilizados. 

 

§ 1º - Entende-se por similares: Hotel, Hotel Residência, Motel, Motel de lazer, 

Pousada, Parador, Hospedaria e Albergue de Turismo, conforme classificação 

da EMBRATUR. 

 

§ 2º - A cada vinte e quatro horas os registros serão arquivados em local 

apropriado por doze meses." 

 

Art. 2º - O artigo 3º da Lei de que trata o “caput” desta Lei passa a vigorar com 

o seguinte texto: 

 

"Art. 3º - Os responsáveis pela segurança a que se refere o Art. 2º, seja ela 

terceirizada seja ela própria, deverão ser cadastrado no setor de identificação 

das Unidades de Polícia Judiciária da circunscrição onde estiverem localizados." 

 

Art. 3º - O texto do art. 6º da Lei 3.113/98 fica alterado e terá o seguinte texto: 

 

"Art. 6º - O cadastramento a que se refere o Art. 3º será recolhido na UPJ da 

circunscrição, através de DARJ, em favor da FUNESPOL, à razão de 5 (cinco) 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7166e52b0c52e2af032566c2007cc133?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/7166e52b0c52e2af032566c2007cc133?OpenDocument
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UFERJ para cada cadastramento." 

 

Art. 4º - Os artigos 2º, 4º e 5º da Lei de que trata o “caput” desta Lei 

permanecem inalterados. 

 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições contrárias. 

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2000 

ANTHONY GAROTINHO 

Governador 

 

 

 

Decreto 7053/09 | Decreto Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009  

Institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 
Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea 

"a", da Constituição, DECRETA: 

Art. 1o Fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a ser 

implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste Decreto.  

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o grupo 

populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 

interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 

temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário 

ou como moradia provisória. 

Art. 2o A Política Nacional para a População em Situação de Rua será implementada de forma 

descentralizada e articulada entre a União e os demais entes federativos que a ela aderirem por 

meio de instrumento próprio.  

Parágrafo único. O instrumento de adesão definirá as atribuições e as responsabilidades a 

serem compartilhadas. 

Art. 3o Os entes da Federação que aderirem à Política Nacional para a População em Situação 

de Rua deverão instituir comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes das 

áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de rua, com a participação de 

fóruns, movimentos e entidades representativas desse segmento da população.  

Art. 4o O Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas, 

sem fins lucrativos, para o desenvolvimento e a execução de projetos que beneficiem a 

população em situação de rua e estejam de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos que 

orientam a Política Nacional para a População em Situação de Rua.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituição-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Art. 5o São princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua, além da 

igualdade e equidade:  

I - respeito à dignidade da pessoa humana; 

II - direito à convivência familiar e comunitária; 

III - valorização e respeito à vida e à cidadania; 

IV - atendimento humanizado e universalizado; e 

V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, 

orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. 

Art. 6o São diretrizes da Política Nacional para a População em Situação de Rua:  

I - promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; 

II - responsabilidade do poder público pela sua elaboração e financiamento; 

III - articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal; 

IV - integração das políticas públicas em cada nível de governo; 

V - integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para sua execução; 

VI - participação da sociedade civil, por meio de entidades, fóruns e organizações da população 

em situação de rua, na elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas; 

VII - incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e à sua participação nas 

diversas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas; 

VIII - respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das potencialidades e 

recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e 

monitoramento das políticas públicas; 

IX - implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito, e de 

capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e respeito no atendimento 

deste grupo populacional; e 

X - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos. 

Art. 7o São objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua:  

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as 

políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, 

cultura, esporte, lazer, trabalho e renda; 

II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no 

desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais 

direcionadas às pessoas em situação de rua; 

III - instituir a contagem oficial da população em situação de rua; 

IV - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais 

sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua; 
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V - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação de cultura de 

respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e os demais grupos sociais, 

de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 

VI - incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a população em 

situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, 

sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do conhecimento; 

VII - implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua; 

VIII - incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para o 

recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua, bem como de 

sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas voltadas para este 

segmento; 

IX - proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e 

assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica; 

X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de 

Saúde para qualificar a oferta de serviços; 

XI - adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação 

dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto no art. 8o; 

XII - implementar centros de referência especializados para atendimento da população em 

situação de rua, no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de Assistência Social; 

XIII - implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar 

acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua à alimentação, com 

qualidade; e 

XIV - disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, 

com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. 

Art. 8o O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário 

deverá observar limite de capacidade, regras de funcionamento e convivência, acessibilidade, 

salubridade e distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas urbanas, 

respeitado o direito de permanência da população em situação de rua, preferencialmente nas 

cidades ou nos centros urbanos.  

§ 1o Os serviços de acolhimento temporário serão regulamentados nacionalmente pelas 

instâncias de pactuação e deliberação do Sistema Único de Assistência Social. 

§ 2o A estruturação e reestruturação de serviços de acolhimento devem ter como referência a 

necessidade de cada Município, considerando-se os dados das pesquisas de contagem da 

população em situação de rua. 

§ 3o Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por intermédio da 

Secretaria Nacional de Assistência Social, fomentar e promover a reestruturação e a ampliação 

da rede de acolhimento a partir da transferência de recursos aos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

§ 4o A rede de acolhimento temporário existente deve ser reestruturada e ampliada para 

incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive pela sua articulação com 

programas de moradia popular promovidos pelos Governos Federal, estaduais, municipais e do 

Distrito Federal. 
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Art. 9o Fica instituído o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua, integrado por representantes da sociedade civil 

e por um representante e respectivo suplente de cada órgão a seguir descrito:  

I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que o coordenará; 

II - Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 

III - Ministério da Justiça; 

IV - Ministério da Saúde; 

V - Ministério da Educação; 

VI - Ministério das Cidades; 

VII - Ministério do Trabalho e Emprego; 

VIII - Ministério dos Esportes; e 

IX - Ministério da Cultura. 

§ 1o A sociedade civil terá nove representantes, titulares e suplentes, sendo cinco de 

organizações de âmbito nacional da população em situação de rua e quatro de entidades que 

tenham como finalidade o trabalho com a população em situação de rua. 

§ 2o Os membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua serão indicados pelos titulares dos órgãos e 

entidades as quais representam e designados pelo Secretário Especial dos Direitos Humanos da 

Presidência da República. 

Art. 10. O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 

para a População em Situação de Rua terá as seguintes atribuições:  

I - elaborar planos de ação periódicos com o detalhamento das estratégias de implementação 

da Política Nacional para a População em Situação de Rua, especialmente quanto às metas, 

objetivos e responsabilidades, considerando as propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho 

Interministerial instituído pelo Decreto de 25 de outubro de 2006; 

II - acompanhar e monitorar o desenvolvimento da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua; 

III - desenvolver, em conjunto com os órgãos federais competentes, indicadores para o 

monitoramento e avaliação das ações da Política Nacional para a População em Situação de 

Rua; 

IV - propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas federais 

para o atendimento da população em situação de rua; 

V - propor formas e mecanismos para a divulgação da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua; 

VI - instituir grupos de trabalho temáticos, em especial para discutir as desvantagens sociais a 

que a população em situação de rua foi submetida historicamente no Brasil e analisar formas 

para sua inclusão e compensação social; 

VII - acompanhar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na implementação da Política 

Nacional da População em Situação de Rua, em âmbito local; 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95339/decreto-06
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VIII - organizar, periodicamente, encontros nacionais para avaliar e formular ações para a 

consolidação da Política Nacional para a População em Situação de Rua; e 

IX - deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos. 

Art. 11. O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 

para a População em Situação de Rua poderá convidar gestores, especialistas e representantes 

da população em situação de rua para participar de suas atividades.  

Art. 12. A participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 

Política Nacional para a População em Situação de Rua será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada.  

Art. 13. A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE e a Fundação Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA prestarão o apoio necessário ao Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, 

no âmbito de suas respectivas competências.  

Art. 14. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República dará apoio 

técnico-administrativo e fornecerá os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua.  

Art. 15. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República instituirá o 

Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para a População em Situação de Rua, 

destinado a promover e defender seus direitos, com as seguintes atribuições:  

I - divulgar e incentivar a criação de serviços, programas e canais de comunicação para 

denúncias de maus tratos e para o recebimento de sugestões para políticas voltadas à 

população em situação de rua, garantido o anonimato dos denunciantes; 

II - apoiar a criação de centros de defesa dos direitos humanos para população em situação de 

rua, em âmbito local; 

III - produzir e divulgar conhecimentos sobre o tema da população em situação de rua, 

contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero 

e geracional nas diversas áreas; 

IV - divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população em situação de rua 

para subsidiar as políticas públicas; e 

V - pesquisar e acompanhar os processos instaurados, as decisões e as punições aplicadas aos 

acusados de crimes contra a população em situação de rua. 

Art. 16. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 23 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.12.2009 
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RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 
Aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. 
 
O CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, em reunião ordinária realizada 
nos dias 11 e 12 de novembro de 2009, no uso da competência que lhe conferem os incisos II, 
V, IX 
e XIV do artigo 18 da Lei n.º 8.742, de 7 de dezembro de 1993 – Lei Orgânica da Assistência 
Social - 
LOAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 145, de 15 de outubro de 2004, que aprova a 
Política Nacional de Assistência Social - PNAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 130, de 15 de julho de 2005, que aprova a Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CNAS n.º 269, de 13 de dezembro de 2006, que aprova a 
Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência Social - 
NOBRH/SUAS; 
 
CONSIDERANDO a deliberação da VI Conferência Nacional de Assistência Social de "Tipificar 
e consolidar a classificação nacional dos serviços socioassistenciais"; 
 
CONSIDERANDO a meta prevista no Plano Decenal de Assistência Social, de estabelecer 
bases de padronização nacional dos serviços e equipamentos físicos do SUAS; 
 
CONSIDERANDO o processo de Consulta Pública realizado no período de julho a setembro 
de 2009, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS; 
 
CONSIDERANDO o processo de discussão e pactuação na Comissão Intergestores Tripartite 
- CIT e discussão no âmbito do CNAS da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Aprovar a Tipificação nacional de Serviços Socioassistenciais, conforme anexos, 
organizados por níveis de complexidade do SUAS: Proteção Social Básica e Proteção Social 
Especial 
de Média e Alta Complexidade, de acordo com a disposição abaixo: 
 
I - Serviços de Proteção Social Básica: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF; 
b) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
c) Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. 
 
II - Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: 
a) Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI; 
b) Serviço Especializado em Abordagem Social; 
c) Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de 
Liberdade Assistida - LA, e de Prestação de Serviços à Comunidade - PSC; 
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d) Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias; 
e) Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 
 
III - Serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: 
a) Serviço de Acolhimento Institucional, nas seguintes modalidades: 
- abrigo institucional; 
- Casa-Lar; 
- Casa de Passagem; 
- Residência Inclusiva. 
b) Serviço de Acolhimento em República; 
c) Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora; 
d) Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

MARCIA MARIA BIONDI PINHEIRO 
Presidente do Conselho 

 
ANEXO 
 
RESOLUÇÃO Nº 109, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2009 
 
1. MATRIZ PADRONIZADA PARA FICHAS DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS 
 
NOME DO SERVIÇO: TERMOS UTILIZADOS PARA DENOMINAR O SERVIÇO DE MODO A 
EVIDENCIAR SUA 
PRINCIPAL FUNÇÃO E OS SEUS USUÁRIOS. 
DESCRIÇÃO: Conteúdo da oferta substantiva do serviço. 
USUÁRIOS: Relação e detalhamento dos destinatários a quem se destinam as atenções. As 
situações 
identificadas em cada serviço constam de uma lista de vulnerabilidades e riscos contida nesse 
documento. 
OBJETIVOS: Propósitos do serviço e os resultados que dele se esperam. 
PROVISÕES: As ofertas do trabalho institucional, organizadas em quatro dimensões: ambiente 
físico, 
recursos materiais, recursos humanos e trabalho social essencial ao serviço. Organizados 
conforme cada 
serviço as provisões garantem determinadas aquisições aos cidadãos. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: Trata dos compromissos a serem cumpridos pelos gestores em 
todos os 
níveis, para que os serviços prestados no âmbito do SUAS produzam seguranças sociais aos 
seus usuários, conforme suas necessidades e a situação de vulnerabilidade e risco em que se 
encontram. 
Podem resultar em medidas da resolutividade e efetividade dos serviços, a serem aferidas pelos 
níveis de participação e satisfação dos usuários e pelas mudanças efetivas e duradouras em sua 
condição de vida, na perspectiva do fortalecimento de sua autonomia e cidadania. As 
aquisições específicas de cada serviço estão organizadas segundo as seguranças sociais que 
devem garantir. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO: Procedência dos (as) usuários (as) e formas de 
encaminhamento. 
UNIDADE: Equipamento recomendado para a realização do serviço socioassistencial. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Horários e dias da semana abertos ao funcionamento para o 
público. 
ABRANGÊNCIA: Referência territorializada da procedência dos usuários e do alcance do serviço. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: Sinaliza a completude da atenção hierarquizada em serviços de 
vigilância social, defesa de direitos e proteção básica e especial de assistência social e dos 
serviços de outras políticas públicas e de organizações privadas. Indica a conexão de cada 
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serviço com outros serviços, programas, projetos e organizações dos Poderes Executivo e 
Judiciário e organizações não governamentais. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO: Trata dos resultados e dos impactos esperados de cada serviço e 
do conjunto dos serviços conectados em rede socioassistencial. Projeta expectativas que vão 
além das aquisições dos sujeitos que utilizam os serviços e avançam na direção de mudanças 
positivas em relação a indicadores de vulnerabilidades e de riscos sociais. 
REGULAMENTAÇÕES: Remissão a leis, decretos, normas técnicas e planos nacionais que 
regulam benefícios e serviços socioassistenciais e atenções a segmentos específicos que 
demandam a proteção social de assistência social. 
2. QUADRO SÍNTESE - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF 
2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
3. Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 
Média Complexidade 
1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos – PAEFI 
2. Serviço Especializado de Abordagem Social 
3. Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de 
Liberdade 
Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 
4. Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosos(as) e suas Famílias 
5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 
Alta Complexidade 
6. Serviço de Acolhimento Institucional 
7. Serviço de Acolhimento em República 
8. Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 
9. Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergências 
3. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA – PAIF 
DESCRIÇÃO: O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF consiste no 
trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de 
direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo. O trabalho social 
do PAIF deve utilizar-se também de ações nas áreas culturais para o cumprimento de seus 
objetivos, de modo a ampliar universo informacional e proporcionar novas vivências às famílias 
usuárias do serviço. As ações do PAIF não devem possuir caráter terapêutico. É serviço baseado 
no respeito à heterogeneidade dos arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades das 
famílias. Fundamenta-se no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as 
formas de violência, de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações 
familiares. 
Realiza ações com famílias que possuem pessoas que precisam de cuidado, com foco na troca 
de informações sobre questões relativas à primeira infância, a adolescência, à juventude, o 
envelhecimento e deficiências a fim de promover espaços para troca de experiências, 
expressão de dificuldades e reconhecimento de possibilidades. Tem por princípios norteadores 
a universalidade e gratuidade de atendimento, cabendo exclusivamente à esfera estatal sua 
implementação. Serviço ofertado necessariamente no Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS). 
O atendimento às famílias residentes em territórios de baixa densidade demográfica, com 
espalhamento ou dispersão populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, 
calhas de rios, assentamentos, dentre outros) pode ser realizado por meio do estabelecimento 
de equipes volantes ou mediante a implantação de unidades de CRAS itinerantes. 
Todos os serviços da proteção social básica, desenvolvidos no território de abrangência do 
CRAS, em especial os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, bem como o Serviço 
de Proteção Social Básica, no Domicílio, para Pessoas com Deficiência e Idosas, devem ser a ele 
referenciados e manter articulação com o PAIF. É a partir do trabalho com famílias no serviço 
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PAIF que se organizam os serviços referenciados ao CRAS. O referenciamento dos serviços 
socioassistenciais da proteção social básica ao CRAS possibilita a organização e hierarquização 
da rede socioassistencial no território, cumprindo a diretriz de descentralização da política de 
assistência social. 
A articulação dos serviços socioassistenciais do território com o PAIF garante o 
desenvolvimento do trabalho social com as famílias dos usuários desses serviços, permitindo 
identificar suas demandas e potencialidades dentro da perspectiva familiar, rompendo com o 
atendimento segmentado e descontextualizado das situações de vulnerabilidade social 
vivenciadas. 
O trabalho social com famílias, assim, apreende as origens, significados atribuídos e as 
possibilidades de enfrentamento das situações de vulnerabilidade vivenciadas por toda a 
família, contribuindo para sua proteção de forma integral, materializando a matricialidade 
sociofamiliar no âmbito do SUAS. 
USUÁRIOS: Famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, do precário 
ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento e 
sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social residentes nos 
territórios de abrangência dos CRAS, em especial: 
- Famílias beneficiárias de programas de transferência de renda e benefícios assistenciais; 
- Famílias que atendem os critérios de elegibilidade a tais programas ou benefícios, mas que 
ainda não foram contempladas; 
- Famílias em situação de vulnerabilidade em decorrência de dificuldades vivenciadas por algum 
de seus membros; 
- Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situações de vulnerabilidade e 
risco social. 
OBJETIVOS 
- Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida; 
- Prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de 
situações de fragilidade social vivenciadas; 
- Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a 
autonomia das famílias e comunidades; 
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e serviços 
socioassistenciais, contribuindo para a inserção das famílias na rede de proteção social de 
assistência social; 
- Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de direitos; 
- Apoiar famílias que possuem dentre seu membros indivíduos que necessitam de cuidados, por 
meio da promoção de espaços coletivos de escuta e troca de vivências familiares. 
 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados para recepção, sala(s) de atendimento individualizado, 
sala(s) de 
atividades coletivas e comunitárias, sala para atividades administrativas, instalações sanitárias, 
com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade, limpeza e 
acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. O ambiente deve 
possuir outras características de acordo com a regulação específica do serviço e do Centro de 
Referência de Assistência Social (CRAS). 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e materiais de consumo necessários ao 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, entre outros; 
Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; Banco de Dados de 
usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS). 
Trabalho Social essencial ao serviço: Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e 
encaminhamentos; grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; 
campanhas socioeducativas; informação, comunicação e defesa de direitos; promoção ao 
acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de redes sociais de apoio; 
desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania; 
conhecimento do território; cadastramento socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou 
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prontuários; notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca 
ativa, 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
- Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos 
sociais, civis e políticos; 
- Ter acesso a ambiência acolhedora; 
- Ter assegurada sua privacidade. 
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário 
- Vivenciar experiências que contribuam para o estabelecimento e fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários; 
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades 
sociais; 
- Ter acesso a serviços de qualidade, conforme demandas e necessidades. 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 
- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
ético-políticos de defesa da cidadania e justiça social;  
- Vivenciar experiências potencializadoras da participação cidadã, tais como espaços de livre 
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços 
de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações 
comunitárias e outros espaços de organização social; 
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da autoestima, autonomia e sustentabilidade; 
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Ter reduzido o descumprimento de condicionalidades do PBF - Programa Bolsa Família; 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Ter acesso a experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; 
- Ter acesso a informações e encaminhamentos a políticas de emprego e renda e a programas 
de associativismo e cooperativismo; 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias territorialmente referenciadas aos CRAS, em especial: famílias em 
processo de reconstrução de autonomia; Famílias em processo de reconstrução de vínculos; 
famílias com crianças, adolescentes, jovens e idosos inseridos em serviços socioassistenciais, 
territorialmente referenciadas ao CRAS; famílias com beneficiários do Benefício de Prestação 
Continuada; famílias inseridas em programas de transferência de renda. 
FORMAS 
- Por procura espontânea; 
- Por busca ativa; 
- Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
- Por encaminhamento das demais políticas públicas. 
UNIDADE: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas 
diárias, sendo que a unidade deverá necessariamente funcionar no período diurno podendo 
eventualmente executar atividades complementares a noite, com possibilidade de funcionar 
em feriados e finais de semana. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e em metrópoles e municípios de médio e grande porte a 
abrangência corresponderá ao território de abrangência do CRAS, de acordo com a incidência 
da demanda. 
ARTICULAÇÃO EM REDE 
- Serviços socioassistenciais de proteção social básica e proteção social especial; 
- Serviços públicos locais de educação, saúde, trabalho, cultura, esporte, segurança pública e 
outros conforme necessidades; 
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 
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- Instituições de ensino e pesquisa; 
- Serviços de enfrentamento à pobreza; 
- Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; e 
- Redes sociais locais: associações de moradores, ONG’s, entre outros. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social no território de abrangência do 
CRAS; 
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência no território de 
abrangência do CRAS; 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
- Melhoria da qualidade de vida das famílias residentes no território de abrangência do CRAS. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
DESCRIÇÃO GERAL: Serviço realizado em grupos, organizado a partir de percursos, de modo a 
garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 
social. Forma de intervenção social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e 
orienta os usuários na construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e 
coletivas, na família e no território. 
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento de 
pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e a 
convivência comunitária. Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação 
dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de 
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social. 
Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na composição 
dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça entre outros. 
Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF, de modo 
a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços, garantindo a 
matricialidade sociofamiliar da política de assistência social. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para crianças de até 6 anos: Tem por foco o 
desenvolvimento de atividades com crianças, familiares e comunidade, para fortalecer vínculos 
e prevenir ocorrência de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência 
doméstica e o trabalho infantil, sendo um serviço complementar e diretamente articulado ao 
PAIF. 
Pauta-se no reconhecimento da condição peculiar de dependência, de desenvolvimento desse 
ciclo de vida e pelo cumprimento dos direitos das crianças, numa concepção que faz do brincar, 
da experiência lúdica e da vivência artística uma forma privilegiada de expressão, interação e 
proteção social. Desenvolve atividades com crianças, inclusive com crianças com deficiência, 
seus grupos familiares, gestantes e nutrizes. Com as crianças, busca desenvolver atividades de 
convivência, estabelecimento e fortalecimento de vínculos e socialização centradas na 
brincadeira, com foco na garantia das seguranças de acolhida e convívio familiar e comunitário, 
por meio de experiências lúdicas, acesso a brinquedos favorecedores do desenvolvimento e da 
sociabilidade e momentos de brincadeiras fortalecedoras do convívio com familiares. 
Com as famílias, o serviço busca estabelecer discussões reflexivas, atividades direcionadas ao 
fortalecimento de vínculos e orientação sobre o cuidado com a criança pequena. Com famílias 
de crianças com deficiência inclui ações que envolvem grupos e organizações comunitárias para 
troca de informações acerca de direitos da pessoa com deficiência, potenciais das crianças, 
importância e possibilidades de ações inclusivas. 
Deve possibilitar meios para que as famílias expressem dificuldades, soluções encontradas e 
demandas, de modo a construir conjuntamente soluções e alternativas para as necessidades e 
os problemas enfrentados. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos: Tem por foco a 
constituição de espaço de convivência, formação para a participação e cidadania, 
desenvolvimento do 
protagonismo e da autonomia das crianças e adolescentes, a partir dos interesses, demandas e 
potencialidades dessa faixa etária. As intervenções devem ser pautadas em experiências 
lúdicas, culturais e esportivas como formas de expressão, interação, aprendizagem, 
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sociabilidade e proteção social. Inclui crianças e adolescentes com deficiência, retirados do 
trabalho infantil ou submetidos a outras violações, cujas atividades contribuem para re-
significar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências 
favorecedoras do desenvolvimento de sociabilidades e na prevenção de situações de risco 
social. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: Tem por foco o 
fortalecimento da convivência familiar e comunitária e contribui para o retorno ou 
permanência dos 
adolescentes e jovens na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 
convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho. As 
atividades devem abordar as questões relevantes sobre a juventude, contribuindo para a 
construção de novos conhecimentos e formação de atitudes e valores que reflitam no 
desenvolvimento integral do jovem. As atividades também devem desenvolver habilidades 
gerais, tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem 
para a escolha profissional, bem como realizar ações com foco na convivência social por meio 
da arte-cultura e esporte-lazer. As intervenções devem valorizar a pluralidade e a singularidade 
da condição juvenil e suas formas particulares de sociabilidade; sensibilizar para os desafios da 
realidade social, cultural, ambiental e política de seu meio social; criar oportunidades de acesso 
a direitos; estimular práticas associativas e as diferentes formas de expressão dos interesses, 
posicionamentos e visões de mundo de jovens no espaço público. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA do serviço para idosos(as): Tem por foco o desenvolvimento de 
atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da 
autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 
comunitário e na prevenção de situações de risco social. A intervenção social deve estar 
pautada nas características, interesses e demandas dessa faixa etária e considerar que a 
vivência em grupo, as experimentações artísticas, culturais, esportivas e de lazer e a valorização 
das experiências vividas constituem formas privilegiadas de expressão, interação e proteção 
social. Devem incluir vivências que valorizam suas experiências e que estimulem e potencialize 
a condição de escolher e decidir. 
USUÁRIOS 
Crianças de até 6 anos, em especial: 
- Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 
- Crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; 
- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial (Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil - PETI; serviço de proteção social especial a indivíduos e famílias; 
reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento; e outros); 
- Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e 
oportunidades de convívio familiar e comunitário; 
- Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. 
Crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, em especial: 
- Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial (Programa de Erradicação 
do Trabalho Infantil – PETI; serviço de proteção social especial a indivíduos e famílias; 
reconduzidas ao convívio familiar, após medida protetiva de acolhimento; e outros); 
- Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; 
- Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de 
renda; 
- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com 
dificuldades para manter. 
Adolescentes e Jovens de 15 a 17 anos, em especial: 
- Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência 
de renda; 
- Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento 
de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei no 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
- Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme 
disposto na Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990; 
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- Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI ou Adolescentes 
e Jovens - egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à 
exploração sexual; 
- Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de 
renda; 
- Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; 
- Jovens fora da escola. 
Idosos(as) com idade igual ou superior a 60 anos, em situação de vulnerabilidade social, em 
especial: 
- Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 
- Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; 
- Idosos com vivências de isolamento por ausência de acesso a serviços e oportunidades de 
convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a 
inclusão no serviço. 
OBJETIVOS GERAIS 
- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco 
social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária; 
- Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos, em 
especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e 
comunitária; 
- Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de proteção 
social de assistência social nos territórios; 
- Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, 
esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais 
direitos; 
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o 
desenvolvimento do protagonismo dos usuários; 
- Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, 
com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades; 
- Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de 
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e 
comunitários. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para crianças de até 6 anos: 
- Complementar as ações de proteção e desenvolvimento das crianças e o fortalecimento dos 
vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações de 
afetividade e sociabilidade; 
- Fortalecer a interação entre crianças do mesmo ciclo etário; 
- Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais, pelo resgate de seus brinquedos e 
brincadeiras e a promoção de vivências lúdicas; 
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos de crianças com deficiência e 
o papel das famílias e comunidade no processo de proteção social; 
- Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de 
desenvolvimento infantil. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos 
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e 
adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos 
e propiciar sua formação cidadã; 
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo. 
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 
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- Complementar as ações da família, e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças 
e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais; 
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o 
desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo; 
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural dos jovens, bem como 
estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação 
cidadã; 
- Propiciar vivências para o alcance de autonomia e protagonismo social; 
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a 
compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo; 
- Possibilitar o reconhecimento do trabalho e da educação como direito de cidadania e 
desenvolver conhecimentos sobre o mundo do trabalho e competências específicas básicas. 
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional; 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS para Idosos(as) 
- Contribuir para um processo de envelhecimento ativo, saudável e autônomo; 
- Assegurar espaço de encontro para os (as) idosos (as) e encontros intergeracionais de modo a 
promover a sua convivência familiar e comunitária; 
- Detectar necessidades e motivações e desenvolver potencialidades e capacidades para novos 
projetos de vida; 
- Propiciar vivências que valorizam as experiências e que estimulem e potencializem a condição 
de escolher e decidir, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e protagonismo 
social dos usuários. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Sala(s) de atendimento individualizado, sala(s) de atividades coletivas e 
comunitárias e instalações sanitárias, com adequada iluminação, ventilação, conservação, 
privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade em todos seus ambientes de acordo com as 
normas da ABNT. O ambiente físico ainda poderá possuir outras características de acordo com 
a regulação específica do serviço. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento 
do serviço, tais como: mobiliário, computadores, entre outros; 
Materiais socioeducativos: artigos pedagógicos, culturais e esportivos; banco de dados de 
usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos 
de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, comunicação e defesa de direitos; 
fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e fortalecimento de redes sociais de 
apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; elaboração de relatórios e/ou 
prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização para a cidadania. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ter acolhida suas demandas interesses, necessidades e possibilidades; 
- Receber orientações e encaminhamentos com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda, bem como aos demais direitos 
sociais, civis e 
políticos; 
- Ter acesso a ambiência acolhedora. 
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário - Geral: 
- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários; 
- Vivenciar experiências que possibilitem meios e oportunidades de conhecer o território e (re) 
significá-lo, de acordo com seus recursos e potencialidades; 
- Ter acesso a serviços, conforme demandas e necessidades. 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia – Geral: 
- Vivenciar experiências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania; 
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- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Vivenciar experiências potencializadoras da participação social, tais como espaços de livre 
expressão de opiniões, de reivindicação e avaliação das ações ofertadas, bem como de espaços 
de estímulo para a participação em fóruns, conselhos, movimentos sociais, organizações 
comunitárias e outros espaços de organização social; 
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da auto-estima, autonomia e sustentabilidade; 
- Vivenciar experiências de fortalecimento e extensão da cidadania; 
- Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo; 
- Vivenciar experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio 
do diálogo, compartilhando outros modos de pensar, agir, atuar; 
- Vivenciar experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 
limites; 
- Vivenciar experiências de desenvolvimento de projetos sociais e culturais no território e a 
oportunidades de fomento a produções artísticas; 
- Ter reduzido o descumprimento das condicionalidades do PBF; 
- Contribuir para o acesso a documentação civil; 
- Ter acesso a ampliação da capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades 
de convívio; 
- Ter acesso a informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu 
usufruto; 
- Ter acesso a atividades de lazer, esporte e manifestações artísticas e culturais do território e 
da cidade; 
- Ter acesso benefícios socioassistenciais e programas de transferência de renda; 
- Ter oportunidades de escolha e tomada de decisão; 
- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 
- Apresentar níveis de satisfação positivos em relação ao serviço; 
- Ter acesso a experimentações no processo de formação e intercâmbios com grupos de outras 
localidades e faixa etária semelhante. 
ESPECÍFICOS 
Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: adquirir conhecimento e desenvolver capacidade 
para a vida profissional e o acesso ao trabalho. 
Idosos: Vivenciar experiências para o autoconhecimento e autocuidado. 
Condições e Formas de Acesso: 
Condições: Usuários territorialmente referenciados aos CRAS. 
Formas 
- Por procura espontânea; 
- Por busca ativa; 
- Por encaminhamento da rede socioassistencial; 
- Por encaminhamento das demais políticas públicas. 
Unidade: 
- Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); 
- Centros da criança, adolescente, juventude e idosos, referenciados ao CRAS. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO 
Para crianças de até 6 anos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, com 
freqüência seqüenciada ou intercalada, de acordo com planejamento prévio, em turnos de até 
1,5h diárias. 
Para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de 
semana, em turnos diários de até 4 (quatro) horas. No caso de crianças e adolescentes retiradas 
do trabalho infantil o serviço socioeducativo é, obrigatoriamente, de 3 (três) horas diárias e 
constitui condicionalidade para a transferência de renda às famílias. 
Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de 
semana, em turnos de até 3 (três) horas, conforme regulamentação de serviços específicos, 
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como por exemplo, o Projovem Adolescente, que prevê uma carga horária semanal de 12,5 
horas. 
Para idosos: Atividades em dias úteis, feriados ou finais de semana, em horários programados, 
conforme demanda. 
Abrangência: Municipal (corresponderá ao território de abrangência do CRAS, de acordo com a 
incidência da demanda). 
Articulação em Rede: - Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social 
especial; 
Serviços públicos locais de educação, saúde (em especial, programas e serviços de reabilitação), 
cultura,esporte e, meio-ambiente e outros conforme necessidades; Conselhos de políticas 
públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; Redes sociais; Instituições de ensino 
e pesquisa; Conselho Tutelar; Programas e projetos de desenvolvimento de talentos e 
capacidades. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO - GERAL 
Contribuir para: 
- Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social; 
- Prevenção da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
- Melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias. 
Para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos 
- Aumento no número de jovens que conheçam as instâncias de denúncia e recurso em casos 
de violação de seus direitos; 
- Aumento no número de jovens autônomos e participantes na vida familiar e comunitária, com 
plena informação sobre seus direitos e deveres; 
- Junto a outras políticas públicas, reduzir índices de: violência entre os jovens; uso/abuso de 
drogas; doenças sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce. 
Para Idosos (as) 
- Melhoria da condição de sociabilidade de idosos (as); 
- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO DOMICÍLIO PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA E IDOSAS 
DESCRIÇÃO: O serviço tem por finalidade a prevenção de agravos que possam provocar o 
rompimento de vínculos familiares e sociais dos usuários. Visa a garantia de direitos, o 
desenvolvimento de mecanismos para a inclusão social, a equiparação de oportunidades e a 
participação e o desenvolvimento da autonomia das pessoas com deficiência e pessoas idosas, 
a partir de suas necessidades e potencialidades individuais e sociais, prevenindo situações de 
risco, a exclusão e o isolamento. 
O serviço deve contribuir com a promoção do acesso de pessoas com deficiência e pessoas 
idosas aos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e a toda a rede 
socioassistencial, aos serviços de outras políticas públicas, entre elas educação, trabalho, saúde, 
transporte especial e programas de desenvolvimento de acessibilidade, serviços setoriais e de 
defesa de direitos e programas especializados de habilitação e reabilitação. Desenvolve ações 
extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e encaminhamento, com foco na 
qualidade de vida, exercício da cidadania e inclusão na vida social, sempre ressaltando o caráter 
preventivo do serviço. 
O planejamento das ações deverá ser realizado pelos municípios e pelo Distrito Federal, de 
acordo com a territorialização e a identificação da demanda pelo serviço. Onde houver CRAS, o 
serviço será a ele 
referenciado. Naqueles locais onde não houver CRAS, o serviço será referenciado à equipe 
técnica da Proteção Social Básica, coordenada pelo órgão gestor. 
O trabalho realizado será sistematizado e planejado por meio da elaboração de um Plano de 
Desenvolvimento do Usuário - PDU: instrumento de observação, planejamento e 
acompanhamento das ações realizadas. No PDU serão identificados os objetivos a serem 
alcançados, as vulnerabilidades e as potencialidades do usuário. 
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USUÁRIOS: Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas que vivenciam situação de 
vulnerabilidade social pela fragilização de vínculos familiares e sociais e/ou pela ausência de 
acesso a possibilidades de inserção, habilitação social e comunitária, em especial: 
- Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; 
- Membros de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda. 
OBJETIVOS: 
- Prevenir agravos que possam desencadear rompimento de vínculos familiares e sociais; 
- Prevenir confinamento de idosos e/ou pessoas com deficiência; 
- Identificar situações de dependência; 
- Colaborar com redes inclusivas no território; 
- Prevenir o abrigamento institucional de pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas com 
vistas a promover a sua inclusão social; 
- Sensibilizar grupos comunitários sobre direitos e necessidades de inclusão de pessoas com 
deficiência e pessoas idosas buscando a desconstrução de mitos e preconceitos; 
- Desenvolver estratégias para estimular e potencializar recursos das pessoas com deficiência e 
pessoas idosas, de suas famílias e da comunidade no processo de habilitação, reabilitação e 
inclusão social; 
- Oferecer possibilidades de desenvolvimento de habilidades e potencialidades, a defesa de 
direitos e o estímulo a participação cidadã; 
- Incluir usuários (as) e familiares no sistema de proteção social e serviços públicos, conforme 
necessidades, inclusive pela indicação de acesso a benefícios e programas de transferência de 
renda; 
- Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a melhoria de qualidade de vida dos (as) 
usuários (as); 
- Contribuir para a construção de contextos inclusivos. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Não se aplica. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento 
do serviço; Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de dados de usuários(as) de 
benefícios e serviços socioassistenciais; banco de dados dos serviços socioassistenciais; 
Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social pró-ativa; Acolhida; Visita familiar; 
Escuta; Encaminhamento para cadastramento socioeconômico;Orientação e 
encaminhamentos; Orientação sociofamiliar; Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e 
social; Inserção na rede de serviços de assistência social e demais políticas; Informação, 
comunicação e defesa de direitos; Fortalecimento da função protetiva da família; Elaboração de 
instrumento técnico de acompanhamento e desenvolvimento do usuário; Mobilização para a 
cidadania; Documentação pessoal. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida: 
- Ter sua identidade, integridade e história preservadas; 
- Ter acolhidas suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
- Receber orientações e encaminhamentos, com o objetivo de aumentar o acesso a benefícios 
socioassistenciais e programas de transferência de renda; 
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. 
Segurança de Convívio Familiar e Comunitário: 
- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários; 
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades 
familiares e sociais; 
- Ter acesso a serviços, conforme necessidades e a experiências e ações de fortalecimento de 
vínculos 
familiares e comunitários. 
Segurança de Desenvolvimento de Autonomia Individual, Familiar e Social: 
- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, pela família e 
pelos demais serviços para potencializar a autonomia e possibilitar o desenvolvimento de 
estratégias que diminuam a dependência e promovam a inserção familiar e social; 
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- Ter vivências de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
- Dispor de atendimento interprofissional para: 
- Ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões, reivindicações e fazer suas próprias 
escolhas; 
- Apresentar níveis de satisfação com relação ao serviço; 
- Construir projetos pessoais e desenvolver auto-estima; 
- Ter acesso a serviços e ter indicação de acesso a benefícios sociais e programas de 
transferência de renda; 
- Acessar documentação civil; 
- Alcançar autonomia, independência e condições de bem estar; 
- Ser informado sobre acessos e direitos; 
- Ter oportunidades de participar de ações de defesa de direitos e da construção de políticas 
inclusivas. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Pessoas com deficiência e/ou pessoas idosas. 
FORMA: Encaminhamentos realizados pelos CRAS ou pela equipe técnica de referência da 
Proteção Social Básica do município ou DF; 
UNIDADE: Domicílio do(a) Usuário(a) 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Em dias úteis e quando a demanda for identificada no PDU. 
ABRANGÊNCIA: Municipal; 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de proteção social básica e especial; 
- Serviços públicos de saúde, cultura, esporte, meio-ambiente, trabalho, habitação e outros, 
conforme necessidade; 
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 
- Instituições de ensino e pesquisa; 
- Organizações e serviços especializados de saúde, habilitação e reabilitação; 
- Programas de educação especial; 
- Centros e grupos de convivência. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Prevenção da ocorrência de situações de risco social tais como o isolamento, situações de 
violência e violações de direitos, e demais riscos identificados pelo trabalho de caráter 
preventivo junto aos usuários; 
- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional; 
- Redução da ocorrência de riscos sociais, seu agravamento ou reincidência; 
- Famílias protegidas e orientadas; 
- Pessoas com deficiência e pessoas idosas inseridas em serviços e oportunidades. 
- Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais; 
- Ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais; 
4. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – MÉDIA COMPLEXIDADE 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E 
INDIVÍDUOS -PAEFI 
DESCRIÇÃO: Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de 
seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende atenções e 
orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de 
vínculos familiares, comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das 
famílias diante do conjunto de condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações 
de risco pessoal e social. 
O atendimento fundamenta-se no respeito à heterogeneidade, potencialidades, valores, 
crenças e identidades das famílias. O serviço articula-se com as atividades e atenções prestadas 
às famílias nos demais serviços socioassistenciais, nas diversas políticas públicas e com os 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Deve garantir atendimento imediato e 
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providências necessárias para a inclusão da família e seus membros em serviços 
socioassistenciais e/ou em programas de transferência de renda, de 
forma a qualificar a intervenção e restaurar o direito. 
USUÁRIOS: Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: 
- Violência física, psicológica e negligência; 
- Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; 
- Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de 
proteção; 
- Tráfico de pessoas; 
- Situação de rua e mendicância; 
- Abandono; 
- Vivência de trabalho infantil; 
- Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; 
- Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações 
que 
provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem 
estar; 
- Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de 
direitos. 
OBJETIVOS 
- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva; 
- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, 
conforme 
necessidades; 
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários; 
- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 
- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 
- Prevenir a reincidência de violações de direitos. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados à recepção, atendimento individualizado com 
privacidade, 
atividades coletivas e comunitárias, atividades administrativas e espaço de convivência. 
Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo para o desenvolvimento do 
serviço, tais 
como: mobiliário, computadores, linha telefônica, dentre outros. Materiais socioeducativos: 
artigos pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e 
serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos 
Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB/RH-SUAS) 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; monitoramento e avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para a 
rede de serviços locais; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; 
orientação sociofamiliar; atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; referência e 
contra-referência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função 
protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, identificação da família extensa ou 
ampliada; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de 
outras políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho 
interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio familiar, grupal 
e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de acolhida 
- Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 
- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses; 
- Ter reparados ou minimizados os dano por vivências de violações e riscos sociais; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
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- Ser orientado e ter garantida efetividade nos encaminhamentos. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 
- Ter acesso a serviços de outras políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social 
- Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
- Ter oportunidades de superar padrões violadores de relacionamento; 
- Poder construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a auto-estima; 
- Ter acesso à documentação civil; 
- Ser ouvido para expressar necessidades e interesses; 
- Poder avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e reivindicações; 
- Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a benefícios sociais e 
programas de transferência de renda; 
- Alcançar autonomia, independência e condições de bem estar; 
- Ser informado sobre seus direitos e como acessá-los; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação das situações de violação de 
direitos; 
- Vivenciar experiências que oportunize relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos 
por meio do diálogo, compartilhando modos não violentos de pensar, agir e atuar; 
- Ter acesso a experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e 
limites. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos que vivenciam violação de direitos. 
FORMAS 
- Por identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social; 
- Por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas 
setoriais, dos 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e do Sistema de Segurança Pública; 
- Demanda espontânea. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas 
diárias, com possibilidade de operar em feriados e finais de semana. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços das políticas públicas setoriais; 
- Sociedade civil organizada; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Sistema de Segurança Pública; 
- Instituições de Ensino e Pesquisa; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Orientação e proteção social a Famílias e indivíduos; 
- Acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais; 
- Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; 
- Melhoria da qualidade de vida das famílias. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL 
DESCRIÇÃO: Serviço ofertado de forma continuada e programada com a finalidade de assegurar 
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de 
trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 
Deverão ser consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos 
onde se realizam atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de 
comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. 
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O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de 
serviços 
socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia dos direitos. 
USUÁRIOS: Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam espaços 
públicos como forma de moradia e/ou sobrevivência. 
OBJETIVOS: 
- Construir o processo de saída das ruas e possibilitar condições de acesso à rede de serviços e à 
benefícios assistenciais; 
- Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das violações, as condições 
em que vivem, estratégias de sobrevivência, procedências, aspirações, desejos e relações 
estabelecidas com as instituições; 
- Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho realizado, direitos e 
necessidades de inclusão social e estabelecimento de parcerias; 
- Promover ações para a reinserção familiar e comunitária. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de 
planejamento e reuniões de equipe. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo necessários para a realização do 
serviço, tais como: telefone móvel e transporte para uso pela equipe e pelos usuários. 
Materiais pedagógicos para desenvolvimento de atividades lúdicas e educativas. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS) 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social pró-ativa; conhecimento do 
território; informação, comunicação e defesa de direitos; escuta; orientação e 
encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; articulação da rede 
de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; 
articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
geoprocessamento e georeferenciamento de informações; elaboração de relatórios. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade; 
- Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social; 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e/ou indivíduos que utilizam os espaços públicos como forma de moradia 
e/ou sobrevivência. 
FORMAS: Por identificação da equipe do serviço. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) ou Unidade 
Específica 
Referenciada ao CREAS. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto e/ou de acordo com a especificidade dos 
territórios. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços de políticas públicas setoriais; 
- Sociedade civil organizada; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Instituições de Ensino e Pesquisa; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Proteção social a famílias e indivíduos; 
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- Identificação de situações de violação de direitos; 
- Redução do número de pessoas em situação de rua. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE 
MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (LA) E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE (PSC) 
DESCRIÇÃO: O serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento 
a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 
determinadas judicialmente. Deve contribuir para o acesso a direitos e para a resignificação de 
valores na vida pessoal e social dos (as) adolescentes e jovens. Para a oferta do serviço faz-se 
necessário a observância da responsabilização face ao ato infracional praticado, cujos direitos e 
obrigações devem ser assegurados de acordo com as legislações e normativas específicas para 
o cumprimento da medida. 
Na sua operacionalização é necessário a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PlA) 
com a participação do (a) adolescente e da família, devendo conter os objetivos e metas a 
serem alcançados durante o cumprimento da medida, perspectivas de vida futura, dentre 
outros aspectos a serem acrescidos, de acordo com as necessidades e interesses do (a) 
adolescente. 
O acompanhamento social ao (a) adolescente deve ser realizado de forma sistemática, com 
freqüência mínima semanal que garanta o acompanhamento contínuo e possibilite o 
desenvolvimento do PIA. 
No acompanhamento da medida de Prestação de Serviços à Comunidade o serviço deverá 
identificar no município os locais para a prestação de serviços, a exemplo de: entidades sociais, 
programas comunitários, hospitais, escolas e outros serviços governamentais. A prestação dos 
serviços deverá se configurar em tarefas gratuitas e de interesse geral, com jornada máxima de 
oito horas semanais, sem prejuízo da escola ou do trabalho, no caso de adolescentes maiores 
de 16 anos ou na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. A inserção do (a) adolescente em 
qualquer dessas alternativas deve ser compatível com suas aptidões e favorecedora de seu 
desenvolvimento pessoal e social. 
USUÁRIOS: Adolescentes de 12 a 18 anos incompletos, ou jovens de 18 a 21 anos, em 
cumprimento de medida socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à 
Comunidade, aplicada pela Justiça da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela Vara 
Civil correspondente e suas famílias. 
OBJETIVOS: 
- Realizar acompanhamento social a adolescentes durante o cumprimento de medida 
socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade e sua inserção 
em outros serviços e programas socioassistenciais e de políticas públicas setoriais; 
- Criar condições para a construção/reconstrução de projetos de vida que visem à ruptura com 
a prática de ato infracional; 
- Estabelecer contratos com o (a) adolescente a partir das possibilidades e limites do trabalho a 
ser desenvolvido e normas que regulem o período de cumprimento da medida socioeducativa; 
- Contribuir para o estabelecimento da autoconfiança e a capacidade de reflexão sobre as 
possibilidades de construção de autonomias; 
- Possibilitar acessos e oportunidades para a ampliação do universo informacional e cultural e o 
desenvolvimento de habilidades e competências; 
- Fortalecer a convivência familiar e comunitária. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaços destinados à recepção, sala de atendimento individualizado com 
privacidade, para o desenvolvimento de atividades coletivas e comunitárias, atividades de 
convivência e atividades administrativas, com acessibilidade em todos seus ambientes, de 
acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e de consumo para o desenvolvimento do 
serviço, tais como: mobiliário, computadores, linha telefônica, dentre outros. 
MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS: pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados de 
usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços 
socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
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TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; referência e contra-referência; trabalho interdisciplinar; articulação 
interinstitucional com os demais órgãos do sistema de garantia de direitos; produção de 
orientações técnicas e materiais informativos; monitoramento e avaliação do serviço; proteção 
social pró-ativa; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços locais; construção de 
plano individual e familiar de atendimento, considerando as especificidades da adolescência; 
orientação sociofamiliar; acesso a documentação pessoal; informação, comunicação e defesa 
de direitos; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de 
políticas públicas setoriais; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização para o 
exercício da cidadania; desenvolvimento de projetos sociais; elaboração de relatórios e/ou 
prontuários. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido em condições de dignidade em ambiente favorecedor da expressão e do diálogo; 
- Ser estimulado a expressar necessidades e interesses. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades; 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
- Ter assegurado vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania. 
- Ter acesso a: 
- Oportunidades que estimulem e ou fortaleçam a construção/reconstrução de seus projetos de 
vida; 
- Oportunidades de convívio e de desenvolvimento de potencialidades; 
- Informações sobre direitos sociais, civis e políticos e condições sobre o seu usufruto; 
- Oportunidades de escolha e tomada de decisão; 
- Experiências para relacionar-se e conviver em grupo, administrar conflitos por meio do 
diálogo, compartilhando modos de pensar, agir e atuar coletivamente; 
- Experiências que possibilitem lidar de forma construtiva com potencialidades e limites; 
- Possibilidade de avaliar as atenções recebidas, expressar opiniões e participar na construção 
de regras e definição de responsabilidades. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Adolescentes e jovens que estão em cumprimento de medidas socioeducativas de 
Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços à Comunidade. 
FORMAS: Encaminhamento da Vara da Infância e da Juventude ou, na ausência desta, pela 
Vara Civil correspondente. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Dias úteis, com possibilidade de operar em feriados e finais de 
semana. 
Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas diárias. 
ABRANGÊNCIA: Municipal e/ou Regional. 
Articulação em rede: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços das políticas públicas setoriais; 
- Sociedade civil organizada; 
- Programas e projetos de preparação para o trabalho e de inclusão produtiva; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
Contribuir para: 
- Vínculos familiares e comunitários fortalecidos; 
- Redução da reincidência da prática do ato infracional; 
- Redução do ciclo da violência e da prática do ato infracional. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA, IDOSOS (AS) E SUAS FAMÍLIAS 
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DESCRIÇÃO: Serviço para a oferta de atendimento especializado a famílias com pessoas com 
deficiência e idosos (as) com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 
agravadas por violações de direitos, tais como: exploração da imagem, isolamento, 
confinamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas no seio da família, falta de cuidados 
adequados por parte do cuidador, alto grau de estresse do cuidador, desvalorização da 
potencialidade/capacidade da pessoa, dentre outras que agravam a dependência e 
comprometem o desenvolvimento da autonomia. 
O serviço tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas participantes. Deve contar com equipe específica e habilitada 
para a prestação de serviços especializados a pessoas em situação de dependência que 
requeiram cuidados permanentes ou temporários. A ação da equipe será sempre pautada no 
reconhecimento do potencial da família e do cuidador, na aceitação e valorização da 
diversidade e na redução da sobrecarga do cuidador, decorrente da prestação de cuidados 
diários prolongados. 
As ações devem possibilitar a ampliação da rede de pessoas com quem a família do dependente 
convive e compartilha cultura, troca vivências e experiências. A partir da identificação das 
necessidades, deverá ser viabilizado o acesso a benefícios, programas de transferência de 
renda, serviços de políticas públicas 
setoriais, atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia da dupla 
“cuidador e dependente”. Soma-se a isso o fato de que os profissionais da equipe poderão 
identificar demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação 
de direitos e acionar os mecanismos necessários para resposta a tais condições. 
A intervenção será sempre voltada a diminuir a exclusão social tanto do dependente quanto do 
cuidador, a sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados 
prolongados, bem como a interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a 
autonomia e intensificam o grau de dependência da pessoa com deficiência ou pessoa idosa. 
USUÁRIOS: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e 
familiares. 
OBJETIVOS: 
- Promover a autonomia e a melhoria da qualidade de vida de pessoas com deficiência e idosos 
(as) com dependência, seus cuidadores e suas famílias; 
- Desenvolver ações especializadas para a superação das situações violadoras de direitos que 
contribuem para a intensificação da dependência; 
- Prevenir o abrigamento e a segregação dos usuários do serviço, assegurando o direito à 
convivência familiar e comunitária; 
- Promover acessos a benefícios, programas de transferência de renda e outros serviços 
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Promover apoio às famílias na tarefa de cuidar, diminuindo a sua sobrecarga de trabalho e 
utilizando meios de comunicar e cuidar que visem à autonomia dos envolvidos e não somente 
cuidados de 
manutenção; 
- Acompanhar o deslocamento, viabilizar o desenvolvimento do usuário e o acesso a serviços 
básicos, tais como: bancos, mercados, farmácias etc., conforme necessidades; 
- Prevenir situações de sobrecarga e desgaste de vínculos provenientes da relação de 
prestação/demanda de cuidados permanentes/prolongados. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaço institucional destinado a atividades administrativas, de 
planejamento e reuniões de equipe. 
RECURSOS MATERIAIS: Transporte e materiais socioeducativos: pedagógicos, lúdicos, culturais 
e 
esportivos. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; informação, comunicação e 
defesa de 
direitos; articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação da rede de 
serviços socioassistenciais; articulação interinstitucional com o Sistema de Garantia de Direitos; 
atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; orientação e encaminhamento para a 
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rede de serviços locais; referência e contra-referência; construção de plano individual e/ou 
familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; estudo social; diagnóstico socioeconômico; 
cuidados pessoais; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; acesso à 
documentação pessoal; apoio à família na sua função protetiva; mobilização de família extensa 
ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização 
para o exercício da cidadania; elaboração de relatórios e/ou prontuários. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ter acolhida suas demandas, interesses, necessidades e possibilidades; 
- Garantir formas de acesso aos direitos sociais. 
Segurança de Convívio ou Vivência Familiar, Comunitária e Social 
- Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares; 
- Vivenciar experiências de ampliação da capacidade protetiva e de superação de fragilidades e 
riscos na 
tarefa do cuidar. 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades 
Segurança de Desenvolvimento da Autonomia 
- Vivenciar experiências que contribuam para a construção de projetos individuais e coletivos, 
desenvolvimento da auto-estima, autonomia, inserção e sustentabilidade; 
- Vivenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento de potencialidades e ampliação do 
universo informacional e cultural; 
- Vivenciar experiências que utilizem de recursos disponíveis pela comunidade, família e 
recursos lúdicos para potencializar a autonomia e a criação de estratégias que diminuam os 
agravos decorrentes da dependência e promovam a inserção familiar e social. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Pessoas com deficiência e idosos (as) com dependência, seus cuidadores e 
familiares com vivência de violação de direitos que comprometam sua autonomia. 
FORMAS: 
- Demanda espontânea de membros da família e/ou da comunidade; 
- Busca ativa; 
- Por encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas 
setoriais; 
- Por encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
UNIDADE: Domicílio do usuário, centro-dia, Centro de Referência Especializado de Assistência 
Social 
(CREAS) ou Unidade Referenciada. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Funcionamento conforme necessidade e/ou orientações 
técnicas 
planejadas em conjunto com as pessoas com deficiência e idosos(as) com dependência 
atendidas, seus 
cuidadores e seus familiares. 
ABRANGÊNCIA: Municipal 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais da proteção social básica e proteção social especial; 
- Serviços de políticas públicas setoriais; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Conselhos de políticas públicas e de defesa de direitos de segmentos específicos; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO: 
CONTRIBUIR PARA: 
- Acessos aos direitos socioassistenciais; 
- Redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional. 
- Diminuição da sobrecarga dos cuidadores advinda da prestação continuada de cuidados a 
pessoas com dependência; 
- Fortalecimento da convivência familiar e comunitária; 
- Melhoria da qualidade de vida familiar; 
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- Redução dos agravos decorrentes de situações violadoras de direitos; 
- Proteção social e cuidados individuais e familiares voltados ao desenvolvimento de 
autonomias. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 
DESCRIÇÃO: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades direcionadas para o 
desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais 
e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho 
técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e 
encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que 
possam contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações 
de violência. Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de 
alimentação e provisão de documentação civil. Proporciona endereço institucional para 
utilização, como referência, do usuário. Nesse serviço deve-se realizar a alimentação de sistema 
de registro dos dados de pessoas em situação de rua, permitindo a localização da/pela família, 
parentes e pessoas de referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social. 
USUÁRIOS: Jovens, adultos, idosos (as) e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia 
e/ou sobrevivência. 
OBJETIVOS: 
- Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; 
- Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários 
e as especificidades do atendimento; 
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação 
de rua; 
- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Espaço para a realização de atividades coletivas e/ou comunitárias, higiene 
pessoal, 
alimentação e espaço para guarda de pertences, conforme a realidade local, com acessibilidade 
em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais permanentes e materiais de consumo necessários para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computadores, linha telefônica, armários 
para guardar pertences, alimentação, artigos de higiene. Materiais pedagógicos, culturais e 
esportivos. Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de 
Dados dos serviços socioassistenciais; 
Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico 
socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; referência e contra-referência; 
orientação e suporte para acesso à documentação pessoal; orientação e encaminhamentos 
para a rede de serviços locais; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação 
com outros serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os demais 
órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; 
mobilização e fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio; mobilização para o 
exercício da cidadania; articulação com órgãos de capacitação e preparação para o trabalho; 
estímulo ao convívio familiar, grupal e social; elaboração de relatórios e/ou prontuários. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade. 
- Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violências e abusos. 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 
- Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter assegurado o convívio familiar e/ou comunitário. 
- Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, conforme 
necessidades. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social 
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- Ter vivência pautada pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
-Construir projetos pessoais e sociais e desenvolver a auto-estima; 
- Ter acesso à documentação civil; 
- Alcançar autonomia e condições de bem estar; 
- Ser ouvido para expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
-Ter acesso a serviços do sistema de proteção social e indicação de acesso a benefícios sociais e 
programas de transferência de renda; 
- Ser informado sobre direitos e como acessá-los; 
- Ter acesso a políticas públicas setoriais; 
- Fortalecer o convívio social e comunitário. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 
sobrevivência. 
FORMAS DE ACESSO: 
- Encaminhamentos do Serviço Especializado em Abordagem Social, de outros serviços 
socioassistenciais, das demais políticas públicas setoriais e dos demais órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos; 
- Demanda espontânea. 
UNIDADE: Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Dias úteis, com possibilidade de funcionar em feriados, finais 
de semana e período noturno. Período mínimo de 5 (cinco) dias por semana, 8 (oito) horas 
diárias. 
ABRANGÊNCIA: Municipal 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial; 
- Serviços de políticas públicas setoriais; 
- Redes sociais locais; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Sistema de Segurança Pública; 
- Instituições de Ensino e Pesquisa; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Proteção social a famílias e indivíduos; 
- Redução de danos provocados por situações violadoras de direitos; 
- Construção de novos projetos de vida. 
5. SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ALTA COMPLEXIDADE 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinado a famílias 
e/ou 
indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. 
A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à 
diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação 
sexual. 
O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o convívio 
familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na 
comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma 
participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, conforme perfis. Deve 
funcionar em unidade inserida na comunidade com características residenciais, ambiente 
acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de relações mais próximas 
do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos 
previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos (as) usuários (as), oferecendo 
condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade e privacidade. 
DESCRIÇÃO ESPECÍFICA 
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Para crianças e adolescentes: Acolhimento provisório e excepcional para crianças e 
adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob medida 
de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e 
social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de 
cumprir sua função de cuidado e proteção. As unidades não devem distanciar-se 
excessivamente, do ponto de vista geográfico e sócio-econômico, da comunidade de origem 
das crianças e adolescentes atendidos. Grupos de crianças e adolescentes com vínculos de 
parentesco – irmãos, primos etc. – devem ser atendidos na mesma unidade. O acolhimento 
será feito até que seja possível o retorno à família de origem (nuclear ou extensa) ou colocação 
em família substituta. 
O serviço deverá ser organizado segundo princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e das “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
Adolescentes”. 
O serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes pode ser desenvolvido 
nas seguintes modalidades: 
1. Atendimento em unidade residencial onde uma pessoa ou casal trabalha como 
educador/cuidador residente, prestando cuidados a um grupo de até 10 crianças e/ou 
adolescentes. 
2. Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência, destinada ao 
atendimento de grupos de até 20 crianças e/ou adolescentes. Nessa unidade é indicado que os 
educadores/cuidadores trabalhem em turnos fixos diários, a fim de garantir estabilidade das 
tarefas de rotina diárias, referência e previsibilidade no contato com as crianças e adolescentes. 
Poderá contar com espaço específico para acolhimento imediato e emergencial, com 
profissionais preparados para receber a criança/adolescente, em qualquer horário do dia ou da 
noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os 
encaminhamentos necessários. 
Para adultos e famílias: 
Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas do mesmo sexo 
ou grupo familiar. É previsto para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, 
migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto-sustento. 
Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando o direito de 
permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de condições e acesso aos 
serviços públicos. 
O atendimento a indivíduos refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de 
morte) poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da incidência da demanda. 
O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias pode ser desenvolvido nas 
seguintes 
modalidades: 
1. Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência com o limite máximo de 
50 
(cinqüenta) pessoas por unidade e de 4 (quatro) pessoas por quarto. 
2. Atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de acolhimento imediato e 
emergencial, com profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do 
dia ou da 
noite, enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os 
encaminhamentos 
necessários. 
Para mulheres em situação de violência: 
Acolhimento provisório para mulheres, acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de 
risco de morte ou ameaças em razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, 
sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. 
Deve ser desenvolvido em local sigiloso, com funcionamento em regime de co-gestão, que 
assegure a 
obrigatoriedade de manter o sigilo quanto à identidade das usuárias. Em articulação com rede 
de serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas e do Sistema de Justiça, deve ser 
ofertado atendimento jurídico e psicológico para a usuárias e seu filhos e/ou dependente 
quando estiver sob sua 
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responsabilidade. 
Para jovens e adultos com deficiência: 
Acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares estejam 
rompidos ou fragilizados. É previsto para jovens e adultos com deficiência que não dispõem de 
condições de autosustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou que 
estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência. 
Deve ser desenvolvido em Residências Inclusivas inseridas na comunidade, funcionar em locais 
com 
estrutura física adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da 
autonomia, da 
inclusão social e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida 
diária. 
Para idosos (as): 
Acolhimento para idosos (as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou 
com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, 
excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de auto-
sustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos (as) que não dispõem de 
condições para permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, 
em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. 
Idosos (as) com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos etc. – devem ser 
atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o 
compartilhamento do mesmo quarto. Idosos (as) com deficiência devem ser incluídos (as) nesse 
serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento. 
O serviço de acolhimento institucional para idosos (as) pode ser desenvolvido nas seguintes 
modalidades: 
1. Atendimento em unidade residencial onde grupos de até 10 idosos (as) são acolhidos (as). 
Deve contar com pessoal habilitado, treinado e supervisionado por equipe técnica capacitada 
para auxiliar nas 
atividades da vida diária. 
2. Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos (as) 
com 
diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, 
amigos e 
pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, 
educativas, lúdicas e 
de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da 
Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com 
até 4 (quatro) idosos(as) por quarto. 
USUÁRIOS(AS): Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas com deficiência, idosos (as) e 
famílias. 
OBJETIVOS GERAIS 
- Acolher e garantir proteção integral; 
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura 
de vínculos; 
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais; 
- Possibilitar a convivência comunitária; 
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos e às 
demais políticas públicas setoriais; 
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para 
que os 
indivíduos façam escolhas com autonomia; 
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, 
relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Para crianças e adolescentes: 
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- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 
- Desenvolver com os adolescentes condições para a independência e o auto-cuidado. 
Para adultos e famílias: 
- Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado; 
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão 
produtiva. 
Para mulheres em situação de violência: 
- Proteger mulheres e prevenir a continuidade de situações de violência; 
- Propiciar condições de segurança física e emocional e o fortalecimento da auto-estima; 
- Identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para o sistema de vigilância 
socioassistencial; 
- Possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da situação de violência e o 
desenvolvimento de capacidades e oportunidades para o desenvolvimento de autonomia 
pessoal e social; 
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão 
produtiva. 
Para pessoas com deficiência: 
- Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária; 
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; 
- Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão 
produtiva. 
Para idosos (as): 
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de 
atividades da vida diária; 
- Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado; 
- Promover o acesso a renda; 
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO 
GERAL: Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e 
convívio, 
guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e 
pertences. 
Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 
ESPECÍFICAS 
PARA ADULTOS E FAMÍLIAS: Conforme a realidade local. 
RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e 
higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. 
Banco de Dados de usuários(as) de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos 
serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do 
BPC. 
RECURSOS HUMANOS GERAL (de acordo com a NOB-RH/SUAS). 
ESPECÍFICOS 
Para crianças e adolescentes: De acordo com a NOB-RH/SUAS e o documento das “Orientações 
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
Trabalho Social essencial ao serviço: Acolhida/Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio 
familiar, 
grupal e social; estudo Social; apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; 
orientação e 
encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; construção de 
plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; protocolos; 
acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contra-
referência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico 
socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a 
documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em 
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projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, 
grupal e social; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização para o 
exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os 
serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; articulação 
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; monitoramento e 
avaliação do serviço; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre 
organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 
AQUISIÇÕES DOS(AS) USUÁRIOS(AS): 
 
SEGURANÇA DE ACOLHIDA 
GERAL 
- Ser acolhido em condições de dignidade; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, 
habitabilidade, 
salubridade, segurança e conforto. 
- Ter acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades 
específicas. 
- Ter acesso a ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do (a) 
usuário (a) e guarda de pertences pessoais. 
ESPECÍFICAS 
Para crianças e adolescentes: Ter ambiente e condições favoráveis ao processo de 
desenvolvimento 
peculiar da criança e do adolescente. 
Para mulheres em situação de violência: Ter o sigilo de sua identidade e localização 
preservados. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social 
- Ter acesso a benefícios, programas, outros serviços socioassistenciais e demais serviços 
públicos; 
- Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social. 
 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
GERAL 
- Ter endereço institucional para utilização como referência. 
- Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios 
éticos de 
justiça e cidadania. 
- Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades. 
- Ter acompanhamento que possibilite o desenvolvimento de habilidades de auto-gestão, auto-
sustentação e independência. 
- Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão. 
- Ter acesso a espaços próprios e personalizados. 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá-los; 
- Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 
- Desenvolver capacidades para auto-cuidados, construir projetos de vida e alcançar a 
autonomia; 
- Ter ampliada a capacidade protetiva da família e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço; 
- Avaliar o serviço. 
 
ESPECÍFICAS 
Para crianças e adolescentes: Garantir colocação em família substituta, sempre que houver a 
impossibilidade do reestabelecimento e/ou a preservação de vínculos com a família de origem. 
 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
Crianças e Adolescentes 
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- Por determinação do Poder Judiciário; 
- Por requisição do Conselho Tutelar. Nesse caso, a autoridade competente deverá ser 
comunicada, 
conforme previsto no Artigo 93 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Adultos e famílias 
- Por encaminhamento de agentes institucionais de serviços em abordagem social; 
- Por encaminhamentos do CREAS ou demais serviços socioassistenciais, de outras políticas 
públicas 
setoriais e de defesa de direitos; 
- Demanda espontânea. 
Idosos (as), Mulheres em situação de violência e Pessoas com deficiência 
- Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços 
socioassistenciais, 
Ministério Público ou Poder Judiciário. 
 
UNIDADE 
Para crianças e Adolescentes: 
- Casa-Lar 
- Abrigo Institucional 
Para adultos e famílias 
- Abrigo institucional 
- Casa de Passagem 
Para mulheres em situação de violência 
- Abrigo institucional 
Para jovens e adultos com deficiência 
- Residências inclusivas. 
Para idosos (as) 
- Casa-Lar 
- Abrigo Institucional (Instituição de Longa Permanência para Idosos (as) - ILPI) 
 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas). 
 
ABRANGÊNCIA: 
- Municipal; 
- Regional: Os serviços de acolhimento poderão ter abrangência correspondente a um pequeno 
grupo de municípios com proximidade geográfica, quando a incidência da demanda e porte do 
município não 
justificarem a disponibilização do serviço no seu âmbito. Nas unidades para o atendimento a 
crianças e 
adolescentes, idosos e mulheres em situação de violência, o serviço também poderá ter 
abrangência 
regional por indicação técnica ou determinação judicial. No caso de acolhimento regional, fora 
do município de origem, para crianças, adolescentes e idosos, deverá ser viabilizado o 
transporte de familiares para visitas ou a locomoção do público atendido ao ambiente familiar, 
de modo que sejam preservados seus vínculos familiares. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais; 
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 
produtiva; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono; 
- Indivíduos e famílias protegidas; 
- Construção da autonomia; 
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- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades; 
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar. 
 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM REPÚBLICAS 
DESCRIÇÃO: Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas 
maiores de 18 anos em estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e 
social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de 
moradia e auto-sustentação. O atendimento deve apoiar a construção e o fortalecimento de 
vínculos comunitários, a integração e participação social e o desenvolvimento da autonomia 
das pessoas atendidas. O serviço deve ser desenvolvido em sistema de autogestão ou co-
gestão, possibilitando gradual autonomia e independência de seus moradores. Deve contar 
com equipe técnica de referência para contribuir com a gestão coletiva da moradia 
(administração financeira e funcionamento) e para acompanhamento psicossocial dos usuários 
e encaminhamento para outros serviços, programas e benefícios da rede socioassistencial e das 
demais políticas públicas. Sempre que possível, a definição dos moradores da república 
ocorrerá de forma participativa entre estes e a equipe técnica, de modo que, na composição 
dos grupos, sejam respeitados afinidades e vínculos previamente construídos. Assim como nos 
demais equipamentos da rede socioassistencial, as edificações utilizadas no serviço de 
república deverão respeitar as normas de acessibilidade, de maneira a possibilitar a inclusão de 
pessoas com deficiência. 
De acordo com a demanda local, devem ser desenvolvidos serviços de acolhimento em 
república para 
diferentes segmentos, os quais devem ser adaptados às demandas e necessidades específicas 
do público a que se destina. 
PARA JOVENS: destinada, prioritariamente, a jovens entre 18 e 21 anos após desligamento de 
serviços de acolhimento para crianças e adolescentes ou em outra situação que demande este 
serviço. Possui tempo de permanência limitado, podendo ser reavaliado e prorrogado em 
função do projeto individual formulado em conjunto com o profissional de referência. O 
atendimento deve apoiar a qualificação e inserção profissional e a construção de projeto de 
vida. 
As repúblicas para jovens devem ser organizadas em unidades femininas e unidades 
masculinas, 
garantindo-se, na rede, o atendimento a ambos os sexos, conforme demanda local, devendo 
ser dada a 
devida atenção à perspectiva de gênero no planejamento político-pedagógico do serviço. 
O serviço deverá ser organizado segundo os princípios, diretrizes e orientações constantes no 
documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
PARA ADULTOS EM PROCESSO DE SAÍDA DAS RUAS: destinada a pessoas adultas com vivência 
de rua em fase de reinserção social, que estejam em processo de restabelecimento dos vínculos 
sociais e construção de autonomia. Possui tempo de permanência limitado, podendo ser 
reavaliado e prorrogado em função do projeto individual formulado em conjunto com o 
profissional de referência. As repúblicas devem ser organizadas em unidades femininas e 
unidades masculinas. O atendimento deve apoiar a qualificação e inserção profissional e a 
construção de projeto de vida. 
PARA IDOSOS (AS): destinada a idosos que tenham capacidade de gestão coletiva da moradia e 
condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária, mesmo que 
requeiram o uso de equipamentos de auto-ajuda. 
USUÁRIOS (as): Jovens entre 18 e 21 anos, adultos em processo de saída das ruas e idosos (as). 
OBJETIVOS: 
- Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e independência; 
- Preparar os usuários para o alcance da auto-sustentação; 
- Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou sociais; 
- Promover o acesso à rede de políticas públicas. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Moradia subsidiada; endereço de referência; condições de repouso; espaço 
de estar e convívio; guarda de pertences; lavagem e secagem de roupas; banho e higiene 
pessoal; vestuário e 
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pertences, com acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Material permanente e material de consumo necessário para o 
desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, 
colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e 
higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. 
RECURSOS HUMANOS GERAL (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
ESPECÍFICOS PARA JOVENS: De acordo com a NOB-RH/SUAS e com o documento “Orientações 
Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Acolhida/Recepção; escuta; construção de plano 
individual 
e/ou familiar de atendimento; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estímulo 
ao convívio grupal e social; estudo Social; orientação e encaminhamentos para a rede de 
serviços locais; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos 
realizados; referência e contra-referência; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho 
interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; 
orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da 
vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; 
mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais; articulação interinstitucional com os 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
AQUISIÇÕES DOS (AS) USUÁRIOS (AS) 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido em condições de dignidade; 
- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, salubridade, 
segurança e conforto para cuidados pessoais e repouso. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
- Ter assegurado o acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais. 
- Ter assegurado o convívio comunitário e social. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
- Ter acesso a documentação civil; 
- Poder construir projetos de vida e alcançar autonomia; 
- Ser informado sobre direitos, serviços, acessos e responsabilidades; 
- Fortalecer vínculos comunitários e de pertencimento; 
- Ter condições para desenvolver capacidades e fazer escolhas com independência e 
autonomia; 
- Obter orientações e informações sobre acessos e direitos. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Jovens entre 18 e 21 anos, adultos em processo de saída das ruas e idosos (as) 
com condições de desenvolver, de forma independente, as atividades da vida diária. 
FORMAS 
- Por encaminhamento de agentes institucionais do Serviço em Abordagem Social; 
- Por encaminhamentos do CREAS, demais serviços socioassistenciais e/ou de outras políticas 
públicas. 
- Demanda espontânea. 
UNIDADE: República 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas) 
ABRANGÊNCIA: Municipal ou regional 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Demais serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais; 
- Programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 
produtiva; 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
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- Redução da presença de jovens, adultos e idosos (as) em situação de abandono, de 
vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia; 
- Construção da autonomia. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA 
DESCRIÇÃO: Serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes, afastados da 
família por 
medida de proteção, em residência de famílias acolhedoras cadastradas. É previsto até que seja 
possível o retorno à família de origem ou, na sua impossibilidade, o encaminhamento para 
adoção. O serviço é o 
responsável por selecionar, capacitar, cadastrar e acompanhar as famílias acolhedoras, bem 
como realizar o acompanhamento da criança e/ou adolescente acolhido e sua família de 
origem. 
O Serviço deverá ser organizado segundo os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e do documento “Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes”, sobretudo no que se refere à preservação e à reconstrução do 
vínculo com a família de 
origem, assim como à manutenção de crianças e adolescentes com vínculos de parentesco 
(irmãos, primos etc.) numa mesma família. O atendimento também deve envolver o 
acompanhamento às famílias de origem, com vistas à reintegração familiar. 
O serviço é particularmente adequado ao atendimento de crianças e adolescentes cuja 
avaliação da equipe técnica indique possibilidade de retorno à família de origem, nuclear ou 
extensa. 
USUÁRIOS(AS): Crianças e adolescentes, inclusive aqueles com deficiência, aos quais foi 
aplicada medida de proteção, por motivo de abandono ou violação de direitos, cujas famílias ou 
responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de 
cuidado e proteção. 
OBJETIVOS 
- Promover o acolhimento familiar de crianças e adolescentes afastadas temporariamente de 
sua família de origem; 
- Acolher e dispensar cuidados individualizados em ambiente familiar; 
- Preservar vínculos com a família de origem, salvo determinação judicial em contrário; 
- Possibilitar a convivência comunitária e o acesso à rede de políticas públicas; 
- Apoiar o retorno da criança e do adolescente à família de origem. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO 
- Relativo à gestão do serviço: espaços físicos condizentes com as atividades da equipe técnica. 
- Relativo à residência da família acolhedora: espaço residencial com condições de 
habitabilidade. 
RECURSOS MATERIAIS: Veículo, material permanente e de consumo apropriado para o 
desenvolvimento do serviço. 
RECURSOS HUMANOS: De acordo com a NOB-RH/SUAS e com o documento “Orientações 
Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes”. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Seleção, preparação, cadastramento e 
acompanhamento das famílias acolhedoras; orientação e encaminhamentos para a rede de 
serviços locais; construção do plano individual e familiar de atendimento; orientação 
sociofamiliar; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na sua função 
protetiva; providência de documentação pessoal da 
criança/adolescente e família de origem; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
articulação com os serviços de políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização, 
identificação da família extensa ou ampliada; mobilização e fortalecimento do convívio e de 
redes sociais de apoio; articulação interinstitucional com demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos. 
AQUISIÇÕES DOS (AS) USUÁRIOS (AS): 
Segurança de Acolhida 
- Ser acolhido de forma singularizada; 
- Ter reparadas vivências de separação, rupturas e violação de direitos; 
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- Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas; 
- Ter acesso a ambiente acolhedor e saudável; 
- Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, salubridade, 
segurança e conforto para cuidados pessoais, repouso e alimentação adequada; 
- Ter acesso a ambiente e condições favoráveis ao processo de desenvolvimento da criança e do 
adolescente. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e social; 
Ter acesso a serviços de políticas públicas setoriais, conforme necessidades. 
Segurança de desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social. 
- Ter vivência de ações pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios 
éticos de justiça e cidadania; 
- Obter documentação civil; 
- Construir projetos de vida e alcançar autonomia; 
- Ter os vínculos familiares estabelecidos e/ou preservados, na impossibilidade, ser integrado 
em família 
substituta; 
- Ser informado sobre direitos e responsabilidades; 
- Manifestar suas opiniões e necessidades; 
- Ampliar a capacidade protetiva de sua família e a superação de suas dificuldades; 
- Ser preparado para o desligamento do serviço. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Crianças e adolescentes residentes no município onde se localizam a residência 
das famílias acolhedoras. 
FORMAS: Por determinação do Poder Judiciário. 
UNIDADE: Unidade de referência da Proteção Social Especial e residência da Família 
Acolhedora 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Ininterrupto (24 horas). 
ABRANGÊNCIA: 
- Municipal; 
- Regional: No caso de municípios de pequeno porte que apresentem dificuldades para 
implantar e manter serviços de acolhimento para crianças e adolescentes – em virtude da 
pequena demanda e das condições de gestão – pode-se recorrer à implantação de um Serviço 
com Compartilhamento de Equipe (coordenação e equipe técnica). Nesse caso, o serviço deve 
ter famílias cadastradas em cada município atendido, de modo a viabilizar o acolhimento da 
criança ou adolescente no seu próprio município de origem. A estratégia de compartilhamento 
de equipe exigirá a previsão de veículos e combustível suficientes, de modo a permitir o 
deslocamento da equipe técnica do município-sede para os demais municípios atendidos, 
possibilitando: o desenvolvimento de suas ações no que diz respeito ao apoio, capacitação e 
acompanhamento das famílias acolhedoras; acompanhamento psicossocial das crianças e 
adolescentes atendidos e de suas famílias de origem; articulação com a rede se serviços e o 
Sistema de Garantia de Direitos; e o exercício das demais atribuições que lhe sejam próprias. 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Órgãos do Sistema de Defesa de Direitos da Criança e do Adolescente; 
- Demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; 
- Serviços socioassistenciais e serviços de políticas públicas setoriais. 
- Programas e projetos de formação para o trabalho e de profissionalização e inclusão 
produtiva. 
- Serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO 
CONTRIBUIR PARA: 
- Crianças e adolescentes protegidos por suas famílias e com seus direitos garantidos; 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência; 
- Desinstitucionalização de crianças e adolescentes. 
NOME DO SERVIÇO: SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE 
EMERGÊNCIAS 
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DESCRIÇÃO: O serviço promove apoio e proteção à população atingida por situações de 
emergência e 
calamidade pública, com a oferta de alojamentos provisórios, atenções e provisões materiais, 
conforme as necessidades detectadas. Assegura a realização de articulações e a participação 
em ações conjuntas de caráter intersetorial para a minimização dos danos ocasionados e o 
provimento das necessidades verificadas. 
USUÁRIOS(AS): 
Famílias e Indivíduos: 
- Atingidos por situações de emergência e calamidade pública (incêndios, desabamentos, 
deslizamentos, 
alagamentos, dentre outros) que tiveram perdas parciais ou totais de moradia, objetos ou 
utensílios pessoais, e se encontram temporária ou definitivamente desabrigados; 
- Removidos de áreas consideradas de risco, por prevenção ou determinação do Poder 
Judiciário. 
OBJETIVOS: 
- Assegurar acolhimento imediato em condições dignas e de segurança; 
- Manter alojamentos provisórios, quando necessário; 
- Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 
- Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades 
detectadas; 
- Promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios eventuais. 
PROVISÕES 
AMBIENTE FÍSICO: Alojamento provisório para repouso e restabelecimento pessoal, com 
condições de 
salubridade, instalações sanitárias para banho e higiene pessoal, com privacidade individual 
e/ou familiar; espaço para realização de refeições; espaço para estar e convívio, com 
acessibilidade em todos seus ambientes, de acordo com as normas da ABNT. 
RECURSOS MATERIAIS: Materiais de consumo para o desenvolvimento do serviço: alimentos, 
artigos de 
higiene, cobertores, dentre outros. Estrutura para guarda de pertences e de documentos. 
RECURSOS HUMANOS (de acordo com a NOB-RH/SUAS. 
TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO: Proteção social pró-ativa; escuta; orientação e 
encaminhamentos para a rede de serviços locais; orientação sociofamiliar; referência e contra-
referência; informação, comunicação e defesa de direitos; acesso à documentação pessoal; 
articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de políticas 
públicas setoriais e de defesa de direitos; mobilização de família extensa ou ampliada; 
mobilização para o exercício da cidadania; atividades de convívio e de organização da vida 
cotidiana; diagnóstico socioeconômico; provisão de benefícios eventuais. 
AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS 
Segurança de sobrevivência a riscos circunstanciais 
- Ser socorrido em situações de emergência e de calamidade pública. 
Segurança de Acolhida 
- Ter acesso a provisões para necessidades básicas; 
- Ter acesso a espaço provisório de acolhida para cuidados pessoais, repouso e alimentação ou 
dispor de 
condições para acessar outras alternativas de acolhimento. 
Segurança de convívio ou vivência familiar, comunitária e social. 
Ter acesso a serviços e ações intersetoriais para a solução da situação enfrentada, em relação a 
abrigo, 
alimentação, saúde e moradia, dentre outras necessidades. 
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO 
CONDIÇÕES: Famílias e indivíduos atingidos por situações de emergência e calamidade pública. 
FORMAS: Por notificação de órgãos da administração pública municipal, da Defesa Civil e pela 
identificação da presença nas ruas. 
UNIDADE: Unidades referenciadas ao órgão gestor da Assistência Social. 
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Na ocorrência das situações de emergência e de calamidades 
públicas, 
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mediante a mobilização de equipe de prontidão escalonada pelo regime de plantão, a ser 
acionada em 
qualquer horário e dia da semana. 
ABRANGÊNCIA: Municipal 
ARTICULAÇÃO EM REDE: 
- Órgão da Defesa Civil 
- Órgãos e serviços públicos municipais, distrital, estaduais e federal. 
- Organizações não governamentais e redes sociais de apoio. 
IMPACTO SOCIAL ESPERADO: 
CONTRIBUIR PARA: 
- Minimização de danos; 
- Proteção social a indivíduos e famílias; 

- Reconstrução das condições de vida familiar e comunitária. 
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RECOMENDAÇÕES DE PROCEDIMENTOS PARA ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR NO 

ENFRENTAMENTO À “EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” - 

“ESCCA” 

 

Cícero Rufino Pereira, Procurador do Trabalho 

Roberluce Braga, Assistente Social, especialista em saúde 

do trabalhador 

 

 

 

À Guiza de Introdução  

Consoante consignado pela Coordenadora Nacional da COORDINFÂNCIA – 

Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e Adolescente, 

Mariane Josviak, no Seminário/capacitação sobre Exploração Sexual Comercial de Crianças e 

Adolescentes - ESCCA,  realizado nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008, em Brasília, o objetivo 

de nos capacitarmos para combater a exploração sexual comercial de crianças e adolescentes é, 

sem dúvida nenhuma, o de estabelecermos esta atuação, como prioridade absoluta.  

De acordo com a Convenção 182 da OIT,  devemos atuar na eliminação de todas as  

formas de trabalho infantil. E a exploração sexual de criança e adolescente é considerada uma 

das piores formas de trabalho infantil. Neste sentido foi editado , o Decreto Presidencial 

6481/2008, que veio ratificar a Convenção 182, no sentido de incluir também esta prioridade 

na eliminação das piores formas do trabalho infantil, na modalidade da exploração sexual 

comercial. Portanto,  é uma das prioridades absolutas da nossa atuação.  

Nós devemos e podemos atuar garantindo  prioridade absoluta às crianças 

exploradas sexualmente para fins comerciais.  

[RD25] Comentário: Retirar 
essa partr, pois já consta acima. 
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A seguir, uma sugestão, a quem se interessar pelo tema, de uma abordagem 

multidisciplinar e colaborativa com outras entidades do Sistema de Garantia de Direitos da 

Criança e adolescentes, no sentido de melhor atender aos interesses das crianças e 

adolescentes vítimas de exploração sexual comercial. 

Observe-se que as definições,  análises e sugestões abaixo não se preocuparam com 

aspectos puramente técnicos jurídicos ou de definição científica, mas sim um olhar mais livre, 

porém  buscando retratar um pouco da realidade da questão em tela, sob diversos aspectos; no 

intuito de colaborar com quem tem o primeiro contacto (ou gostaria de rever ou aprofundar 

alguns aspectos práticos) com o tema “exploração da criança e do adolescente”, inclusive sob o 

aspecto do trabalho infantil, na modalidade “exploração sexual comercial de crianças e 

adolescentes”. 

 

PARTE 1 – ALGUNS CONSIDERAÇÕES SOBRE EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS 
E ADOLESCENTES  

A)  DA EXPLORAÇAO SEXUAL COMERCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

1. utilização sexual de crianças e adolescentes com fins comerciais e de lucro onde  meninos e 
meninas são induzidos a manter relações sexuais com adultos ou adolescentes mais velhos; 
quando são usados para a produção de materiais pornográficos (revistas, fotos, filmes, vídeos, 
sites na Internet etc); e para o tráfico de pessoas, isto é, quando são levados para outras 
cidades, estados ou países, com propósitos sexuais; 

2. a comercialização da prática sexual com crianças e adolescentes; 

3. são considerados exploradores: o cliente, paga pelos serviços sexuais, e os intermediários, 
aqueles que induzem, facilitam ou obrigam crianças e adolescentes a se prostituir; 

4. a prostituição, a pornografia e o turismo sexual são espécies de exploração sexual comercial 
de crianças e adolescentes; 

5. o  turismo sexual também utiliza crianças e adolescentes para servir a turistas nacionais e 
estrangeiros. Muitas vezes estas vítimas estão incluídas em pacotes turísticos ou são traficadas 
como mercadorias (objeto sexual) para outros países; 

6. o explorador sexual geralmente é homem adulto comum, brasileiro ou estrangeiro, sem 
distinção de classe social, de difícil caracterização. 

B) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NÃO SE PROSTITUEM, SÃO EXPLORADOS SEXUALMENTE. 

A prostituição é exercida por pessoas adultas. Sua prática implica um certo grau de 
conhecimento, autonomia e capacidade de decisão ainda que pressionada por fatores 
socioeconômicos. A exploração sexual de crianças e adolescentes ocorre num contexto que alia 
exclusão social, dominação da mulher pelo homem, preconceito racial, opressão de idade e 
vínculos de parentesco e/ou responsabilidade. 
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C) EXEMPLOS DE COMPORTAMENTOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTE SEXUALMENTE 
EXPLORADOS 

- Amadurecimento precoce, amargura, desconfiança; 
- Distanciamento da família; 
- Dispor de mais dinheiro que o usual, sem justificação; 
- Queda no rendimento escolar, aumento do número de faltas, desinteresse pelo estudo, 
abandono da escola; 
- Mudança de hábitos; 
- Passar a ficar muito tempo fora de casa, sem ser no trabalho ou na escola; 
- Abandonar o emprego; 
- Demonstrar irritação com a família (pai, mãe e irmãos). 

II) PROPOSTAS PARA ABORDAGENS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇAO DE 
EXPLORAÇAO SEXUAL 

A abordagem a qual aqui nos referimos significa mais do que chegar junto a alguém. 
Significa tocar, chegar em alguém, sentir suas necessidades e ver sua situação e dependendo da 
situação, do grupo e do local, intervir, porém com objetivos definidos. Ela pode ser realizada 
com atividades criativas e de bom senso; com encaminhamentos para a saúde, escola, família, 
Conselho tutelar,  entre outros; com apenas uma conversa para conhecimento ou 
aprofundamento do conhecimentos de uma dada realidade.  

A abordagem a qualquer pessoa, por qualquer questão, embora pareça, não é uma 
tarefa tão simples e fácil, vai depender do motivo e do objetivo desta abordagem. Quando se 
trata de crianças e/ou adolescentes, muito mais difícil ainda será, se este público estiver 
vivendo a situação de exploração sexual comercial, considerada pela Convenção 182 da 
Organização Internacional do Trabalho como sendo uma das piores formas de trabalho infantil.  

Abordar este público é uma tarefa que exige reflexão. Implica, em antes de tudo, 
saber o que se pensa sobre a questão do trabalho infantil, principalmente na exploração sexual 
(de crianças e adolescentes) para fins comerciais. Como quem vai fazer a abordagem se sente e 
se vê frente à questão? o que pode e deve fazer nesta situação, quando for preciso abordar? 
Qual o papel e o compromisso de cada um, para com esta situação e com este público? Isso é 
fundamental.  

Devemos entender que para a abordagem, principalmente às crianças e adolescentes 
não existe uma receita ou um manual, mas uma coisa é essencial para que ela seja bem feita: é 
necessário que se tenha afeto pelo próximo e respeito aos direitos humanos e à sua dignidade. 

 Assim, na tentativa de contribuir para que técnicos das diversas áreas do 
conhecimento, em algum momento de seu cotidiano profissional possam, queriam ou necessite 
fazer uma abordagem, sugerimos aqui, algumas orientações básicas sobre a abordagem. 

A) Natureza do papel da abordagem: “abordar para quê?” “É possível  educar em locais de 
exploração sexual, seja na rua, nas praças ou em boates?” 

A educação na rua, nas praças ou nas casas de prostituição não é uma educação 
formal. Mas se pensarmos e encararmos este, como sendo um momento educativo, onde nos 
relacionamos com um público diferenciado, com os quais, ao mesmo tempo, trocamos e 
coletamos, informações sobre a sua real situação e possibilitamos a nós e a eles, uma reflexão 
sobre sua realidade, então, podemos dizer que é possível educar nestes locais. Este é um 
processo que pode possibilitar conhecimento e promover transformação social. 

B) Aspectos importantes que devem ser considerados na abordagem: 
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1. Envolver outros atores neste processo: das ruas, do comércio, as famílias, bares, 
profissionais das diversas políticas sociais, profissionais do sexo. 

O espaço da rua, assim como o espaço das casas de prostituição é formado por 
diferentes públicos e camadas sociais interagindo ou não.  

Exemplo: Traficantes de drogas, traficantes de armas, policiais, conselheiros tutelares, 
sociedade civil, atores sociais da diversas áreas do conhecimento, agentes de políticas públicas 
de defesa, proteção e responsabilização. Nenhum destes atores sociais pode dizer que não vê 
esta situação. 

C) O tempo de cada um para aprender que: 

1. cada adolescente tem seu tempo para transformar o conhecimento, o educador deve 
respeitar este tempo; 

2. adolescentes em situação de rua fragilizados e vulnerabilizados pela  exclusão  social ficam 
arredios e são desconfiados com a  aproximação de outras pessoas de fora do seu meio que 
também é um meio social;  

3. deve-se trabalhar todos os atores envolvidos no universo da rua, sem recortes de gênero, 
raça/etnia ou classe social e buscar identificar todos eles; 

4. quando as lideranças dos grupos são identificadas, o trabalho pode ficar mais fácil e é 
possível torná-los agentes multiplicadores.  

D) Para o trabalho de abordagem na rua, o técnico e/ou educador deve: 

1. conhecer e fazer vínculo com a rede de serviços de atendimento às crianças e adolescentes, 
para ter  respaldo e poder oferecer serviços aos educandos, conforme as demandas que 
aparecerem;  

Exemplo: dia, horário, trajeto e ação que estará realizando, agenda com números de telefones 
dos serviços: SOS abrigo, Conselho Tutelar, polícias, bombeiros entre outros serviços; 

2. ter uma rede de atendimento à criança e adolescente muito articulada e integrada, para que 
haja a efetividade da ação. A instituição deve se constituir uma referência para o adolescente; 

3. o trabalho de abordagem, dependendo do local onde ela será feita requer um procedimento 
diferenciado, nem sempre normatizado, porque nestes espaços tudo é muito dinâmico, todos 
que entram e saem são observados. 

4. conhecer o espaço onde vai fazer a abordagem, questionar o motivo e planejar como ela se 
dará. Embora ela dificilmente saia conforme planejado; 

5. levar em conta as particularidades  do grupo em relação à questão de gênero e, idade; 

6. entender o motivo pelo qual os adolescentes estão nas ruas, e também a dinâmica das ruas;  

7. verificar quem encontra na rua e a partir daí definir para quem direcionar a abordagem e 
como realizá-la; refletir se esse adolescente quer ser educado realmente; 

8. observar como se dão as relações ali, e esperar o tempo deles para se aproximar. No tempo 
certo e aguardando com paciência, eles mesmos abordam, senão corre-se o risco de 
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desrespeitar o espaço e não conseguir, vínculos, informações, aproximação e bate-papo 
espontâneos. Este cuidado permite um vínculo mais forte e respeitoso por eles para com quem 
os aborda e fica mais fácil conseguir as informações que se pretende deles; 

9. disponibilizar-se a ser orientados por eles, com eles aprende-se a educá-los. Se tem-se essa 
consciência, e não se tem pressa tem-se mais possibilidades de educá-los. Eles não precisam de 
boas notas e não somos seus professores. Somos educando e educador; 

10. estar cientes de que tudo pode acontecer e não esperarmos muito, nem deles e nem de 
nós. É comum acontecer de fracassar-se na primeira tentativa. Nossa paciência é testada o 
tempo inteiro; 

11. a resistência deles é grande em relação a qualquer forma ou tentativa de transformação em 
suas vidas, para além da rua, por isso a importância dos objetivos e das atividades que serão 
realizadas com eles; 

E) Questionamentos que devem ser considerados no desenvolvimento do vínculo:  O que 
vamos trabalhar? a redução de danos? Considerando que: 

1. exercitar a escuta a este público alvo pode estruturar um diagnóstico que possibilite a 
escolha do que se possa ter como a vertente do trabalho, da finalidade da abordagem e 
permitir traçar o perfil de quem vai ser abordado; 

2. escutar, requer do educador despir-se de preconceitos. E este ato propicia uma melhor 
leitura dos anseios desse público bem como encaminhamentos de acordo com as necessidades  
apresentadas. 

3. escutar oportuniza a constituição de um vínculo natural, que revela o estabelecimento de 
uma rua onde se pode levar informações como redução de danos, noções de direitos, deveres e 
cidadania a adolescentes isolados ou em grupos, quando estiverem sendo abordado(s); 

4. fortalecer e valorizar o vínculo para a efetivação dos objetivos, pode garantir um melhor 
retorno do trabalho e estar atentos ao objeto que não é a prostituição, mas sim, a exploração 
sexual infanto-juvenil; 

5. entender que estamos trabalhando com sonhos e atuar fortemente com o protagonismo do 
adolescente, no intuito de conscientizá-los que eles mesmos podem realizar seus sonhos ao 
buscarem os seus direitos. 

Este vínculo, dependendo da situação em que se encontra o adolescente, pode 
trazer resultados a pequeno, médio e longo prazo. Esta é uma fase, como chamam alguns 
autores, de a fase do namoro, propícia à coleta de informações tais como: idade, histórico de 
vida dos meninos e meninas de rua, situação psicossocial e econômica, familiar, educacional. 
Este momento deve ser bem aproveitado, pois a qualquer momento eles se vão, somem, 
desaparecem. Alguns voltam, outros não. A busca a eles deve ser constante  Eles querem 
muitas coisas.   

É neste processo que vão se tornando conhecidas as expectativas de menino/a em 
relação à prostituição. 

F)  Perspectivas  com relação a tirar meninos e meninas do trabalho sexual: 

Fazer o quê, com meninos e meninas em situação de exploração sexual (de rua ou 
não) é a grande questão. Por sinal, a que mais preocupa os operadores do direito, em todas as 
áreas do conhecimento. Portanto, não devemos ter fazer este trabalho com a ilusão de que 
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tiraremos todos os abordados vinculados da situação de rua e principalmente da situação de 
exploração sexual comercial, se não tivermos algo muito mais interessante para ele, do que o 
aquilo que ele “tem” e requer: 

1. Conhecer o ambiente e o grupo pesquisado é uma questão ética: pois necessita o 
consentimento de quem esta sendo abordado; 

2. Considerar a sexualidade de cada menino, menina – homossexuais ou não – no momento da 
abordagem;  

3. Saber do seu limite enquanto técnico e educador e aprender a lidar com a frustração de não 
poder fazer a este público, aquilo que julga ser o certo para ele mesmo, enquanto técnico e 
educador. Antes de tudo deve saber que a idealização não é a melhor alternativa e que muitas 
vezes atrapalha, porque se transforma em imposição; 

4. Lembrar de trabalhar sempre sob a ótica da orientação e oferecer condições de reflexão 
sobre suas vidas, o que para esse(a)s menino(a)s, não implica na saída da prostituição;  

5. A abordagem deve servir para oferecer condições de cidadania e demais direitos sociais, sem 
preocupações com resultados quantitativos, mas qualitativos. “Não importa o número de 
meninas beneficiadas”; 

6. Considerar o despreparo da família no enfrentamento da situação em que se encontra este 
público, principalmente, se forem meninas. Nesse sentido, a abordagem deve abarcar relações 
de vínculo que possam ser referenciadas. 

Pelas colocações referidas, os educadores precisam também, repensar suas 
motivações pessoais diante da abordagem, cuja intenção deverá ser a de possibilitar 
alternativas de vida para este público adolescente e cavar possibilidades de autonomia para 
que se reconheça como um ser social e por si próprio queira se inserir no quadro das políticas 
públicas, que lhe são de direito, e da mesma forma, se insira na sociedade como um cidadão. 

Dependendo da realidade encontrada, alguns casos requerem que o educador faça 
terapia, tendo em vista que esta é uma relação de educação, deseducação e reeducação, em 
que não apenas educamos, mas também educados e reeducados. Nesta relação há trocas que 
desafiam os seus próprios limites.Neste caso, na questão da violência, da criminalidade e outras 
questões relacionadas à presença de crianças e adolescentes em situação de exploração sexual 
nas ruas e em boates. 

È necessário na abordagem uma pedagogia do desejo. Ou seja, é necessário que as 
meninas queiram e sintam a necessidade de mudança. Conhecer as histórias de vida de cada 
adolescente facilita a intervenção  

G) Alternativas de prevenção é um dos objetivos da abordagem, onde: 

1. nesta perspectiva, a abordagem serve para construir-se etapas de um processo educacional 
que tem começo, meio e fim; que requer a existência do afeto nas relações para que se possa 
dizer-se o “não” para o adolescente, sem deixar de trabalhar também com a pedagogia do 
“sim”, porque eles ouviram o “não”, durante a maior parte de sua vida; 

2. o trabalho nas ruas tem como objetivo fazer o mapeamento dos pontos, de exploração 
sexual, conhecer os adolescente, construir vínculo e a partir daí fazer os encaminhamentos à 
rede de atendimento (saúde, educação, assistência social, entre outras) sendo esse o seu 
principal papel; 
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3. o educador/técnico possibilita para os adolescentes, a construção de um novo projeto de 
vida; 

4. o educador deve refletir que ir à rua, só por ir, pode não representar nada, deve-se fazer 
reflexões metodológicas, como por exemplo: O que é esse espaço de rua? O que  significa  
chegar e conversar com esse adolescente? Além disso, refletir sobre o trabalho em rede; 

5. o educador deve observar que não só as crianças de rua estão sujeitas à exploração sexual, 
mas também aquelas que estão na escola, no shopping. Vivemos hoje, um outro contexto por 
isso ir para dentro dos bairros buscando as redes de relações dessas crianças e adolescentes: 
família, comunidade e escola. 

A ação do educador social tem caráter educativo quando ele consegue circular pelos 
espaços fazendo as mediações e intervenções junto à rede de serviços, atuando também, como 
articulador, além de apenas contactar adolescentes. O seu trabalho de base lhe dá condições 
de, contribuir com o sistema de proteção de direitos, na construção de políticas publicas cobrar 
que cada uma dessas instituições cumpram com o seu papel. 

Não existe abordagem de rua se não houver uma proposta institucional e esta é a 
grande dificuldade: a criatividade no plano de alternativas profissionalizantes e de alternativas 
de renda efetivas. Não se pode contrapor valores à sobrevivência. A história da exploração 
social está dentro do grande problema de exclusão social. 

H) O que oferecer como alternativa, a adolescentes em situação de exploração sexual 
comercial, que acreditam desta forma poder realizar os seus sonhos?  

Devemos criticar a idéia de que a menina “escolhe” a prostituição como uma 
atividade. Ainda que a prostituição tenha um lado bom para o adulto, ela não pode ser 
entendida como uma opção para a criança. Essa discussão mexe com conceitos culturais, 
religiosos, sociais e estruturais, levando muitos jovens a abandonarem a escola, a família e o 
trabalho, no caso do menor aprendiz ou adolescente trabalhador. Portanto devemos junto a 
eles: 

1. Confiar na criatividade deles e delas na arte educação, na moda, e na profissionalização; 

2. não se pode trabalhar com a ingenuidade nem tampouco com salário mínimo, pois na rua 
eles conseguem ganhos maiores com o tráfico de drogas e a venda e de serviços sexuais;  

3. discutir com esse(a)s adolescentes e com a comunidade,  a possibilidade de acessarem 
lugares de lazer, esporte e cultura, como forma de promover a socialização delas; 

4. Oferecer: Escola, Geração de Renda, Cultura, Lazer, Cursos de qualificação, assistência à 
Saúde (preparando os profissionais para atendê-las), inclusão em programas sociais, Trabalhar 
a questão de desejos. 

De acordo com Teixeira (2002), existe uma diferenciação entre risco e extremo risco 
social (quando o grau de risco pessoal aumenta), referida ao grau de vulnerabilidade, não para 
delimitar grupos estanques, mas para suscitar as metodologias de atendimento mais 
adequadas a determinado momento de vida da menina. Conseguiram identificar a 
diferenciação entre os riscos  avaliando os seguintes fatores: 

1. Com quem vive: a menina mora com familiares? Com amigos da mesma faixa etária? Com 
estranhos? A menina já saiu de casa? Está na rua? Onde mora? 
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2. Família: qual o grau de fragilidade das relações familiares? A família exerce seu lugar de 
autoridade? A família responde aos convites dos projetos? A menina tem filhos? Quem cuida 
deles? 

3. Renda: qual o seu nível de pobreza? Tem atividades de geração de renda? Como garante a 
sobrevivência? 

4. Relação com a escola: está matriculada? Com que freqüência vai à escola? Está fora da 
escola e não se interessa em voltar? 

5. Saúde: a menina faz uso de drogas? Em que grau? Apresenta problemas de saúde? De que 
gravidade? 

6. Socialização: quem são seus amigos? Que lugares freqüenta? Exerce liderança no grupo? De 
que tipo? 

7. Relação com a Lei: a menina praticou ou pratica atos infracionais? Tem passagem pela 
polícia? Pelo conselho Tutelar? Pela Vara da Infância e Juventude? 

III) A realização da entrevista na abordagem a adolescentes em situação de rua e de 
exploração sexual:  

A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas com o  objetivo de 
compreender, identificar ou constatar uma situação determinada que permita estabelecer uma 
relação profissional, um vínculo intersubjetivo e interpessoal entre duas ou mais pessoas.  

A entrevista utilizada na abordagem a crianças e adolescentes em situação de rua ou 
de exploração sexual deve parecer casual, para que eles e elas não se sintam intimidados. O 
técnico e/ou educador deve estar seguro e ser autentico e sincero nas suas declarações ao 
adolescente entrevistado, pois, por uma questão até mesmo de sobrevivência, eles são atentos 
e perspicazes no seu olhar para com quem os aborda, acostumados que estão, às abordagens 
de técnicos do Conselho Tutelar e da polícia. Facilmente, por meio de sua comunicação no meio 
em que está,  comprovam sua identidade e suas intenções para com eles. 

Cada técnico e/ou educador tem seu estilo próprio de entrevistar, e deve prepara-se 
com varias estratégias para conseguir boas respostas, pois os adolescentes que estão em 
situação de exploração sexual são inteligentes, sabem que estão na mira do Sistema de 
Garantia de Direitos e que a qualquer momento podem ser alcançados. Escapar da malha da 
rede e não se deixar levar por ela é como receber um troféu. Abordar adolescentes exige que o 
técnico que fará este procedimento tenha um perfil ou que pelo menos procure desenvolver 
habilidades para que todo o trabalho não seja perdido. 

Na entrevista com este adolescente deve ser sério, franco, respeitoso, com um 
propósito onde deve ocorrer uma  ampla interação verbal e afetiva entre os mesmos. Sendo 
que o entrevistado é o foco. Naquele momento ele é o ser mais importante do universo, tudo o 
mais é acidental e o ambiente, ainda que seja na rua, na praça, na boate ou em outro espaço 
que seja, deve estar tranqüilo. O entrevistador deve ser todo ouvido para aquele adolescente 
que está falando. Este ato da escuta faz toda a diferença na relação e na abordagem.  Ele vai 
contar coisas com muito sentido, mas também experimentando ele diz coisas que para nós 
pode não ter nenhum sentido aparente, mas que depois vamos ver tem muito significado. 

A) ETAPAS DA ENTREVISTA 

1. Acolhimento 
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Este é o momento de acolher o adolescente, não o problema que o traz. O vínculo 
fortalecido facilitará o processo interventivo.  

Questões norteadoras desta etapa: Quem é este adolescente? Como se mostra?  
Qual o seu problema? Qual sua demanda? Qual serviço está sendo solicitado? De que forma 
encaminhar sem perder de vista o vínculo e a confiança estabelecida? Qual será a reação dele 
ao considerar os encaminhamentos? 

O técnico ou educador precisa entender como este adolescente vê a sua situação 
diante da problemática, fazendo perguntas que vão do impessoal ao pessoal, do tempo 
presente à história passada, do familiar ao não familiar. Toda a sua atenção deve estar voltada 
à compreensão do problema. Deve ser considerada a idéia de que ele(a) tem condições de 
resolver seu problema. Deixar que ele escolha e depois então orientar. Se for o momento e ele 
se sentir seguro e confiante proceder o encaminhamento, se ele não estiver seguro, não forçar 
para não haver a quebra do vínculo e a perda da confiança.  

É necessário que a rede tenha conhecimento desse procedimento e fique preparada 
para receber este(a) adolescente, pois ela está fragilizada, desconfiada das intenções de todos. 
Neste momento ele está cheio de expectativas e a única pessoa em quem ela confia é neste 
técnico /educador que o(a) está acolhendo. 

A idéia é auxiliá-lo no desvelamento da situação apresentada para posterior 
superação do problema. Firma-se aí, segundo Vasconcelos (1997) a fase de contrato de 
trabalho. 

2. Contacto 

O que o adolescente espera e o que o técnico, educador ou a instituição (onde trabalha) pode 
oferecer. Daí a importância da interlocução com a Rede de Serviços. Isto precisa estar pactuado 
desde o início, em função das expectativas dos adolescentes.  

Vale ressaltar que este é um público que pela natureza desta fase, não agüenta 
esperar, nada, por muito tempo!   

Questões norteadoras para enfrentamento da situação apresentada: Qual é o 
problema? Quem se ocupa/preocupa com este problema? O que já fiz para resolver este tipo 
de problema? Deu certo ou errado?  Por que não deu certo? O que poderia ser feito que ainda 
não foi feito? A rede está preparada para receber esta adolescente, seja menino, menina ou 
homossexual? 

O técnico, o educador deve estimular o adolescente  a falar de si mesmo e deve usar 
de sua habilidade técnica para guiar a interação com vistas a descobrir o que for possível para 
uma intervenção efetiva. Este é o momento de garantir uma coleta de informações 
consistentes.  

B) Pode ser necessário: 

1. saber colher o conteúdo e a comunicação não verbal porque eles falam muito, através dos 
gestos e do corpo; às vezes mentem e às vezes falam com sinceridade, precisamos estar 
atentos, mesmo quando repetimos a pergunta de modo diferente, eles percebem. Portanto, 
muito cuidado ao fazer as perguntas; 

2. saber ativar um processo construtivo, ativo, atento; 
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3. Conseguir um equilíbrio entre interromper sempre e não interromper nunca, se 
interrompido de forma brusca, eles calam ou mudam de conversa e não mais será uma 
conversa séria; 

4. Garantir a redução da intensidade das nossas emoções e adequar os sentimento, tudo tem 
de parecer o mais casual possível e em certos momentos da conversa, quando ele quiser 
brincar, brinque, mas retomando a conversa, senão ele nos deixa falando sozinhos, para eles, 
eles não precisam de nós, e como sabem que é o nosso trabalho, então nos dão trabalho de 
fato; 

5. Não definir nenhum encaminhamento sem o aval e a participação efetiva do adolescente no 
processo, caso  contrario, não tem mais vínculo, nem confiança e nem trabalho, além do que 
certamente ele vai fugir e ficar feliz por ter enganando um “bobo” que achou que ia prendê-lo, 
levá-lo e mantê-lo num abrigo, e a rua inteira toma conhecimento do fato e deste 
educador/técnico, colocando em risco a sua segurança nas ruas e nas boates por onde andar; 

6. Propor ao adolescente conversar mais sobre o problema e o contexto no qual ele se 
apresenta ajuda a que o educador/técnico possa fazer um melhor encaminhamento para a 
Rede; 

7. Recapitular brevemente os temas tratados durante a entrevista para que fique bem 
entendida a conversa que tiveram, para que não fique nenhuma dúvida sobre o combinado; 

8. Pontuar no contrato, que problemas ainda precisam ser encaminhados e os passos que serão 
necessários e que existe uma burocracia e prazos administrativos que devem ser cumpridos, 
alguns já têm conhecimento dos procedimentos, tão acostumados que estão a fazerem parte o 
processo de ir e vir do abrigo, da família, da escol, entre outros encaminhamentos; 

9. Marcação ou não de um novo encontro. Caso no encerramento da entrevista o adolescente 
apresente um novo assunto é aconselhável dizer-lhe este assunto é muito importante, mas que 
não há mais tempo para esta data e ressaltar-se a importância do assunto ser abordado no 
próximo encontro; 

10. Uma vez identificado o problema junto com o adolescente, os outros encontros deverão 
seguir uma continuidade temática, relacionado aos interesses deles, na garantia de seus 
direitos; 

 O Técnico ou educador é o responsável pela direção da entrevista, e deve ter claro o 
objetivo e o método para o atingir. Para tanto a entrevista precisa ter um tempo definido, um 
espaço e um conteúdo.  

São os objetivos da Entrevista que determinam: técnicas, espaço, duração, tipo de 
relacionamento, documentação, acolhimento, questionamento, reflexão, reexposição, 
paráfrase, silêncio, exploração, reestruturação cognitiva, sinalização das contradições, 
socialização de informações pelo técnico ou educador e o tempo da entrevista 

É importante que seja determinado um horário de início e término do encontro, da 
entrevista, da atividade e que a pontualidade na hora combinada, seja respeitada. Caso haja 
algum imprevisto, em que o adolescente ou o técnico ou educador estejam com algum 
problema de horário é conveniente sugerir a transferência da atividade  para outro dia.  

C) A Relação: técnico, educador, adolescente deverá 

 “Se cada pessoa é produto das relações que estabelece com o 
mundo, mediante o significado que atribui às suas experiências 
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particulares, ao buscarmos compreender a subjetividade é preciso 
considerar as condições concretas da vida dessa pessoa. Por isso 
compreender uma análise dialética, relacionando a expressão 
subjetiva ao contexto na qual é produzida, que é sempre social e 
histórico.”  (Teixeira, 2002) 

No seu olhar é imprescindível que o profissional contemple as relações e a 
diversidade de vivências culturais e sociais e tratar a realidade como um cenário dinâmico para 
que possa construir possibilidades, e a partir do movimento destes meninos e meninas no 
mundo: 

1. proporcionar uma experiência significativa, levando-o à mudança nas idéias, 
comportamentos, sentimentos e em relação a si mesmo e aos outros; 

2. ficar evidente para o adolescente, que apenas ele é único responsável por si próprio, por 
suas ações, pensamentos e sentimentos e que se acredita em sua capacidade de usar seus  
próprios recursos pessoais.  

3. esta interação entre o técnico/educador com o adolescente, ser no sentido de sensibilizá-lo a 
estar mais consciente de si mesmo, de seu espaço vital, de sua própria estrutura de referência; 

4. ajudá-lo a ver a mudança como uma possibilidade, e enfatizar que cabe a ele decidir 
quando,como e o que quer mudar.  

            É essencial nesse processo de aprendizagem, que o adolescente seja compreendido, e o 
técnico educador deve estar disposto a questionar a sua própria estrutura interna de referência 
e adotar a do outro. A compreensão exige o uso de uma habilidade indispensável: saber ouvir. 

Saber ouvir, neste caso, significa direcionar a atenção ao adolescente com quem se 
fala, manter a mente aberta e interessada, ouvir o que ele diz, e procurar compreender o que 
está sendo dito. Significa estar de corpo e alma presente, concentrando-se em toda a conversa, 
e não somente naquilo que se entende necessário.    

IV) Aspectos éticos e metodológicos da abordagem 

Como o educador(a) deve se apresentar às crianças e adolescentes em situação de 
exploração sexual. 

            Algumas experiências demonstram que os adolescentes na maioria das vezes abordam 
os educadores, antes de serem abordados. Curiosos com aquela nova presença no espaço, eles 
querem saber de onde é, de onde veio, e o que está fazendo ali. Ao mesmo tempo em que o 
educador observa esta sendo observado e estes primeiros contatos influenciam na 
possibilidade de se estabelecer o vinculo, então: 

1. Observar se é um grupo misto de adolescentes, quais são suas atividades mais comuns, os 
horários e os dias em que eles estão nas ruas, nas praças, as casas, nos bares, nos postos de 
gasolina; 

2. Uma estratégia utilizada por alguns  educadores é a de abordar no momento em que as 
meninas estão lanchando. Neste momento elas dispõem de tempo, e assim sendo, não 
atrapalha o trabalho delas.Geralmente pagam o lanche no primeiro encontro; 

3. Os grupos de adolescentes já abordados dão referência para outros meninos, sobre o 
trabalho de educadores para que estes passem a fazer parte do grupo; 
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4. Outra estratégia utilizada e que tem muito sucesso, ainda é a de apresentar-se como 
educador de saúde, com preservativo e material informativo. Inicialmente não se identifica a 
instituição, fala-se em campanha de prevenção do vírus HIV/DST/AIDS; 

5. Sempre que chegar alguém novo no grupo o educador deve apresentar-se, cumprimentar os 
adolescentes que recém chegaram ao grupo e desencadear um conversa estimulando a 
participação de todos, porém deve respeitar se nesse primeiro contato eles não quiserem 
participar, senão estraga a participação de todo o grupo, eles são muito unidos; 

6. A identificação visual (colete,veículos), não garante a segurança do educador e pode 
afugentar  os meninos(a)s. Além da polícia, o trafico também é uma ameaça constante para 
eles. A identificação vai se dando através do comportamento do educador, no dia a dia durante 
as atividades realizadas com eles; 

7. Durante a realização de atividades, o educador deve sentar-se em circulo e se colocar ao lado 
dos menino(a)s, e utilizar apenas de carteira de identificação. 

8. O trabalho deve ser realizado sempre em dupla, para maior segurança e também no sentido 
de possibilitar maior proximidade. No entanto, não se deve abordar juntos a mesma pessoa, 
pois isso a inibe se houver a possibilidade de uma entrevista inda que esta não seja formal. 

A) Metodologia utilizada durante as abordagens 

1. Conscientizar os adolescentes que escolhas implicam em perdas e ganhos; que ele deve 
avaliar o que é importante para o momento, dentro das  necessidades dos educandos e não sob 
a ótica dos educadores; 

2. A metodologia é uma negociação pautada na visão de quem elabora um projeto social e de 
seus educadores e deve incluir, entre suas temáticas questões relacionadas sobre drogas, 
sexualidade, direitos e deveres de crianças e adolescentes, da família, do Estado, cidadania, 
entre outras temáticas relacionadas ao público em questão. 

B) Momento em que se deve fazer a entregar de material informativo:  

1. todo e qualquer material só deve ser distribuído após o estabelecimento de vínculos; caso 
contrário corre-se o risco de serem jogados fora e de perder-se melhores momentos 
educativos; 

2. as informações devem ser passadas por escrito, de forma lúdica e colorida para que no caso 
de o adolescente não saber ler, tenha condições de fazer a leitura visual do panfleto e busque 
de alguma forma pelo educador para entender o conteúdo do material;.  

3. sempre disponibilizar o telefone e o endereço da instituição no material informativo. Bem 
vinculados, os adolescentes procuram a instituição sempre que precisam, e isto sempre 
acontece; 

4. sempre oferecer a este público o número de telefone dos serviços 24 h e se possível o nome 
de alguém a quem possam se dirigir em casos  de necessidade ou de urgência, permitindo ligar 
a cobrar; eles sempre precisam, e este tipo de encaminhamento fortalece o vínculo e a 
confiança do adolescente tanto com o técnico/educador quanto com o serviço, fazendo com 
que busquem mais por estes serviços e passem a acreditar na sua capacidade de relacionarem-
se com as políticas públicas; 

5. uma estratégia utilizada em Mato Grosso do Sul é realizar nas praças, a roda do tereré com 
um educador que toque violão. A conversa não pode ser demorada, pois em virtude do uso de 
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substancias psicoativas a(o)s adolescentes estão sempre com muita pressa, ansiosos e 
hiperativos. Além disso, e, ao mesmo tempo, há por perto, os traficantes de drogas, os 
cafetões, a polícia, os clientes e o Conselho Tutelar; 

6. caso haja pedidos de bebidas e dinheiro, os educadores devem refletir a respeito disso. Por 
trás de um pedido, que deve ser refletido e investigado, há sempre uma necessidade, ofereça 
lanche com refrigerantes, coca-cola ou guaraná são os preferidos; 

7. eles se sentem cativados quando realizamos com eles, pic-nics nas praças quando, pelo 
menos uma vez por mês, realizamos uma festa para comemorar os aniversariantes do mês com 
bolo confeitado, docinhos, refrigerantes e bexigas com brincadeiras; 

8. é importante diferenciar a necessidade humana básica (fome) e o hábito do imediatismo. 
Perceber a situação da criança. A equipe de saúde e o educador devem estar juntos para 
interpretar a situação, se é só um comportamento ou uma necessidade. O educador deve 
buscar algumas informações e conhecer sobre desenvolvimento da criança e do adolescente. 

9. considerar sempre que o público não se reconhece como vitima, e nem tampouco que está 
sendo explorado. O educador deve ser honesto e dizer do seu papel naquele momento e ter 
cuidado ao fazer a abordagem, para não dizer que esta combatendo a exploração sexual. O 
papel do educador é fundamental para ajudá-lo(a) a  perceberem  sua situação e não dizer que 
ela está sendo explorada, que esta sendo vitima. 

C) Devemos trabalhar na perspectiva de trabalhar Direitos Sexuais: 

1. é importante ter o masculino e feminino nessa abordagem, para ter o recorte de gênero, pois 
os sentimentos e as necessidades de meninos e meninas são diferentes; 

2. Observar e perceber os olhares. Lidar com as questões que ocorrem. Isto pode inclusive 
significar a segurança do técnico/educador no seu trabalho; 

3. Num primeiro momento não fazer encaminhamentos, nem querer traçar o que é certo ou 
errado, por uma questão de valores. Cada um tem um olhar uma visão; 

É importante que toda semana seja feita uma avaliação do trabalho para verificar o 
que está dando certo e o que não está e buscar novas estratégias, .Depois da abordagem inicial, 
há o momento das oficinas. Em Alguns casos fazer o acompanhamento individual,trabalhando a 
grupalização. 

D) Cuidados que se deve ter com a produção do material informativo: 

1. evitar produzir material carregado de informações com muitas letras, pois nem todos sabem 
ler; 

2. O material deve ser simples e objetivo com desenhos e imagens que possibilitem o repasse 
da informação e que provoque questionamentos; 

3. O material impresso e o áudio visual devem ser atrativos. Entre os preferidos estão agenda, 
botons, imã de geladeira, bolsas. Fazer abordagens só com impresso não funciona porque eles 
querem coisas atraentes e úteis; 

4. A abordagem em casa fechada não deve ser feita no momento em que está aberta ao 
público. Para realização de trabalho nas casas deve-se primeiro sensibilizar o dono da boate, 
com o retorno na questão dos recursos, discutir sobre outras questões ate chegar na 
exploração; 
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PARTE 2 

I) REAÇÕES DA VÍTIMA 

A) O QUE É A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA: 

É um conjunto de sintomas apresentados por pessoas que vivenciaram situações 
extremas de ameaça ou violência (estupro, assalto, testemunho da morte de outro indivíduo) e 
que causam um choque tão grande que a pessoa não consegue compreender o que aconteceu 
e nem tampouco que o fato ocorreu com ela mesma. 

B) CARACTERÍSTICAS DAS VÍTIMAS COM A SÍNDROME PÓS-TRAUMÁTICA 

1. com freqüência vai negar que tenha sido traficada, mesmo quando colocada diante de 
evidencias que contradigam seu depoimento claro e consistente; 

2. provavelmente não será capaz de fazer aos  investigadores em depoimento claro e 
consistente; 

3. pode ter dificuldade em lembrar-se do que realmente aconteceu; 

4. como ela própria não pode entender os motivos que a impedem de lembrar  acontecimentos 
traumáticos, a vitima pode desenvolver uma tendência de preenche as lacunas de sua memória  
com a criação de elementos plausíveis dentro da situação vividas, mas que têm o potencial de 
entrarem em contradição com outras partes do seu depoimento; 

5. os operadores de direito (agentes públicos) devem ter consciência  do impacto do trauma 
nas vitimas e estar prontos para reconhecer  que sintomas como falta de cooperação, 
hostilidade, incapacidade de lembrar eventos pormenorizadamente, enganos, mudanças de 
versões e ate invenção de detalhes em relação a acontecimentos específicos provavelmente 
seqüelas do sofrimento e não fruto de uma deliberada decisão de atrapalhar as investigações. 

C) COMO LIDAR COM AS VÍTIMAS 

As vítimas levam um longo tempo para se recuperarem e necessitam de apoio 
altamente especializado. A negligência com estes cuidados geralmente resultam em danos 
psicológicos severos e permanentes e quando encontra dificuldade na fase de reintegração 
social ela pode retornar às redes do tráfico, na qualidade de vítima reincidente ou na de 
aliciadora 

D) ESTÁGIOS DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO   

1. Hostilidade às pessoas que as atendem, especialmente aos agentes públicos; 

2. Desorientação; 

3. Reconstrução e Recapitulação dos eventos; 

4. Reintegração social. 

É difícil estabelecer as fronteiras entre estes quatro estágios e também a duração de 
cada. A vítima pode oscilar entre os diferentes estágios no processo de recuperação, e, evitar a 
“revitimização” da vítima é fundamental. Vale ressaltar que ao serem localizadas, algumas delas 
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são tratadas como criminosas e não como vítimas de exploração sexual, e não há respeito por 
seus direitos ou atendimento humanitário. 

Portanto, a abordagem realizada pelos operadores do direito deve ser ponderada, 
pois muitos casos são bastante complexos: o profissional precisa ter sensibilidade e capacidade 
para determinar quais pessoas são vítimas verdadeiras do tráfico de seres humanos e quais 
pessoas são migrantes que podem estar cometendo uma serie de contravenções comuns ao 
tráfico, como atravessamento ilegal de fronteira, posse de documentos falsos etc. 

E) CONDUTA MAIS EFICAZ DO POLICIAL PARA LIDAR COM UMA VÍTIMA DO TRÁFICO: 

1. Após a determinação do status da pessoa como vítima do tráfico deve-se evitar a adoção de 
conduta recriminatória contra ela, como por exemplo: 

a) manifestação de qualquer tipo de censura quanto à sua ligação com a prostituição; 

b) colocá-la sob pressão para com as investigações; 

c) é improdutivo fazer comentários à vitima sobre sua ingenuidade em acreditar nas ofertas 
feitas pelos traficantes ou argumentar que as violências sofridas foram conseqüência de atos 
irresponsáveis ou impensados de sua parte.  

Tais atitudes podem fazer diminuir a confiança da vítima nos profissionais de segurança pública. 

2. requisitar exames médicos se houver sinais de violência recente. O teste HIV/Aids só deve ser 
realizado com o consentimento da vítima pois: 

a) É imprescindível para a saúde psicológica da vítima que os agentes da lei demonstrem 
empatia e tentem oferecer imediatamente segurança física e acesso a apoio de especialistas; 

b) É importante que no contato com a vítima os responsáveis pelo atendimento não façam 
promessas de difícil cumprimento; 

c) as vítimas devem estar totalmente conscientes de todas as implicações e riscos associados a 
quaisquer decisões que sejam requisitadas delas pelos investigadores. Jamais deve surgir uma 
situaçao em que as vítimas possam comprovadamente sustentar terem sido novamente 
logradas, mas desta vez por servidores públicos. 

3. respeitar o direito da vítima à privacidade, não divulgando seu nome e imagem à imprensa, 
pois: 

A) tal exposição pode comprometer a reestruturação da vida da vítima, tanto por contribuir 
para sua estigmatizarão de sua comunidade quanto por reaproximá-la de criminosos; 

B) é um fato já suficientemente comprovado que muitas vítimas são procuradas por seus 
traficantes e rapidamente colocadas de volta no círculo criminoso. Isso acontece porque ainda 
estão vulneráveis e não adquiriram os meios de se proteger das redes de exploração. 

C) muitas das vítimas do tráfico talvez jamais se recuperarão das agressões psicológicas, sexuais 
e físicas a que foram submetidas. não é trabalho de investigador responsabilizar-se pelo 
processo de recuperação das vítimas – para isso existem ONGs e agências governamentais mais 
preparadas, mas é seu dever assegurar que elas tenham consciência dos serviços de assistência 
disponíveis e facilitar o acesso a esse auxílio. 
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4. tomar o depoimento da vítima somente após ter certeza de que ela encontra-se estabilizada, 
o que impõem aos agentes da lei o desafio conquistar a confiança e criar um ambiente dentro 
dos quais as vítimas possam se sentir prontas para cooperar com a polícia e o sistema judicial; 

5. não  prometer à vítima nada que não possa ser cumprido e falar abertamente a ela, sobre os 
riscos envolvidos para se obter a condenação dos traficantes, de forma que a decisão de 
colaborar no processo judicial seja tomada de maneira totalmente consciente; 

6. colocar a vítima em contato com ONGs e agências governamentais encarregadas de prestar 
assistência especializada durante o processo de recuperação e reintegração social e, quando 
necessário, com os programas de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. 

F) PADRÕES MINIMOS PARA PROTEÇÃO E TRATAMENTO DAS VÍTIMAS E AS PRINCIPAIS 
RECOMENDAÇÕES NA GARANTIA DO DIREITO DAS PESSOAS TRAFICADAS: 

Numa perspectiva de direitos humanos, algumas ONGs internacionais, tais como a 
Aliança Global contra o Tráfico de Mulheres, a Fundação contra o Tráfico de Mulheres e o 
Grupo Jurídico Internacional de Direitos Humanos, vêm definindo, desde 1999, os Padrões de 
Direitos Humanos para o Tratamento de Pessoas Traficadas (PDH), a partir de instrumentos 
internacionais de direitos humanos. 

Os padrões visam garantir os direitos das pessoas traficadas na medida em que lhes 
proporcionam assistência e proteção legais, tratamento não-discriminatório e restituição, 
compensação e recuperação. 

1. princípio da não-discriminação: os países não devem discriminar as pessoas traficadas no 
Direito Material ou Processual, nas Políticas Públicas ou em suas práticas; 

2. segurança e tratamento justo: ao invés de considerá-las como migrantes indocumentados, 
os países devem reconhecer que as pessoas traficadas são vítimas de graves abusos de direitos 
humanos, assim como tutelar seus direitos e protegê-los contra represálias e perigos; 

3. acesso à Justiça: a polícia, os promotores de Justiça e os tribunais devem assegurar que seus 
esforços para punir os traficantes sejam direcionados para um sistema que respeite e 
salvaguarde os direitos de privacidade, dignidade e segurança das vítimas. Um julgamento 
adequado dos traficantes deve incluir a responsabilização por outros crimes geralmente 
presentes em situações de tráfico, tais como estupro, agressão sexual ou outras formas de 
agressão (incluindo assassinato, gravidez forçada e abortos), rapto, tortura, tratamento cruel, 
desumano, degradante, escravidão ou práticas análogas à escravidão, trabalho forçado ou 
compulsório, cativeiro por dívida ou casamento forçado; 

4. direito à propositura de ações civis: os países devem assegurar que as pessoas traficadas 
tenham direito a pleitear indenizações de traficantes, assim como assistência judiciária gratuita. 
Essas compensações podem ser de natureza civil ou administrativa. Entre elas incluem-se a 
obtenção de compensação por danos sofridos e o custeio de serviços psicológicos e médicos 
necessários para a reabilitação; 

5. estatuto de residentes: os países devem providenciar às pessoas traficadas os vistos de 
residência temporária (incluindo o direito ao trabalho) durante a pendência de qualquer 
processo administrativo ou ação judicial e devem proporcionar o direito de procurar asilo ou 
avaliar o risco considerável de retaliação a que a vítima está exposta em qualquer 
procedimento de deportação; 
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6. saúde e outros serviços: os países devem proporcionar às pessoas traficadas os 
atendimentos adequados na área de saúde e em outros serviços sociais durante o período de 
residência temporária; 

 

PARTE 3 

A) A REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

Rede: 

A Rede é uma malha de múltiplos fios que pode se espalhar indefinidamente para todos os 

lados, sem que nenhum de seus nós possa ser considerado principal ou central, nem 

representante dos demais. Não há um chefe. O que deve haver é uma vontade coletiva de 

alcançar determinado objetivo. 

B) O FUNCIONAMENTO DE REDE DEPENDE: 

Para funcionar, a Rede depende do desenvolvimento da cooperação, da confiança, da 

solidariedade, da transparência e da responsabilidade de cada um de seus componentes. Este 

funcionamento da rede pressupõe a participação consciente de seus integrantes, pois todos 

têm o desafio de “arregaçar as mangas e ser sujeito dessa construção”. 

C) PRINCÍPIOS QUE CONSTITUEM UMA REDE DE GARANTIA DE DIREITOS 

1. Sentido: a construção de uma rede bem como a participação de cada um dos integrantes 

que a constituem ou que pretendem constituí-la deve ser transparente e cristalina; 

2. Objetivo: e importante definir bem os objetivos comuns que vão animar a construção dessa 

relação conjunta e refletir o Por qual motivo estamos juntos? O que buscamos? Pra quê vamos 

trocar essa rede?; 

3. Valores e Posturas: o funcionamento da rede exige uma cultura renovada do fazer de cada 

organização, do compromisso, não só do discurso, mas da prática cotidiana, com valores e 

posturas que favoreçam a transparência, a cooperação, a negociação e o enfrentamento 

assertivo de conflitos, o trabalho artístico e a potencialização da diversidade; 

4. Funcionamento: é necessário criar, definir e estabelecer regras de funcionamento> As 

regras, os pactos e as normas devem facilitar e potencializar o funcionamento e o trabalho em 

rede; 

5. Comunicação: a comunicação é vital para o funcionamento de uma rede. É ela que possibilita 

e transparência, a circulação de informações estratégicas, a visibilização de esforços, o 

compartilhamento de aprendizagens, a construção de identidades coletivas e a mobilização 

social;    

6. Fortalecimento da rede: a construção de uma rede de serviços se fortalece quando articula a 

atuação das diversas instituições, organizações e grupos que realizam a 

promoção(atendimentos), a prevenção (mobilização), a  defesa (responsabilização) e o controle 

(vigilância) na garantia dos direitos da criança e o adolescente, e deve se dar nas relações 

cotidianas e no trabalho desenvolvido por cada uma das instituições que a constitui ou que 

pretendem constituí-la. 
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D) DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA -  LEI  8069.90), a 

Rede de Garantia e Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, apóia-se em três 

grandes eixos de atuação: Promoção, Defesa e Controle Social. 

1. Promoção de Direitos: delibera e formula a política de atendimento de direitos, articulando 

os espaços públicos institucionais e os instrumentos e mecanismos de formulação das políticas 

públicas. 

Atores considerados de promoção de direitos: os Conselhos Setoriais, Conselhos de Assistência 

Social, Conselhos de Direito e Entidades de atendimento governamentais e não-

governamentais. 

2. Defesa de Direitos: Responsabilização do estado, da sociedade e da família, pelo não 

atendimento irregular ou violação dos direitos individuais ou coletivos das crianças e dos 

adolescentes. 

Atores os Órgãos do Poder Público: Secretaria de Segurança Pública, Poder Judiciário, 

Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Ministério Público, Órgãos da sociedade Civil, Centros de 

Defesa e Entidades Sociais. 

3. Controle Social: Faz a vigilância do cumprimento dos preceitos legais constitucionais, 

controle externo de ação do Poder Público e Instrumentos de pressão, mobilização, produção 

de conhecimentos.  

Atores do Controle Social: organizações de sociedade civil, fóruns de defesa, movimentos 

sociais, ONGs (rede de atendimento). 

 

À Guiza de Conclusão: 

A articulação do trabalho é fundamental para a melhoria da qualidade do atendimento e para 

maior efetividade das políticas dos programas e serviços que atuam no enfrentamento da 

violação dos direitos da Criança e do Adolescente: 

A rede se fortalece com a sensibilização dos sujeitos, somatória de esforços e responsabilidade, 

capacitação técnica política e reconhecimento da conquista coletiva e se constrói de acordo 

com a realidade local e a troca de experiência vai construindo a necessidade de agregar outras 

instituições e estas vão se constituindo por pessoas. A rede faz os serviços se encontrarem. 
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RESUMO: Introdução. Mundialmente, a exploração sexual é uma experiência 
devastadora no tocante às crianças e adolescentes, ao trazer grandes consequências que 
os prejudicam no desenvolvimento físico, psicossocial, principalmente ao ser 
classificada sob o aspecto estrutural (desigualdade na distribuição da riqueza social, que 
interfere nos meios de vida e na dignidade humana). Deste mesmo modo, há o aumento 
das evidências de atividades criminosas relacionadas ao tráfico de crianças e 
adolescentes para fins sexuais. Há o seguinte questionamento: Quais as principais ações 
de combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil por parte do MPT na Paraíba no 
período de 2010 a 2014? Objetivos. Analisar a atuação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no Estado da Paraíba em relação ao combate à exploração sexual 
infanto-juvenil, Apontar as principais ações do MPT no Estado da Paraíba no combate à 
exploração sexual infanto-juvenil e Elencar as estratégias de combate à exploração 
sexual infanto-juvenil  por parte do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria 
com a Polícia Federal, Polícia Civil,  Ministério Público Estadual e as Curadorias da 
Infância e Juventude presentes da  em alguns municípios do Estado da Paraíba. 
Metodologia. Pesquisa bibliográfica, ao recorrer à consulta de livros e artigos 
científicos  sobre este tema, além de ser uma pesquisa documental, a partir da análise de 
textos normativos, leis e jurisprudências. Corresponde também a uma pesquisa indutiva, 
pesquisa descritiva-explicativa e pesquisa de campo, ao haver o questionamento, 
contextualização do problema, objetivos e a investigação de dados na sede do MPT em 
Campina Grande/PB. Análise dos Resultados. Neste contexto, há a exposição de um 
fato inédito, a participação do Ministério Público do Trabalho em parceria com os 
meios de comunicação de massa no contexto do Estado da Paraíba, que juntos passam a 
investigar e conscientizar a população acerca dos casos de exploração sexual infanto-
juvenil, por entender que este tipo de exploração constitui relação de trabalho ilícita e 
degradante.Considerações Finais. A participação do Ministério Público do Trabalho, 
que investiga os casos de exploração sexual infanto-juvenil (como um tipo de  relação 
de trabalho ilícita e degradante), que não ofende apenas à vítima, mas toda a 
coletividade, ao violar o desenvolvimento psicossocial das vítimas e  ao ferir o Princípio 
da Dignidade Humana.  
 



PALAVRAS-CHAVES: Ministério Público do Trabalho (MPT). Exploração Sexual 
Infanto-Juvenil. Direitos da Infância e da Juventude. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

Mundialmente, foi constatado pela ONU (Organização das Nações Unidas) e 
pela NCCAPR (National Center on Child Abuse Prevention Research), em recente 
Relatório acerca da Violência contra Crianças e Adolescentes (2012), que a cada ano 
um milhão de crianças e adolescentes são afetados com a exploração e a violência 
sexual. No Brasil, uma das maiores prioridades do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) é destinar uma contribuição para a garantia do direito de cada 
criança e adolescente sobreviver e desenvolver seu potencial. Graças a um intenso 
investimento governamental, há uma contribuição para redução das desigualdades 
sociais, enfrentamento da pobreza e construção de uma realidade mais justa, solidária, 
pautada pelos ideais de cidadania e igualdade de oportunidades para a educação de 
crianças e jovens brasileiros. 
 

Em diversos países, a exploração sexual é uma experiência devastadora no 
tocante às crianças e adolescentes, ao trazer grandes consequências que os prejudicam 
no desenvolvimento físico e psicossocial, principalmente ao ser classificada sob o 
aspecto estrutural, marcado pelo cenário brasileiro pela desigualdade na distribuição da 
riqueza social, que prejudica no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. 
 

No tocante ao aspecto cultural, essencialmente nas relações de dominação de 
grupos e na deliquência, por se tratar de ações criminosas na sociedade, o combate de  
tal realidade é preciso haver uma estrutura e prática constante de iniciativas do poder 
público para combate da violência contra crianças e adolescentes, objetivando o avanço 
de ações que possam levar à inclusão social no Estado da Paraíba e seus principais 
municípios que tem os maiores índices de ocorrência da exploração sexual infanto-
juvenil. 
 

No atual contexto social, político e econômico do Estado da Paraíba, há o 
alarmante aumento das ocorrências da exploração sexual infanto-juvenil em vários 
municípios paraibanos. Diante desta realidade, há a atuação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no combate a este crime, enquanto instituição protetiva essencial à 
função jurisdicional do Estado existente para a defesa da ordem jurídica, de regime 
democrático e em prol dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme o  
Art. 127 da Constituição Federal de 1988. 
 

A meta desta pesquisa é diagnosticar a participação do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no Estado da Paraíba no combate à exploração sexual infanto-juvenil, 
face o recente Estudo das Nações Unidas sobre Violência contra Crianças e 
Adolescentes ao denunciar  que a cada ano, um milhão de crianças e adolescentes são 
vítimas de exploração e  violência sexual no mundo.  
 

Deste mesmo modo, há o aumento das evidências de atividades criminosas 
relacionadas ao tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais na Paraíba. A missão 
do Ministério Público do Trabalho (MPT) no combate à exploração sexual infanto-
juvenil em suas perspectivas atuais no Estado da Paraíba consiste na defesa da ordem 



jurídica, do regime democrático nos direitos à proteção da criança e do adolescente na 
atuação da observância da legislação constitucional e infraconstitucional, viando à tutela 
coletiva dos direitos sociais constitucionais e infraconstitucionais garantidos.  
 

A atuação do MPT no combate à exploração sexual infanto-juvenil pode ser 
também associada aos preceitos do Jornalismo Investigativo, que através dos meios de 
comunicação de massa, em especial a televisão e internet, possuem o compromisso de 
prestar um importante serviço à população: a transmissão dos fatos cotidianos e retratos 
da realidade em que vivemos, sobretudo acerca dos problemas sociais e a denúncia de 
crimes que envolvem crianças e adolescentes.  
 

Na visão do Ministério Público do Estado da Paraíba e do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), a exploração sexual de crianças e adolescentes está abastecida pela 
demanda internacional e nacional, além da proliferação de crimes relacionados à 
Internet. 
 

Neste estudo há o fundamento para a reflexão e o conhecimento de que possam 
consubstanciar uma ação efetiva engajada a este problema social, a exemplo da parceria 
com ONGs (Organizações não Governamentais) e demais iniciativas do PROSOL 
(Promoção do Bem–Estar Social) a partir do momento que deverá ter a intervenção 
judicial e sensibilizar a população através da mobilização social por meio da divulgação 
de campanhas educativas, a realização de audiências públicas e efetiva atuação dos 
membros do MPT  como representantes deste órgão agente e interveniente em prol da 
paz e justiça social.  
 

O problema da investigação da pesquisa pode ser definido pelo seguinte 
questionamento: Quais as principais ações do MPT no combate à exploração infanto- 
juvenil compreendidas no período de 2010 a 2014?  Ademais, os objetivos desta 
pesquisa podem ser definidos em analisar a atuação do Ministério Público do Trabalho 
(MPT) no Estado da Paraíba em relação ao combate à exploração sexual infanto-juvenil; 
apontar as principais ações do MPT no Estado da Paraíba no combate à exploração 
sexual infanto-juvenil e elencar as estratégias de combate à exploração sexual infanto-
juvenil  por parte do Ministério Público do Trabalho (MPT) em parceria com a  Polícia 
Federal, Polícia Civil, ao Ministério Público Estadual e às Curadorias da Infância e 
Juventude presentes  em alguns municípios do Estado da Paraíba. 
 
 
2  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (MPT)  
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) é competente na atuação e no combate 
à exploração sexual infanto-juvenil em suas perspectivas atuais no Estado da Paraíba 
consiste na defesa da ordem jurídica, do regime democrático nos direitos à proteção da 
criança e do adolescente na atuação da observância da legislação atual que visa à tutela 
coletiva dos direitos sociais constitucionais e infraconstitucionais garantidos.  
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) através da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 13ª Região e da Coordenadoria Regional de Combate à Exploração da 
Criança e do Adolescente, ao colocar em prática os preceitos de sua Missão, traz 
algumas recomendações para o cumprimento da Lei Federal Nº 11.577/2007, ao 
permitir que possa haver: 1. Afixação de cartaz permanente, somente podendo ser 



retirado, com a substituição de outro; 2. Aconselha-se, para maior durabilidade e 
economia, a plastificação ou o emolduramento do cartaz. 3. Sugere-se a orientação dos 
funcionários do estabelecimento para que, verificando a hipótese de exploração sexual 
infanto-juvenil, denunciar os fatos à Polícia ou ao Ministério Público do Trabalho 
(MPT) e o sigilo da fonte será rigorosamente observado de modo que nenhum tipo de 
exposição recairá sobre a pessoa do denunciante: “E quanto a exploração sexual 
propriamente dita? Outra vez, façamos breve menção ao direito posto para, em seguida 
vislumbrar a realidade empírica e estatística. O Brasil é signatário da Convenção Nº 183 
da OIT (promulgada pelo Decreto 3.597/00), que dispõe sobre as piores forma de 
trabalho infantil  e a ação imediata para a sua eliminação (Genebra, 1999). Seu texto foi 
aprovado, para efeitos internos, pelo Decreto Legislativo Nº 178 de 14/12/1999 e em 
seguida, promulgado pelo Decreto Nº 3.597 de 12/09/2000, do Poder Executivo 
Federal. Na Convenção Nº 182, o Art. 3º define em linhas gerais, as piores formas de 
trabalho infantil. Todas elas são encontradiças, em percentuais apreciáveis no Brasil, do 
universo de dados setoriais, elegemos aqueles tratados e classificados pelo Sistema 
Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Por um lado, a 
figura da exploração sexual (essa etiologicamente ligada à ideia de trabalho e sempre 
reconduzível, por isso mesmo, aos rigores da Convenção Nº 182 da OIT e por outro, a 
figura do abuso sexual (que prescinde a relação de trabalho, logo do elemento de 
exploração econômica, desde que seja oportunizado por uma relação de qualquer 
espécie.” (FELICIANO, 2010, p.82-85) 
 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) diretamente, ou através das Delegacias 
Regionais do Trabalho, DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) ou 
por meio de outros órgãos competentes, tem a missão de fiscalizar os estabelecimentos 
mencionados no artigo 2º da Lei nº 11.577/2007 e para aqueles que não cumprirem à 
determinação legal arcarão com as medidas judiciais tomadas pelo Ministério Público 
do Trabalho (MPT), estando sujeitos a quaisquer sanções em Direito permitidas. (Fonte: 
Recomendações do MPT ao cumprimento da Lei nº 11.577/2007, Cartaz, Banner e 
Planejamento do MPT em Combate à Exploração Sexual Infanto-Juvenil). 
 
 
3  ATUAÇÃO DO MPT NO BRASIL 
 

As formas de atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT) podem ser 
definidas através de duas modalidades: como Órgão Interveniente e como Órgão 
Agente. Na função de órgão interveniente, cabe ao Ministério Público do Trabalho 
(MPT) basicamente fiscalizar o cumprimento da lei, nos processos oriundos dos 
Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, que são 
submetidos à apreciação e a emissão de pareceres pelos Procuradores. Como Órgão 
Agente, o MPT é parte nos processos em que busca a defesa dos direitos difusos, 
coletivos e indisponíveis dos trabalhadores. Desde o ano de 1999, o MPT vem 
enfatizando cinco áreas prioritárias: Erradicação do Trabalho Infantil e Regularização 
do Trabalho Adolescente, Combate ao Trabalho Escravo, Regularização do Trabalho 
Indígena, Combate a Todas as Formas de Discriminação no Trabalho, Preservação da 
Saúde e Segurança do Trabalhador e Regularização dos Contratos de Trabalho. As 
atividades pertinentes ao Ministério Público do Trabalho, como agente envolvem o 
recebimento de denúncias e o uso de medidas administrativas (instauração de 
procedimentos investigatórios e inquéritos civis públicos) ou judiciais (ação civil 
pública ou coletiva e ação anulatória trabalhista), nos casos em que for necessário. Para 



tanto, no que se refere à exploração sexual infanto juvenil: “De acordo com o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef), o trabalho é prejudicial ao desenvolvimento de 
crianças e adolescentes nas seguintes condições (I) Aquele realizado em tempo integral, 
em idade muito jovem; (II) O de longas jornadas ; (III) o que conduza a situações de 
estresse físico, social ou psicológico; (IV) O que seja prejudicial ao pleno 
desenvolvimento psicossocial; (V) O exercido nas ruas em condições de risco para a 
saúde e a integridade física e moral das crianças; (VI) Aquele incompatível com a 
frequência à escola; (VII) O que exija responsabilidades excessivas para a idade; (VIII) 
o que comprometa e ameace a dignidade e a autoestima da criança, em particular 
quando relacionado com o trabalho forçado e com exploração sexual e (IX) Trabalhos 
sub-remunerados." (PIOVESAN 2012, p.14).
 

Em conjunto, as atividades desenvolvidas pelo MPT enquanto agente ao papel 
de orientador da sociedade são realizadas através de audiências públicas, palestras, 
oficinas e reuniões setoriais, atuando, portanto, de forma preventiva em relação aos 
problemas comumente encontrados na relação trabalhista. Entretanto, com isso, busca-
se uma atuação eficiente na raiz dos problemas, em especial à exploração sexual infanto 
juvenil, procurando beneficiar um conjunto maior de pessoas ao invés de ficar atuando 
corretivamente em casos isolados.  
 
 
4 MARCO HISTÓRICO DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL 
 

Sobre o marco teórico da exploração sexual infanto juvenil no Brasil, é 
importante resgatar a figura das crianças na história da humanidade, onde muitas vezes  
a sua presença é praticamente nula e quando não, é recebedora de algumas atenções e 
cuidados, seja pelo seu status enquanto filho de nobre, de castas especiais, como 
aconteceu durante a idade antiga. Os estudos históricos sobre a criança e o adolescente 
são muito recentes, uma vez que iniciaram na década de 1960 e se difundiram na década 
de 1970.  
 

Para a doutrina majoritária do Direito da Infância e da Juventude e sob a 
perspectiva interdisciplinar com o Direito de Família, é possível destacar a visão de 
muitos autores a exemplo de Oliveira (2002, p. 25), para qual a função da família na 
atualidade, ainda conserva quatro grandes funções, a procriatividade, educação,
treinamento social da prole, economia e emocional. Para tanto, é muito variado 
segundo seu próprio tipo, a maneira a qual cada família se desenvolve e desempenha 
estas funções.
 

Como uma forma de conferir normalidade ao novo momento histórico-político 
do país foi promulgada em 1967 uma nova Constituição Brasileira. O período dos 
governos militares em relação às políticas para a área da infância foi marcado por dois 
documentos significativos e indicadores da visão vigente: A Lei que criou a Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor (Lei 4.513 de 1/12/64) e O Código de Menores de 79 
(Lei 6697 de 10/10/79). 
 

Historicamente, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor tinha como 
objetivo primordial a implantação da Política Nacional do Bem Estar do Menor, 
herdando do SAM toda a sua cultura organizacional. Entretanto, a FUNABEM 
propunha-se a ser a grande instituição de assistência à infância, cuja linha de ação tinha 



na internação, tanto dos abandonados e carentes como dos infratores, seu principal foco. 
 

Neste contexto, esta população era colocada como objeto potencial da 
administração da Justiça de Menores e o termo autoridade judiciária vem no Código de 
Menores de 1979 e na Lei da Fundação do Bem Estar do Menor, conferindo poderes 
ilimitados quanto ao tratamento e destino desta população. Em meados da década de 
1970, começou a surgir (por parte de alguns pesquisadores acadêmicos) o grande 
interesse em pesquisar a população em situação de risco, a situação da criança de rua e o 
chamado delinqüente juvenil.  
 

Em 5 de outubro de 1988, foi então promulgada a Constituição Brasileira 
marcada por avanços na área social, introduziu um novo modelo de gestão das políticas 
sociais, com a participação ativa das comunidades através dos conselhos deliberativos e 
consultivos. Na Assembléia Constituinte organizou-se um grupo de trabalho 
comprometido com o tema da criança e do adolescente, cujo resultado concretizou-se no 
Artigo 227 da CF/88, que introduziu preceitos da Doutrina de Proteção Integral da 
Organização das Nações Unidas (ONU), trazendo os avanços da normativa 
internacional para a população infanto-juvenil brasileira.  
 

Tal artigo garante às crianças e 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. 
 

De acordo com vários doutrinadores do Direito da Infância e Juventude, a 
exemplo de Dupret (2010, p. 169), a implementação integral do ECA ainda representa 
um desafio para todos aqueles envolvidos e comprometidos com a garantia dos direitos 
da população infanto-juvenil, "verificada a prática de ato infracional, devem ser 
observados os direitos individuais e as garantias processuais da criança e do 
adolescente, presentes nos artigos 106 a 111 do ECA. 
 

Na visão de Fonseca (2011, p. 15), as raízes da Proteção Integral estão na 
Convenção sobre os Direitos da Criança (Aprovada pela Assembléia Geral das Nações 
Unidas e 20/11/1989), bem como na Declaração Universal dos Direitos da Criança, das 
quais é sua base juridica. No Ano 2000, há uma referência direta aos desafios para 
implementação das políticas públicas, essencialmente ao haver destaque para o Artigo 
86 do ECA que versa acerca dos preceitos atinentes às Políticas de Atendimento 
Institucional: Poder Legislativo, O Ministério Público, Defensoria Pública e a 
Sociedade Civil Organizada.  
 
 
5 PRINCIPAIS ASPECTOS DA EXPLORAÇÃO SEXUAL E DA VIOLÊNCIA 
INFANTO-JUVENIL 
 

Acerca da história social do Brasil, é possivel perceber que a exploração sexual e 
a violência infanto juvenil sempre estiveram presentes no cotidiano de crianças e 
adolescentes e a  forma de abordagem tem relevância quando associada às 
especificidades dominantes em cada época e em cada sociedade. Portanto, os conceitos 



acerca da exploração e violência contra crianças e jovens se diferenciam e também se 
manifestam na sociedade e em várias instituições.  
 

A exploração sexual e violência infanto-juvenil nesses vários âmbitos são 
identificadas sob a forma da criança espancada, abuso emocional, físico e sexual, 
exploração econômica, negligência e abandono e tais crimes contra a criança e o 
adolescente, embora repudiados socialmente, podem ser considerados ainda hoje um 
fato cotidiano. Tornou-se um tema de preocupação e reflexão por parte da sociedade 
civil, leiga e acadêmica, devido às formas disseminadas e intensificadas com que se tem 
caracterizado, especialmente, nas últimas décadas, nas áreas urbanas.  
 

Para Rolim (2006, p. 09) a exploração sexual e a violência contra crianças e 
adolescentes  acontecem no Brasil devido ao fato de que este é o mais rico entre os 
países com maior número de pessoas miseráveis. Para efeito estatístico, no entanto, os 
estudiosos chegaram a uma definição quase matemática sobre o que são miséria e 
pobreza e estabeleceram duas grandes linhas: Uma delas é a linha de pobreza, abaixo da 
qual estão as pessoas cuja renda não é suficiente para cobrir os custos mínimos de 
manutenção da vida humana: alimentação, moradia, transporte e vestuário.  
 

Para Galtung (2004, p.30), define prostituição como um contínuo de relações 
possíveis entre homens e mulheres que combinem sexo e dinheiro sem passar pelo 
casamento ou pela procriação. No âmbito da exploração sexual infanto juvenil, trata-se 
de um processo de coisificação de crianças e adolescentes, que são reduzidos a meros 
objetos dos desejos dos clientes (assim chamados pelas redes de prostituição) a quem 
devem ser assegurados a garantia da realização plena.  
 

Sob o ponto de vista de Vaz (1994, p. 33), a prostituição é alimentada 
diariamente através de mecanismos sociais, como linguagem, hábitos, educação, 
dominação, discriminação, competição, consumo, status. O mais lamentável desta 
realidade é o envolvimento sexual de crianças e adolescentes ou sua participação em 
atividades sexuais com adultos mediante um elemento de retribuição sob a forma de 
dinheiro, de presentes ou até mesmo drogas. 
 

A exploração sexual infanto juvenil se insere como mais uma forma de violência 
contra a criança e ao adolescente, que está cada ano lado a lado com o tráfico, 
assassinatos, abusos, negligências,  exploração ilícita do trabalho, além do abandono 
político e social. No contexto da exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado 
da Paraíba, tal realidade está diretamente relacionada ao consumo e tráfico de drogas e 
álcool, à subordinação aos agenciadores ou intermediários que negociam os programas, 
sendo que, cada vez mais os menores são as principais vítimas  e são submetidos à esta 
vida pela situação de pobreza, fome e muitas vezes pelas drogas. 
 

A expansão deste crime se dá com a atuação de redes globais do comércio e da 
prostituição infanto-juvenil lideradas por organizações criminosas, que são consideradas 
no atual contexto social, mais eficientes que a própria polícia ou a justiça, 
principalmente, via turismo sexual. As denúncias falam também da morbidade e da 
mortalidade de crianças e adolescentes associadas à exploração, violência sexual e à 
prostituição. A existência da prostituição infanto juvenil no Brasil é inegável e se deve à 
presença cada vez mais constante das organizações criminosas em todas as  unidades 
federadas do país: “Organização criminosa é a associação de agentes, com caráter 



estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em 
organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum 
de alcançar qualquer vantagem ilícita a ser partilhada com entre os seus integrantes. O 
conceito adotado pela nova Lei 12.850/2013 não é muito diferente, prevendo-se no Art. 
1º, Parágrafo 1º, o seguinte: considera-se organização criminosa a associação de quatro 
ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda 
que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de 
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam 
superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional (NUCCI, 2013, p.14)”. 
 

Segundo dados da UNICEF de 2010 através do projeto "UNICEF Progress for 
Children", o caráter transnacional da exploração sexual infanto juvenil, há diversas 
considerações sobre o turismo sexual que envolve crianças e jovens em vários estados 
brasileiros, realidade não diferente também no Estado da Paraíba. Embora realizadas 
através de formas diversificadas pelas organizações criminosas, há sempre a suas 
particularidades e adequação com a economia local. O turismo sexual infanto-juvenil 
ela está presente nas 27 unidades federadas e a faixa etária mais visível é entre 12 e 16 
anos.   
 

Segundo este diagnóstico, a exploração sexual e a violência que a criança sofre 
nas ruas é muito menor do que a sofrida dentro de casa, cometida pelo pai, padrasto, ou 
irmão. É então esta falta de respeito e de solidariedade, que está diretamente relacionada 
ao comércio de crianças, sendo este outro problema social frequente e de extrema 
gravidade que está intimamente relacionado à prostituição.  
 

As crianças são vendidas como mercadorias a bordéis e casas de massagens no 
Nordeste, mais em especifico o Estado da Paraíba. Junto a tal comércio, vem o 
sequestro de crianças para serem comercializadas nas grandes cidades, em áreas de 
garimpo ou em agenciadoras no exterior. As crianças e adolescentes de classes menos 
favorecidas são  alvo mais frequente, já que o empenho policial não é intenso no sentido 
de encontrá-las e devolvê-las às suas famílias. 
 
 
6  A REALIDADE DA EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTO-JUVENIL NA 
PARAÍBA 
 

Por várias razões, crianças  e jovens são alvos da exploração e  principalmente 
da violência sexual no Estado da Paraíba. Esta situação é ainda mais complexa, pois não 
se trata  de casos esporádicos que privilegiam uma faixa etária em detrimento de outras. 
O que se constata é que camadas populacionais inteiras são excluídas por um sistema 
político econômico perverso, que nem sempre as crianças os adolescentes tem acesso de 
fato a todos os direitos e deveres inerentes à vida em comunidade, em se tratando de 
alimentação, escola, saúde e demais aspectos da dignidade humana.  
 

Sob o ponto de vista de Teixeira (2002, p.32), este o um contexto que as crianças 
e os jovens mais sofrem. Primeiro, por não ter condições de se autodefender, sendo 
vítima fácil da desnutrição e de todas as doenças, o que resulta em um elevado índice de 
mortalidade infantil. Desde pequena, a criança é jogada no mundo adulto, sendo 
explorada em sua força de trabalho, ficando distante dos bancos escolares, crescendo 
um adulto inabilitado para os requisitos de mão-de-obra especializada.  



Para o Ministério Público do Trabalho (MPT) é preciso permanecer a frente 
disto, avaliando as possibilidades críticas de êxito e também os desafios de uma ações 
contínuas em favor da infância e da juventude, necessárias para se fazer esclarecer que 
todos os problemas conforme se detalham, possuem seu próprio caráter e sua 
profundidade de se manifestar, que não são idênticas às conseqüências dessas para a 
humanidade em seu conjunto e para seus diversos grupos sociais.  
 

No atual contexto social, político e econômico do Estado da Paraíba, há o 
alarmante aumento das ocorrências e consequências da exploração sexual infanto-
juvenil em vários municípios paraibanos, que de acordo com a matéria do Jornal da 
Paraíba crescem os casos de exploração sexual de crianças e adolescentes: “O número 
de casos de exploração sexual aumentou 52% na Paraíba, de acordo com os dados do 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Em 2012 foram 
registrados 443 casos e em 2013, 675 registros de atendimentos. O Disque Denúncia 
123, serviço do Governo do Estado da Paraíba, registrou até maio deste ano 32 casos de 
exploração sexual, dos 123 registros de violações de direitos e para combater este tipo 
de crime, a Casa Pequeno Davi, o Centro da Mulher 8 de Março e a Concern Universal 
Brasil com o apoio do Ministério Público do Trabalho (MPT) lançam a campanha 
"Torça contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e Jovens" em João 
Pessoa, no contexto dos megaeventos esportivos e culturais, a campanha tem como 
objetivo mobilizar a sociedade no combate à exploração sexual de adolescentes na 
Região Metropolitana dce João Pessoa, em especial o trade turístico. A campanha faz 
parte das ações desenvolvidas pela Casa Pequeno Davi, Centro da Mulher 8 de Março e  
Concern Universal Brasil com o patrocínio da Petrobrás (Jornal da Paraíba, Caderno 
Últimas. "Casos de Exploração Sexual crescem na Paraíba", 17 de junho de 2014. p.08). 
 

Diante deste fato, a televisão ao longo dos anos tem apresentado reportagens e 
aspectos relacionados à exploração sexual infanto-juvenil no Brasil e no Estado da 
Paraíba. Um recente exemplo é a Série Juventude Vendida veiculada no Sistema 
Correio de Televisão. Uma programação premiada com Menção Honrosa na Categoria 
Nacional de TV do 5º Concurso Tim Lopes para Projetos de Investigação Jornalística e 
pela Agência de Notícias dos Direitos da Infância em parceria com o Instituto WCF 
Brasil, UNICEF e OIT.  
 

Deste mesmo modo, há o aumento das evidências de atividades criminosas 
relacionadas ao tráfico de crianças e adolescentes para fins sexuais. A exploração de 
meninas e meninos por turistas e viajantes, além da proliferação de imagens de crianças 
sendo abusadas e crimes relacionados à Internet.Na visão do Ministério Público do 
Estado da Paraíba e do Ministério Público do Trabalho (MPT), a exploração sexual de 
crianças e adolescentes está abastecida pela demanda internacional e nacional. 
 

Nessa mesma ocasião, também foi lançado o Plano Estadual de Promoção, 
Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, sendo que o Disque Denúncia e o Plano Estadual juntos representam um 
investimento de R$ 1 milhão, ao prestar informações, tirar dúvidas e o pronto 
atendimento das demandas relacionadas à Defesa de Direitos Humanos de Crianças, 
Adolescentes, tudo de forma gratuita e sigilosa: “É um serviço fundamental na proteção 
dos direitos das crianças na proteção dos direitos das crianças e adolescentes, onde a 
população poderá fazer a denúncia de qualquer ato de violação desses direitos. É 
importante destacar que o Conselho de Segurança está junto com o Governo do Estado, 



Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário, então não será apenas a denúncia, 
mas sobretudo o acompanhamento das ações após a denúncia, a apuração e a punição, já 
que a impunidade é a maior causa de reincidência. O Estado da Paraíba está sempre 
presente na proteção da criança e do adolescente. A solução para a nossa juventude são 
políticas públicas para acompanhar as crianças e adolescentes e envolver a família na 
construção de uma sociedade paraibana bem melhor do que a que temos hoje. Haverá a 
ampliação, articulação e integração de políticas públicas para a promoção, proteção e 
defesa do direito de crianças e adolescentes com ênfase no fortalecimento ou resgate do 
vínculo com a família de origem, além de assegurar a excepcionalidade e a 
provisoriedade do acolhimento da criança e do adolescente em serviço de abrigo ou 
Programa de Famílias Acolhedoras. O Disque Denúncia 123 conta com a parceria da 
Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social (SEDS), Companhia de 
Processamento de Dados (CODATA) da Paraíba, Ministério Público e Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, além do Programa de 
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAM), criado no ano 
passado, por meio do Decreto 33.791 e a proteção por meio do PPCAM é um serviço 
sigiloso e garante segurança à vítima e à família."(Jornal da Paraíba - PB implanta 
Disque Denúncia: Serviço de Proteção e Defesa dos Direitos das Crianças, 
Adolescentes, Idosos e Pessoas com deficiência é pioneiro no país. In: Caderno 
Cidades, p. 06, 22 de fevereiro de 2014). 
 

Com a repercussão da Série Juventude Vendida, a televisão aparece como um 
importante meio de comunicação, porque as informações transmitidas por este veículo 
atingem várias regiões e a todo tipo de público. Na sociedade contemporânea, a 
população utiliza muito a televisão, proporcionando um positivo relacionamento com 
seus telespectadores, desenvolvimento de senso crítico e formação de opinião. Diante 
deste fato, o relacionamento humano, que nem sempre é harmonioso, muitas vezes é 
marcado pelo conflito e a partir deste momento, aparecem as formas de dominação, os 
problemas sociais e as demais dificuldades a serem solucionadas. 
 

A cidade de Pombal, de acordo com o MPT e MPE, lidera o ranking no Estado 
da Paraíba, com o maior número de ocorrências de exploração sexual infanto-juvenil. 
Há anos, este município convive com este problema grave, cruel e complexo e em 
apenas esta cidade, o Conselho Tutelar Municipal conseguiu mapear 18 pontos de 
exploração sexual de crianças e adolescentes de todas as idades. Em suas ações, houve a 
entrega de relatórios ao Ministério Público do Trabalho (MPT), à Polícia Federal, 
Polícia Civil, ao Ministério Público Estadual e às Curadorias da Infância e Juventude 
presentes no Estado da Paraíba. 
 

Diante deste caso, foi feita uma denúncia ao Conselho Tutelar e ao Ministério 
Público do Trabalho (MPT), que a partir deste fato, há um perfil das vítimas da 
exploração sexual infanto-juvenil no Estado da Paraíba. São crianças e jovens com 
faixa-etária de 10 a 19 anos, filhos de pais desempregados e de famílias muito humildes. 
Entretanto são crianças e adolescentes vítimas da exploração sexual, não apenas por 
dinheiro, mas por brinquedos e comida. São meninos e meninas que vivem em meio à 
pobreza e não sabem o significado de uma moradia digna, boa alimentação ou lazer. Os 
clientes sabem disso e se apresentam com objetos de valor, em carros ou em motos. 
 

Em Patos, uma das cidades mais ricas do interior paraibano, o comércio do sexo 
envolvendo crianças e adolescentes é organizado e chega a preços inacreditáveis. 



Muitas vezes, o valor dos programas de prostituição infanto-juvenil custa R$ 15. A 
Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Trabalho (MPT) identificaram que 
as vítimas tem idade entre 15 e 17 anos e a exploração sexual infanto-juvenil é 
conduzida por pessoas influentes e de prestígio social, dificultando as denúncias e 
alimentando cada vez mais a impunidade. 
 

A realidade da exploração sexual infanto-juvenil na Paraíba, em cidades como 
Pombal, Patos, Sousa, Bayeux, Rio Tinto e Sapé são semelhantes a Fortaleza, Natal, Rio 
de Janeiro e São Paulo. As autoridades policiais que lidam no combate à exploração 
sexual infanto-juvenil no Estado da Paraíba, tem o conhecimento de redes de 
prostituição que lidam com crianças e adolescentes e a virgindade de uma criança ou 
jovem na Paraíba neste meio de prostituição é negociada pelos valores de R$ 200, R$ 
300, R$ 600 e às vezes um simples prato de comida ou um passeio de carro. Na cidade 
de Sapé, por exemplo, graças a várias denúncias, uma quadrilha de exploração sexual 
infanto-juvenil foi desarticulada.  
 

Havia exploração de crianças e adolescentes de 12 a 16 anos de idade e este fato 
foi à tona no ano de 2007. Após várias denúncias das próprias vítimas, a polícia indiciou 
os envolvidos e o caso tornou-se público, havendo destaque para a atuação do 
Ministério Público do Trabalho (MPT), que propôs uma tese inédita: Na ação, a 
Procuradoria do Trabalho pediu que a Justiça Trabalho julgasse o caso por entender que 
este tipo de exploração constitui relação de trabalho ilícita degradante, que não ofende 
apenas à vítima, mas toda a coletividade. 
 

Portanto, são precisas maiores iniciativas dos membros do Ministério Público do 
Trabalho (MPT), Ministério Público Federal (MPF) e Ministério Público Estadual 
(MPE) no combate a este crime. Em junho de 2010, o Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT) condenou 11 dos 13 envolvidos e multa de R$ 500 mil, sendo esta uma decisão 
pioneira e histórica no país. Muitas soluções são apontadas para o combate à exploração 
sexual infanto-juvenil: A população deverá buscar o Conselho Tutelar mais próximo, as 
Delegacias de Polícia e o Disque 100, em ligação gratuita, que tem serviço de 24h. 
 

Segundo o Centro de Referência às Vítimas de Violência (CNRVV), informação 
presente na mesma matéria jornalística veiculada no UOL Notícias, há uma  redução no 
número de casos registrados no Nordeste se deve ao fato do trabalho das ONGs e 
Governos na tentativa de diminuir a incidência desse tipo de crime na região. Sob o 
ponto de vista da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH), 
ainda não há um controle sobre a quantidade de pessoas que foram denunciadas, 
indiciadas ou presas por meio das denúncias registradas no Disque 100, mas existe um 
serviço de busca ativa nos casos envolvendo vítimas entre zero e seis anos de idade para 
saber se a violência denunciada foi cessada. 
 

Diante da importância do Disque 100, que é o serviço mais conhecido por quase 
toda a sociedade e também ao trabalho dos diversos órgãos governamentais e não 
governamentais que fazem a divulgação deste canal, há uma referência no que se refere 
ao Senado na aprovação de um projeto que torna exploração sexual de crianças e 
adolescentes, crime hediondo. A partir deste ano, conforme matéria jornalística 
veiculada no Jornal da Paraíba no dia 22 de maio de 2014, há a inclusão deste delito na 
Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/1990): “A Presidente Dilma Roussef sancionou, 
na tarde de ontem, lei que torna crime hediondo a exploração sexual de crianças e 



adolescentes. O texto torna o crime inafiançável e foi aprovado pelo Congresso na 
semana passada. Quem for condenado pela prática também fica impedido de obter 
anistia, graça ou indulto. O condenado por esse crime terá que cumprir um período 
maior de regime fechado para poder pleitear a progressão da pena. Se for  réu primário, 
de cumprir no mínimo, 2/5 do total da pena. Se for reincidente, é necessário passar por 
3/5 da pena antes de pedir a mudança no regime. A pena prevista é de quatro a dez anos 
de reclusão. Enquadram-se nesse quesito os donos ou gerentes de bordéis em que 
ocorrem prostituição. Quem for flagrado praticando sexo com menores de idade que 
estejam se prostituindo, também pode responder por crime hediondo. No Brasil há 
inúmeros grandes eventos que movimentam milhões de pessoas e terá que haver uma 
rede estruturada para agir em conjunto, segundo a Ministra de Direitos Humanos Ideli 
Salvatti, em referência ao Disque 100, que recebe denúncias por meio de ligações 
telefônicas, além do aplicativo Proteja Brasil (Jornal da Paraíba.  Caderno Últimas. 
"Exploração Sexual vira Crime Hediondo." 22 de maio de 2014. p. 08. 
 

De acordo com o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e 
Adolescentes, a Agenda de Ação de Estocolmo (1996) define que a exploração sexual 
comercial infantil é todo tipo de atividade que as redes, usuários e pessoas usam o corpo 
de uma menina, menino ou de adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter 
sexual com base numa relação de exploração comercial e poder, que declara a 
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes um crime contra a humanidade: 
“A exploração tanto de crianças quanto de adolescentes pode acontecer de maneira 
formal ou informal. No mercado formal, crianças e adolescentes são 
explorados/agenciados diretamente por uma terceira pessoa, que não o cliente final do 
serviço sexual. Essa terceira pessoa, por sua vez, tem direitos sobre os lucros gerados 
pelo serviço oferecido pela criança ou adolescente. Além disso, neste tipo de mercado, 
há uma relação contratual mais rigorosa entre crianças, adolescentes e clientes. Já no 
mercado informal, não existe uma terceira pessoa que agencia os serviços com as 
crianças e adolescentes oferecendo esses serviços sexuais autonomamente.” (MORAIS, 
2007, p.263) 
 

Na realidade brasileira, especialmente no Estado da Paraíba, convém registrar, 
todavia, que a exploração sexual infanto-juvenil de crianças e adolescentes não ocorre, 
apenas quando há a figura do intermediário ou aliciador. Neste sentido, há o 
entendimento das autoras Eva Faleiros e Josete de Oliveira Campos, em pesquisa 
apoiada pelo UNICEF: “A análise das relações contratuais existentes no mercado do 
sexo permite distinguir-se duas realidades distintas, que se caracterizam pro formas 
diferenciadas de contrato: A exploração sexual no mercado do sexo na qual os (as) 
trabalhadores (as) neste mercado encontram-se subordinadas a dois contratos: o sexual e 
o de trabalho e o contrato sexual autônomo, no qual a subordinação ocorre no contrato 
sexual entre trabalhador e cliente.” (FALEIROS e CAMPOS, 2000). 
 

Acerca do entendimento da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
ao tratar de exploração sexual de crianças e adolescentes, conceitua a figura do 
explorador: “É toda pessoa, homem ou mulher que utiliza diretamente ou faz 
intermediação de crianças e adolescentes para atividades sexuais com terceiros em troca 
de pagamento ou qualquer outro tipo de compensação. Portanto, são exploradores os 
que usam diretamente serviços sexuais de crianças e adolescentes, inapropriadamente 
chamados "clientes", os que facilitam atividades sexuais entre crianças e adolescentes e 
outra pessoa, os que recrutam crianças e adolescentes para o comércio sexual e os que, 
mesmo não se envolvendo diretamente, tem benefícios diretos ou indiretos com a 



exploração sexual comercial infantil (Relatório da OIT/IPEC - Programa de Prevenção e 
Eliminação da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira 
Argentina/Brasil/Paraguai, 2010)”. 
 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) também destaca que a 
exploração sexual infanto-juvenil não é apenas uma simples relação de trabalho, mas 
trata-se na verdade, de uma das piores formas de trabalho infantil, que implica 
deterioração física e psicológica de crianças e adolescentes, afetando, muitas vezes de 
forma irreversível, sua individualidade e sua integridade moral.  
 

Em relevante atuação do Ministério Público do Trabalho (MPT), há sobretudo, a 
ratificação da Convenção Nº 182 da OIT, sendo esta destaque na coletânea de textos 
publicada pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes: “Após a ratificação da Convenção pelo Brasil, outras instituições agora 
também se envolver no tema, tais como: Ministério Público do Trabalho, Delegacia 
Regional do Trabalho, Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e outros. Devem, 
portanto, ser envolvidos nos movimentos em prol da eliminação de todas as formas, 
sobretudo as consideradas mais danosas, de trabalho infantil. Deste modo, configura-se 
inquestionavelmente a legitimidade do Ministério Público do Trabalho face à típica 
lesão a interesses difusos e coletivos da sociedade, a exploração sexual de crianças e 
adolescentes, dano moral coletivo) e a direitos individuais indisponíveis, o direito 
subjetivo dos jovens lesados em sua integridade física e moral (CASTANHA, 2008, 
p.65).” 
 
      

Em 2014, o Ministério Público do Trabalho (MPT) no Estado da Paraíba, através 
das  atribuições da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região lança ações  com 
foco na Copa do Mundo 2014 da FIFA, no combate à exploração sexual de crianças e 
adolescentes durante os jogos realizados no Brasil. Com o tema "Não Deixe esse Time 
Entrar em Campo" e "Torça contra a Exploração Sexual", tais iniciativas buscam alertar 
a população e as autoridades  sobre o risco de ocorrer aumento dessa violência nos 
municípios paraibanos, especialmente em João Pessoa, por causa do trade turístico.  

Os detalhes foram divulgados na sede da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª 
Região, com base em estatísticas oficiais da Concern Universal Brasil sediada em João 
Pessoa/PB, sendo estes referentes à última Copa do Mundo, ocorrida em 2010 na África 
do Sul, quando os registros de abusos aumentaram em 63%: “Foram 40 mil crianças e 
adolescentes violentados e isso serve de alerta, porque a África do Sul é um país que 
tem dados socioeconômicos iguais aos do Brasil e a posição geográfica da Paraíba 
facilita a ação dos crimes sexuais praticados por estrangeiros. Um estudo divulgado por 
uma televisão de Londres apontou a Paraíba como um dos destinos mais baratos da 
Copa, porque o local não terá jogos e não estará com valores inflacionados, mas fica 
entre dois locais  (Natal e Recife), que são sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014. O 
trabalho de combate à exploração sexual infanto-juvenil será feito com apoio de 
anúncios divulgados em rádio, televisão, jornais impressos, cartazes, outdoors, outbus e 
panfletos. As informações são anunciadas em português, inglês, francês, espanhol, 
italiano e alemão e as denúncias podem ser feitas de forma sigilosa pelos números do 
Disque 100, 123, 190 e 197." (Jornal da Paraíba. Campanha Combate à Exploração 
Sexual: Procuradoria Regional do Trabalho lança ação com foco na Copa do Mundo 
FIFA em 2014. Quinta-feira, 21 de maio de 2014. p. 08)
 
 



7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 No Estado da Paraíba, as atividades de investigação acerca da exploração sexual 
de crianças e adolescentes são realizadas principalmente pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT), em parceria com o Ministério Público Estadual, Policia Civil, Policia 
Federal, além das Curadorias de Infância e Juventude, cujos dados são os que mais 
interessam e alimentam as crônicas policiais, programas de televisão e portais de 
notícias online. Entretanto, pela maior proximidade do crime, o impacto da notícia de 
um acontecimento polêmico e atual, a exemplo da exploração sexual infanto-juvenil na 
Paraíba, sendo vários acontecimentos graves, violentos e intensos, despertam a 
curiosidade pública e repercutem socialmente. 
 

Ao destacar o pensamento de Miguel Reale, há de fato um poder de investigação 
por parte da imprensa, chegando a denominá-la de "Ministério Público da Sociedade 
Civil", mas adverte que essa tarefa exige os mesmos critérios de prudência e 
comedimento conaturais àquela instituição, para salvaguarda dos valores éticos da 
pessoa humana, que não pode ser acusada com bases em indícios, que além de noticiar 
os atos de investigação criminal, a mídia dá ensejo à instauração de inquérito policial, 
quando publica a ocorrência dos fatos , que em tese são considerados crimes. 
 
 

A Secretaria de Segurança Pública e a Defesa Social da Paraíba promoveram 
uma operação policial na cidade de Pombal e dez pessoas foram presas por 
envolvimento na exploração sexual infanto-juvenil e o Ministério Público do Trabalho 
(MPT) na Paraíba, também ingressou com uma ação civil pública denunciando várias 
pessoas mostradas na série e a Polícias Civil em parceria com a Polícia Militar passaram 
a realizar fiscalizações ostensivas em bares, restaurantes, hotéis, motéis e bordéis, com 
ações efetivas contra a exploração sexual infanto-juvenil, essencialmente na cidade de 
Rio Tinto, um dos focos da prática deste crime. 
 

Ao longo destes três anos, Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da 
Paraíba também tem promovido debates sobre a série em fóruns, seminários e oficinas. 
Outro resultado positivo foi a solicitação de imagens da reportagem, pelo Ministério 
Público do Rio de Janeiro, para a produção de uma campanha nacional sobre o Abuso e 
Exploração Sexual contra crianças e adolescentes, chamada ‘Quem Cala Consente’. 
 

Na sociedade contemporânea, a população utiliza muito a televisão, 
proporcionando um positivo relacionamento com seus telespectadores, desenvolvimento 
de senso crítico e formação de opinião. Diante deste fato, o relacionamento humano, 
que nem sempre é harmonioso, muitas vezes é marcado pelo conflito e a partir deste 
momento, aparecem as formas de dominação, os problemas sociais e as demais 
dificuldades a serem solucionadas.  
 

Ante o exposto, também é importante afirmar que nas constituições anteriores 
não houve uma preocupação em estabelecer de fato os princípios fundamentais dos 
direitos da criança, como já havia em quase todos os Estados Democráticos de Direito. 
Tal constatação  demonstra a desídia da nação brasileira, posto que já era consenso na 
comunidade internacional a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, 
documento o qual o Brasil já era signatário.  
 



Nos dias de hoje, em pleno ano de 2014, é preciso haver uma proteção integral 
de fato e de direito de todas as crianças e adolescentes brasileiros, essencialmente o 
combate a este crime e assistência direcionada às vítimas da violência e da exploração 
sexual em cenário paraibano, sendo esta  principal bandeira do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) no Estado da Paraíba, em especial na ressocialização e proteção 
integral aos menores paraibanos vítimas da exploração sexual infanto juvenil, 
proporcionando novas perspectivas a serem desenvolvidas aos menores paraibanos, ao 
buscar melhores condições de desenvolvimento físico, mental, moral e educacional às 
crianças e adolescentes do Estado da Paraíba, que devem ter vida digna e seus direitos 
fundamentais valorizados e respeitados.  
 
  
8 REFERÊNCIAS 
 
CASTANHA, Neide. Direitos Sexuais são Direitos Humanos. Coletânea de Textos. 
Brasília/DF, 2008, p.65-70. 
DUPRET. Cristiane. Curso de Direito da Criança e do Adolescente.  Belo Horizonte: 
IUS, 2010.  
FALEIROS, Eva T. Silveira; CAMPOS, Josete de Oliveira. Repensando os conceitos 
de violência, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Brasília, 
fevereiro de 2000. 
FELICIANO, Guilherme Guimarães. Violência sexual contra a criança e ao 
adolescente no marco da precarização das relações de trabalho.Revista da 
Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 15ª Região. AMATRA XV - 
São Paulo, Ltr, N° 3. Ano 2010. 
FONSECA, Antonio Cezar Lima da. Direitos da Criança e do Adolescente. São 
Paulo: Atlas, 2011. 
GALTUNG, Johan. Direitos Humanos Uma Nova Perspectiva. Tradução Margarida 
Fernandes.Lisboa, Instituto Piaget. 2004. 
Folha de São Paulo. Senado aprova projeto que torna exploração sexual de menor 
crime hediondo. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1411082-senado-aprova-projeto-que-
torna-exploracao-sexual-de-menor-crime-hediondo.shtml. Acesso em: 20 de abril de 
2014. 
Jornal do Ministério Público Social. Pesquisa revela principais violações de 
direitos. Matéria de Capa do Jornal do Ministério Público. João Pessoa, 
Outubro/Novembro 2012. Ano III. Nº 30. Página 4. 
Jornal da Paraíba - PB implanta Disque Denúncia: Serviço de Proteção e Defesa dos 
Direitos das Crianças, Adolescentes, Idosos e Pessoas com deficiência é pioneiro no 
país. In: Caderno Cidades, p. 06, 22 de fevereiro de 2014. 
Jornal da Paraíba. Abuso sexual de crianças na Paraíba ocorre mais dentro de 
casa. Matéria de Capa da Edição de Domingo do Jornal da Paraíba. Campina 
Grande/PB, 1º de dezembro de 2013. Ano 42. Nº 12.197. Páginas 9 a 12. 
Jornal da Paraíba. Vítimas da Exploração: MPT revela que mais de cinco mil 
crianças são exploradas na Região de Campina Grande/PB.  Campina Grande/PB, 
4 de dezembro de 2012. Caderno Cidades. Página 10.  
Jornal da Paraíba.  Caderno Últimas. Campanha Combate à Exploração Sexual: 
Procuradoria Regional do Trabalho lança ação com foco na Copa do Mundo 
FIFA. Quinta-feira, 21 de maio de 2014. p. 08. 



Jornal da Paraíba. Caderno Últimas. Casos de Exploração Sexual crescem na 
Paraíba. Terça-feira, 17 de junho de 2014. p.08. 
Jornal da Paraíba.  Caderno Últimas. Exploração Sexual vira Crime Hediondo. 
(Dados da Folhapress). Quinta-feira, 22 de maio de 2014. p. 08. 
MORAIS, Normanda Araújo: et al. Exploração Sexual Comercial de Crianças e 
Adolescentes: Um Estudo com Caminhoneiros Brasileiros. In: Psicologia: Teoria e 
Pesquisa. Vol. 23. N.3, jul/set 2007, p. 263-272. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Organização Criminosa. 1.ed. São Paulo: Editora dos 
Tribunais, 2013. 
OLIVEIRA, Gastão Barreto de. Aspectos Sociológicos do Direito do Menor. João 
Pessoa: Textoarte Editora, 2002. 
PIOVESAN, Flávia. DE LUCA. Gabriela. Revista da Associação dos Magistrados 
da Justiça do Trabalho da 15ª Região. AMATRA XV - São Paulo, Ltr, Nº 5 Ano 
2012.  
Portal do Ministério Público do Estado da Paraíba (MPE) - Disponível em: 
http://www.mppb.mp.br/ Acesso em 10/01/2014. 
Portal do Ministério Público do Trabalho (MPT) - Disponível em: 
http://portal.mpt.gov.br Acesso em 10/01/2014. 
Portal das Organizações das Nações Unidas (ONU Brasil) - Disponível em: 
http://www.onu.org.br/ Acesso em 12/01/2014. 
Portal da Polícia Civil do Estado da Paraíba. Disponível em: 
http://www.paraiba.pb.gov.br/seguranca-e-da-defesa-social/delegacias-regionais Acesso 
em: 15/01/2014. 
Portal da Polícia Federal. Disponível em: http://www.dpf.gov.br/ Acesso em: 
15/01/2014 
Portal da Procuradoria Regional do Trabalho da 13ª Região (PRT13) - Disponível em: 
http://www.prt13.mpt.gov.br/). Acesso em 10/01/2014. 
Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT/IPEC) - Programa de 
Prevenção e Eliminação da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na 
Tríplice Fronteira Argentina/Brasil/Paraguai, 2010. 
ROLIM, Marcos, “Apresentação”. Relatório: Pelo fim das punições físicas contra 
crianças, Rio Grande do Sul,Comissão da Cidadania e Direitos Humanos/ 
Assembléia Legislativa dos Estados do Rio Grande do Sul, 2006.  
TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. Direitos de Família e do Menor . Inovações e 
tendências – doutrina e jurisprudência. Belo Horizonte. Del Rey: 2002. 
UOL Notícias. Brasil registra 87 denúncias de violência sexual contra menores por 
dia. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
noticias/2014/02/20/brasil-registra-87-denuncias-de-violencia-sexual-contra-menores-
por-dia.htm. Acesso em: 18 de abril de 2014. 
VAZ, Marlene. “Meninas de Salvador”. Pesquisa sobre a População Infanto Juvenil 
Prostituída – CEDECA/UNICEF, Bahia, 1994. 
 



 

 

 

 

AÇÃO NACIONAL PARA O COMBATE AO ABUSO E À 

EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTIL 

 

 

 

Outros Orgãos/Instituições 



 

Programação do 18 de Maio: Dia Nacional de Enfrentamento da 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes 2016 

 

Cerimônia Nacional em Alusão ao 18 de Maio  
 

Data: 18 de Maio de 2016 
Horário: 9:00– 12:00 
Local: Câmara dos Deputados- Auditório Nereu Ramos - Congresso Nacional - Esplanada dos 
Ministérios/Brasília-DF 
 

Programa 

09:00 Chegada dos participantes 

09:20 Início da Solenidade e composição da mesa 
Hino Nacional 

09:30 Solenidade de entrega do Prêmio Neide Castanha – 6º edição 
 

  
10:00 Lançamentos e Apresentação Cultural 

  
  
10:30     Pronunciamentos de autoridades 
11:30 Encerramento 

 

 
Seminário Nacional 

“A Promoção e Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes, e os 
desafios para o Enfrentamento da Violência Sexual no contexto das 

Novas Tecnologias de Comunicação e Informação” 
 
Data: 18 de maio de 2016 
Local:  Câmara dos Deputados- Auditório Nereu Ramos - Congresso Nacional - Esplanada dos 
Ministérios/Brasília-DF 
 

Programa 

14:00 Credenciamento dos participantes  
 

14:30    Mesa de Abertura - Comitê Nacional, ECPAT 
Brasil, SDH, Conanda, UNICEF, Childhood e 
Adolescente 

15:00 1º Painel: Novos Cenários das Violências 
Sexuais contra Crianças e Adolescentes no 
contexto das Novas Tecnologias de 
Comunicação e Informação 
 - Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(MMIRJDH) 
- Safernet 
- CGI – TIC Kids 



 

- Profº  Phd Benedito R. dos Santos -  Childhood 
16:30 Interação com a Plenária (debate) 

Moderador: Profº Vinicius Valentim Anced 
  
17:30 Encerramento 
 
2º Dia 
 
Data: 19 de maio de 2016 
Local:  Auditório da PGR – Procuradoria Geral da República Brasília-DF  
 
 

 

9:00  2º Painel – A garantia dos Direitos Sexuais de 
Crianças e Adolescentes e a Prevenção às 
Violências 
- Ministério da Saúde 
- Caroline Arcari - Instituto CORES 
-Estela Escandola - Rede Nacional Feminista de 
Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos 
- ECOS 

  
10:30 Interação com a Plenária (debate) 

Moderador: Adolescente do G38 
  
12:00 as 13:00             Almoço 

 
 

13:30 3º Painel – As Ações de Promoção dos Direitos 
Sexuais de Crianças e Adolescentes e a 
Prevenção às Violências frente às novas 
tecnologias – Avanços e Desafios 
- Secretaria Especial de Direitos Humanos 
(MMIRJDH) 
- Ministério da Educação 
- Ministério da Justiça 
- Ministério Publico do Trabalho 

  
15:30 Interação com a Plenária (debate) 

Moderadora: Representante do Conanda 
  
17:00          Encerramento e Encaminhamento 

 

  

 



PROJETO DE LEI Nº   , DE 2015 

 (Da Sra. Maria do Rosário) 

Estabelece o sistema de garantia de 
direitos de crianças e adolescentes vítimas 
e testemunhas de violência, e dá outras 
providências. 

O Congresso Nacional decreta: 

TÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Capítulo 1 

Das Definições e dos Objetivos 

Art. 1º Esta Lei normatiza e organiza o sistema de 

garantia de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de 

violência, cria mecanismos para prevenir e coibir a violência, nos termos do 

artigo 227 da Constituição da República, da Convenção sobre os Direitos da 

Criança, do Protocolo Facultativo para a Convenção sobre os Direitos da 

Criança sobre a Venda de Crianças, Prostituição e Pornografia Infantis, e de 

outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; 

estabelece ainda medidas de assistência e proteção às crianças e 

adolescentes em situação de violência e dispõe sobre a criação de órgãos 

especializados em crimes contra a criança e o adolescente. 

Art. 2º Toda criança e adolescente, independentemente 

de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 

idade e religião, nacionalidade ou regularidade migratória, ou qualquer outra 
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condição da criança, do adolescente, de seus pais ou de seus representantes 

legais, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 

asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar 

sua saúde física e mental e seu desenvolvimento moral, intelectual e social, 

além de direitos específicos à sua condição de vítima ou testemunha. 

§ 1o A União, os Estados e os Municípios desenvolverão 

políticas integradas e coordenadas que visem garantir os direitos humanos de 

crianças e adolescentes no âmbito das relações domésticas, familiares e 

sociais para resguardá-los de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao Estado criar as 

condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no 

caput. 

Art. 3o Na aplicação e interpretação desta Lei, serão 

considerados os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as 

condições peculiares das crianças e adolescentes para as quais o Estado, a 

família e a sociedade devem assegurar a fruição de direitos fundamentais com 

absoluta prioridade e com respeito à sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento.  

Paragrafo único. Para os fins de aplicação e 

procedimentos desta Lei, considera-se a idade da criança ou adolescente à 

época do fato, sendo sua utilização obrigatória para os que permanecem com 

menos de 18 (dezoito) anos e facultativa nos demais casos. 

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, sem prejuízo da 

regulamentação específica das condutas criminosas, configura-se como: 

I - violência física, a ação infligida à criança e ao 

adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal ou que lhe cause 

sofrimento físico, ainda que em virtude de natureza disciplinar; 

II - violência psicológica:  

a) qualquer conduta de discriminação, depreciação ou 

desrespeito em relação à criança e ao adolescente mediante ameaça, 

constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e 



3 

xingamentos, ridicularização, indiferença, exploração que possa comprometer 

seu desenvolvimento psíquico e emocional; 

b) o ato de alienação parental, assim entendido como a 

interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida 

ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança 

ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 

genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 

vínculos com este, especialmente, e dentre outras condutas reguladas em lei, 

ao apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra 

avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou 

adolescente;  

c) qualquer conduta que exponha a criança ou 

adolescente, direta ou indiretamente, a crime violento contra membro de sua 

família, tanto nuclear como extensa, ou de sua rede de apoio, da natureza que 

for e independentemente do ambiente em que cometido, particularmente 

quando isto a torna testemunha;  

III - violência sexual, qualquer conduta que constranja 

criança ou adolescente a manter ou presenciar conjunção carnal ou qualquer 

outro ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em fotos e vídeos por meio 

eletrônico ou não, que compreende:  

a)  abuso sexual, considerado toda a ação que se utiliza 

da criança ou adolescente para fins sexuais, seja conjunção carnal ou outro ato 

libidinoso, realizado de modo presencial ou por meios eletrônicos para 

estimulação sexual do agente ou de terceiros;  

b) exploração sexual comercial, considerada como o uso 

de criança ou adolescente em atividades sexuais em troca de remuneração ou 

qualquer outra forma de compensação, de forma independente ou sob 

patrocínio, apoio, incentivo de terceiros, seja de modo presencial ou por meios 

eletrônicos;  

c) tráfico de pessoas, considerado como o recrutamento, 

o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de criança ou 

adolescente, dentro do território nacional ou para o estrangeiro, com ou sem o 

fim de exploração sexual, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a 

outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de 
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autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de 

pagamentos;  

IV - violência institucional, a que decorre das respostas 

institucionais de órgãos educacionais, de atenção e de proteção especial, 

assim como de órgãos de segurança e justiça, que, em razão de 

desarticulação, de falta de coordenação, de efetividade e de objetividade ou, 

ainda, pela inobservância dos direitos reconhecidos nesta Lei às vítimas, 

provocam, em suas intervenções, atendimentos desconformes aos parâmetros 

normatizados, desumanizados, repetitivos ou disfuncionais, causando 

sofrimento psíquico à vítima de forma secundária; 

V - vitimização repetida, ou situação em que uma pessoa 

seja vítima de mais de um incidente delitivo, ou ação ineficiente do Estado, ao 

largo de um período determinado. 

§ 1° Apenas os órgãos da saúde, assistência social e 

segurança incumbidos de atendimento específico à criança e adolescente 

vítima ou testemunha de violência podem adotar procedimentos visando a 

exposição dos fatos vivenciados pelo ofendido. 

§ 2° Havendo revelação espontânea perante qualquer 

outro órgão de atendimento, a criança ou o adolescente não deve ser chamada 

a confirmar os fatos perante qualquer outro profissional antes de 

encaminhamento a órgão legitimado ao atendimento. 

§ 3° Para efeito desta Lei, a criança ou adolescente pode 

ser ouvida sobre a situação de violência na forma de: 

a) Escuta qualificada: procedimento de entrevista 

avaliativa da criança ou adolescente perante os órgãos especializados da 

saúde, assistência social ou segurança pública por meio de profissional 

devidamente qualificado para registro dos fatos narrados, análise 

sociopsicológica da vítima e de seu contexto familiar, assim como da 

capacidade protetiva dos responsáveis; 

b)      Depoimento judicial especial: procedimento de oitiva 

e, se o caso, de avaliação da criança ou adolescente na forma regulamentada 

no art.26 desta Lei. 
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TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS 

Art. 5º A aplicação e interpretação desta Lei, sem prejuízo 

dos princípios estabelecidos nas demais normas nacionais e internacionais de 

proteção dos direitos da criança e do adolescente, terão como base, dentre 

outros, os direitos e garantias fundamentais a: 

I - receber prioridade absoluta e ter considerada a 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento; 

II - receber tratamento digno e abrangente; 

III - ter a intimidade, as condições pessoais e as 

necessidades imediatas ou particulares protegidas, especialmente quando for 

vítima ou testemunha de violência; 

IV - ser protegido contra qualquer tipo de discriminação, 

independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, 

nível educacional, idade, religião, nacionalidade, regularidade migratória ou 

qualquer outra condição sua, de seus pais ou de seus representantes legais; 

V - receber informação adequada à sua etapa de 

desenvolvimento sobre direitos, inclusive sociais; serviços disponíveis; 

representação jurídica; importância do procedimento, modo e momento de sua 

participação; medidas de proteção; e reparação de danos; 

VI - ser ouvido, expressar suas opiniões e preocupações 

e participar, na medida de seu desenvolvimento e de sua vontade, das 

decisões que lhe digam respeito, assim como permanecer em silêncio; 

VII - receber assistência eficaz, tanto jurídica como 

psicossocial, com serviços especializados coordenados e efetivos, que facilitem 

a sua participação; 

VIII - ser resguardado e protegido contra os sofrimentos 

no curso das intervenções profissionais, com direito a apoio, a planejamento de 

sua participação, celeridade processual, idoneidade do atendimento e limitação 

das intervenções; 
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IX - ter segurança, com avaliação contínua sobre 

possibilidades de intimidação, ameaça e outras formas de violência psicológica, 

asseguradas medidas de proteção e outras aplicáveis ao agente; 

X - receber tratamento proporcional e atualizado do 

Estado, tendo em vista a situação pessoal em que se encontra após a 

notificação da violência; 

XI - receber reparação quando seus direitos forem 

violados; 

XII - conviver em família e em comunidade; 

XIII - ter as informações prestadas tratadas 

confidencialmente, sendo vedada a utilização ou repasse a terceiros das 

declarações feitas pela criança ou adolescente, salvo se tiverem por finalidade 

evitar nova tomada de depoimento em processos judiciais; e 

XIV - prestar declarações em formato adaptado à criança 

ou adolescente com deficiência ou em idioma diverso do português. 

TÍTULO III 

DA INTEGRAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENDIMENTO 

Art. 6° Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou 

presencie ação ou omissão, praticada em local público ou privado, violência 

física, psicológica, sexual ou institucional contra criança e adolescente, tem o 

dever de comunicar o fato imediatamente ao serviço telefônico de recebimento 

e monitoramento de denúncias, ao Conselho Tutelar ou à autoridade policial, 

os quais também, imediatamente, cientificarão o Ministério Público. 

Parágrafo único. A União, o Distrito Federal, os Estados e 

os Municípios deverão promover, periodicamente, campanhas de 

conscientização da sociedade, estimulando a mais rápida identificação da 

violência praticada contra crianças e adolescentes e a difusão dos direitos, dos 

serviços de proteção à criança e adolescente vítima e dos fluxos de 

atendimento às situações de violência, como forma de evitar a violência 

institucional. 

Art. 7° Crianças e adolescentes vítimas de violência, 

especialmente sexual, deverão ser ouvidas sobre os fatos apenas por 
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profissionais devidamente capacitados dos órgãos da saúde, assistência social 

e segurança responsáveis diretamente pelo atendimento dessas situações. 

Art. 8° Os sistemas de justiça, segurança pública, 

assistência social e saúde deverão adotar ações articuladas, coordenadas e 

efetivas voltadas à humanização do atendimento de vítimas de violência 

sexual, não revitimização e responsabilização do agressor, nos termos desta 

Lei. 

Parágrafo único. A articulação deve se pautar, dentre 

outras, pelas seguintes diretrizes: 

I - capacitação interdisciplinar e, tanto quanto possível, 

conjunta de profissionais; 

II - estabelecimento de mecanismos de informação, 

referência, contrarreferência e monitoramento; 

III - planejamento coordenado do atendimento; 

IV - celeridade do atendimento, devendo ser realizado 

imediatamente após a revelação ou em data mais próxima dela; 

V - prioridade do atendimento em relação a outros casos 

e com tanta maior urgência quanto mais nova for a vítima;  

VI - identificação de situações que preconizem 

antecipação do atendimento à vítima pelos demais órgãos, inclusive da Justiça, 

com representação ao Ministério Público; 

VII - reconhecimento de interdependência dos campos de 

ação entre segurança, assistência social e saúde, com convergência e 

coerência em seu modo de atuação em prol da proteção da criança ou 

adolescente vítima ou testemunha; 

VIII - integração do atendimento, com máxima 

qualificação dos profissionais responsáveis pela entrevista avaliativa da vítima 

de modo a se evitar a repetição de seu relato perante outros órgãos de 

atendimento, devendo o profissional que a realizar se responsabilizar por 

contemplar as necessidades de todos os órgãos a serem envolvidos no 

atendimento, conforme regulamento a ser editado pelo Conselho Nacional de 

Direitos da Criança e do Adolescente;  
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IX - abrangência e integralidade, devendo comportar 

avaliação e atenção de todas as necessidades das vítimas decorrentes da 

ofensa sofrida;  

X - efetividade da ação protetiva, de modo que o órgão 

que propicie uma intervenção mais abrangente tenha a primazia de proceder à 

escuta abrangente, qualificada e humanizada da criança ou adolescente vítima 

ou testemunha, devendo-se, em caso de igualdade de estruturas, prevalecer a 

atuação pelos órgãos de segurança em face dos demais; 

XI - supletividade da atuação entre os órgãos de 

atendimento da segurança, assistência social e saúde na avaliação das 

necessidades básicas da criança ou adolescente vítima ou testemunha por 

meio de sua escuta qualificada, de modo que, na falta de estrutura humana ou 

física adequadas por um dos órgãos e durante o período de aprimoramento 

institucional, o atendimento à criança e ao adolescente seja suprido pelos 

demais; 

XII - primazia do respeito aos direitos e garantias das 

vítimas na organização dos serviços;  

XIII - precocidade da intervenção, devendo ser tanto 

preventiva como imediata ao momento da ofensa ou de sua revelação. 

XIV - mínima intervenção, devendo incidir apenas na 

situação que possa ameaçar ou violar direitos de crianças e adolescentes, com 

a menor duração possível e unicamente pelas autoridades e instituições com 

legitimação legal para a promoção ou defesa de direitos; 

XV - participação da vítima e, se possível, de sua família, 

na tomada de decisão e planejamento sobre sua participação, o modo e 

momento de sua ocorrência e no acompanhamento de todo o plano de 

atendimento; e 

XVI - consulta e avaliação pública regular, com 

envolvimento de grupos de vítimas, sobre a adequação dos serviços às 

necessidades e direitos da população atendida. 

Art. 9° A União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios poderão criar atendimento telefônico ou serviços de resposta 

telefônica, inclusive por meio da Internet, para permitir que crianças e 
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adolescentes possam revelar e denunciar situações de abuso e de exploração, 

divulgando-se informação sobre os atendimentos passíveis de serem 

ministrados, especialmente os serviços socioassistenciais, de saúde e de 

segurança. 

§ 1° Na eventualidade de existência de mais de um 

serviço por região, as unidades da Federação deverão articular e coordenar as 

ações. 

§ 2° As denúncias recebidas serão encaminhadas à 

autoridade policial do local dos fatos para apuração, e ao Conselho Tutelar, 

para aplicação de medidas de proteção, e ao Ministério Público, nos casos que 

forem de sua atribuição específica. 

Art. 10. Os Municípios poderão criar Centros Integrados 

de Atendimento que proporcionem atenção e atendimento integral e 

interinstitucional às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de 

violência, dotados de equipe multidisciplinar especializada. 

§ 1° Os Centros Integrados de Atendimento poderão 

contar com Delegacias Especializadas, Serviços Médicos de Referência, 

inclusive para perícia médico-legal, e serviços socioassistenciais, com Varas 

Especializadas em Crimes contra a Criança e Adolescente, assim como 

Ministério Público e Defensoria Pública. 

§ 2° O Distrito Federal e os Estados, ou vários Municípios 

entre si poderão criar Centros Regionais Integrados nos termos do caput. 

§ 3° Nos locais onde não forem criados centros 

municipais ou regionais de atendimento, os Conselhos Municipais deliberarão 

sobre o fluxo de atendimento às crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência, observando-se os princípios e normas estabelecidos 

nesta Lei. 

Art. 11. Incumbe aos Conselhos Tutelares representar ao 

Ministério Público em caso de inobservância dos princípios previstos nesta Lei, 

sempre que importe em ameaça ou violação de direitos de crianças e 

adolescentes.  

Parágrafo único. No atendimento às crianças e 

adolescentes vítimas, para efeito de cumprimento do disposto no artigo 136, I, 
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da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), deverá o Conselho Tutelar encaminhar a criança ou adolescente 

para oitiva e avaliação por um dos órgãos de segurança pública, saúde ou 

assistência social especializado e legitimado ao atendimento sobre a situação 

de violência. 

Capítulo 1 

Da Saúde 

Art. 12. A União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios poderão criar, no âmbito do Sistema Único de Saúde, serviços de 

referência para atenção integral às crianças e adolescentes em situação de 

violência sexual, podendo atender conjuntamente outros sujeitos que padeçam 

da mesma situação de vulnerabilidade, com a obrigação de garantir: 

I - acolhimento; 

II - atendimento humanizado, observados os princípios do 

respeito da dignidade da pessoa humana, da não discriminação, do sigilo e da 

privacidade; 

III - escuta qualificada da criança ou adolescente vítima, 

propiciando ambiente de confiança e respeito, observado o disposto no art. 8°, 

§1°, especialmente incisos VII a XI, desta Lei; 

IV - informação prévia ao paciente, assegurada sua 

compreensão sobre o que será realizado em cada etapa do atendimento e a 

importância das condutas médicas, multiprofissionais e policiais, respeitada sua 

decisão sobre a realização de qualquer procedimento; 

V - atendimento clínico; 

VI - atendimento psicológico; 

VII - realização de anamnese e preenchimento de 

prontuário onde conste, entre outras, as seguintes informações: 

a) data e hora do atendimento; 

b) história clínica detalhada, com dados sobre a violência 

sofrida; 
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c) exame físico completo; 

d) descrição minuciosa das lesões, com indicação da 

temporalidade e localização específica; e 

e) identificação dos profissionais que atenderam a pessoa 

em situação de violência; 

VIII - dispensação e administração de medicamentos para 

profilaxias indicadas conforme as normas, regras e diretrizes técnicas do 

Ministério da Saúde; 

IX - exames laboratoriais necessários; 

X - preenchimento da ficha de notificação compulsória de 

violência doméstica, sexual e outras violências; 

XI - orientação e agendamento ou encaminhamento para 

acompanhamento clínico e psicossocial; 

XII - representação à autoridade judicial acerca da 

antecipação da tomada de depoimento da criança ou adolescente, sempre que 

que a demora possa causar prejuízo ao seu desenvolvimento. 

§ 1º Onde não houver Instituto Médico Legal (IML) nas 

proximidades do local dos fatos, os estabelecimentos de saúde poderão 

realizar, no âmbito dos serviços de referência dispostos no caput, a coleta, 

guarda provisória, preservação e entrega de material com vestígios de 

violência sexual, prescindindo de novo exame do corpo de delito direto com a 

vítima por parte do referido Instituto, sempre que a materialidade do crime 

estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. 

§ 2º O Distrito Federal, os Estados e os Municípios 

disporão sobre a infraestrutura necessária e o modo de atendimento do 

serviço, inclusive em plantões, assim como a regulação do acesso aos leitos 

em casos de internação. 

Art. 13. A Saúde organizará atendimento aos autores de 

violência contra a criança e o adolescente tanto no sistema prisional como 

socioeducativo e ambulatorial ao egresso. 
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Parágrafo único. Nos casos em que houver avaliação de 

risco de recidiva no cometimento de violência contra criança ou adolescente, 

especialmente nos casos em que o egresso mantiver contato com crianças e 

adolescentes, o Conselho Tutelar deverá ser obrigatoriamente notificado para 

efeito de imposição das medidas previstas nos artigos 129, III, e 130, da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Capítulo 2 

Da Assistência Social 

Art. 14. Compete ao serviço de atenção a crianças e 

adolescentes vítimas ou testemunhas de violência no âmbito da assistência 

social, de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência 

Social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, dentre outros 

procedimentos a serem definidos em regulamento: 

I - a elaboração de plano familiar de atendimento, 

valorizando a participação da criança e do adolescente e a preservação dos 

vínculos familiares; 

II - a escuta qualificada da criança ou adolescente vítima 

ou testemunha de violência, procurando contemplar todas as necessidades 

advindas da revelação do abuso, observado o disposto no artigo 8°, § 1°, 

especialmente incisos VII a XI desta Lei. 

III - a inclusão prioritária em programa de transferência de 

renda sempre que o afastamento de investigado possa comprometer a 

segurança e integridade da criança e adolescente; 

IV - atenção à vulnerabilidade indireta dos demais 

membros da família decorrentes da situação de abuso; 

V - avaliação e atenção às situações de intimidação, 

ameaça, constrangimento ou discriminação decorrentes da vitimização, 

inclusive durante o trâmite do processo judicial, devendo comunica-las 

incontinenti à autoridade judicial para a tomada de providências; 

VI - inclusão, quando necessário, da criança ou 

adolescente vitima ou testemunha de violência no Programa de Proteção; 
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VII - representação ao Ministério Público, nos casos de 

falta de genitor com capacidade protetiva em razão da situação de violência, 

para a colocação da criança ou adolescente sob os cuidados da família 

extensa, de família substituta, ou de serviço de acolhimento familiar ou, em sua 

falta, institucional; 

VIII - representação à autoridade judicial para a 

antecipação da tomada de depoimento da criança ou adolescente, sempre que 

que a demora possa causar prejuízo ao seu desenvolvimento; e 

IX - articulação interinstitucional para gerenciamento dos 

diversos atendimentos, evitando-se sobrecarga às famílias. 

 Parágrafo único.  Regulamento do Conselho Nacional de 

Assistência Social definirá as diretrizes e os procedimentos do serviço. 

Art. 15. A Assistência Social organizará atendimento aos 

autores de violência contra a criança e o adolescente tanto no sistema prisional 

como socioeducativo e ambulatorial ao egresso. 

Parágrafo único. Nos casos em que houver avaliação de 

risco de recidiva no cometimento de violência contra criança ou adolescente, 

especialmente nos casos em que o egresso mantiver contato com crianças e 

adolescentes, o Conselho Tutelar deverá ser obrigatoriamente notificado para 

de imposição das medidas previstas nos artigos 129, III, e 130, da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Capítulo 3 

Da Segurança Pública 

Art. 16. O Distrito Federal e os Estados poderão criar 

delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes vítimas 

ou testemunhas de violência, dotadas de equipe multidisciplinar especializada. 

§ 1° Cabe ao Distrito Federal e aos Estados, na 

elaboração de suas propostas orçamentárias, prever recursos para 

manutenção de equipes interprofissionais, destinadas a assessorar as 

delegacias especializadas. 

§ 2° Onde a demanda não for suficiente para a 

especialização, poderão ser criadas delegacias que atendam igualmente 
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adolescentes autores de atos infracionais e mulheres vítimas de violência 

doméstica, sempre com a dotação de equipe multidisciplinar especializada no 

atendimento à vítima. 

Art. 17. Constatado que a criança ou adolescente está em 

risco, em qualquer momento dos procedimentos de investigação e 

responsabilização dos suspeitos, a autoridade policial requisitará as medidas 

de proteção pertinentes, dentre as quais:  

I - evitar o contato direto entre a criança ou adolescente 

vitima ou testemunha de violência com o acusado ou indiciado; 

II -  solicitar o afastamento do investigado da residência, 

em se tratando de pessoa da família; 

III - requerer a prisão preventiva do investigado, quando 

houver suficientes indícios de ameaça à criança ou adolescente vitima ou 

testemunha de violência; 

IV -  solicitar aos órgãos de atendimento socioassistencial 

a inclusão da vítima e de sua família nos atendimentos a que têm direito; 

V - requerer a inclusão da criança ou adolescente vitima 

ou testemunha de violência no Programa de Proteção; 

VI - representar ao Ministério Público, nos casos de falta 

de genitor com capacidade protetiva em razão da situação de violência, para a 

colocação da criança ou adolescente sob os cuidados da família extensa, de 

família substituta, ou de serviço de acolhimento familiar, ou, em sua falta, de 

acolhimento institucional; 

VII – representar ao Ministério Público para que proponha 

ação cautelar de antecipação de prova, resguardado os pressupostos legais, 

sempre que a demora possa causar prejuízo diante da demora e ao 

desenvolvimento da criança;  

VIII - solicitar às autoridades competentes a adoção de 

outras medidas de proteção que se mostrem convenientes. 

Art. 18. A criança ou adolescente vitima ou testemunha 

de violência poderá passar por exame médico e tomada de amostras corporais 

de forma imediata, observado o disposto no artigo 12, § 1°, desta Lei. 
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Parágrafo único. Sempre que possível, os serviços 

médico-legais ou de tomada de amostras deverão estar integrados 

espacialmente com as delegacias de polícia.  

Art. 19. As crianças chamadas a depor deverão ser 

notificadas de forma cuidadosa para que, dentro de sua capacidade, entendam 

os procedimentos administrativos e judiciais a serem desenvolvidos. 

Art. 20. A tomada de depoimento da criança ou 

adolescente vítima deve ser qualificada, observado o disposto no artigo 8°, § 

1°, especialmente incisos VII a XI, e o Título IV desta Lei. 

Parágrafo único. A equipe multidisciplinar deverá realizar 

avaliação complementar à escuta para contemplar as necessidades dos 

demais órgãos de atendimento, especialmente da assistência social e saúde. 

Capítulo 4  

Da Justiça 

Art. 21. Os Juizados ou Varas especializados em crimes 

contra criança e adolescente, órgãos da Justiça ordinária com competência 

cível e criminal, poderão ser criados pela União, pelo Distrito Federal e pelos 

Estados para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes 

da prática de violência contra criança e adolescente, dotados de equipe 

multidisciplinar especializada no atendimento à vítima. 

§ 1° Onde não for possível a especialização, as varas da 

infância e da juventude serão igualmente competentes para o processamento 

dos crimes cometidos contra criança e adolescente, devendo, em comarcas 

menores, serem estas competências preferencialmente conjugadas com 

violência doméstica. 

§ 2° As varas deverão ser integradas operacionalmente 

com os órgãos do Ministério Público, Defensoria Pública, Segurança Pública, 

Saúde e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito 

de agilização, articulação, coordenação e efetividade do atendimento, nos 

termos do artigo 10 desta Lei.  
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TITULO IV  

DOS PROCEDIMENTOS E DA ESCUTA OU TOMADA DE DEPOIMENTO DA 

CRIANÇA OU ADOLESCENTE VÍTIMA 

Art. 22. Toda a criança ou adolescente pode ser ouvida 

em atendimento socioassistencial, processo administrativo ou judicial, 

independente de sua idade ou condição, respeitando-se sua vontade e suas 

capacidades, observando-se os princípios disciplinados no artigo 8º, parágrafo 

único, especialmente os incisos VII a X, e os procedimentos previstos nesta 

Lei. 

§ 1° Para a escuta ou tomada de depoimento da criança 

ou adolescente os órgãos de atendimento da Saúde, Assistência Social e, 

especialmente, da Segurança Pública e da Justiça, deverão contar com equipe 

multidisciplinar e especializada. 

§ 2° Conjuntamente com a escuta ou tomada de 

depoimento, a equipe poderá realizar avaliação psicossocial. 

Art. 23. A criança deverá ser sempre escutada em local 

apropriado e acolhedor, com mobiliário próprio e adequado às diferentes faixas 

etárias e que permita o resguardo de sua privacidade. 

§ 1° Nos procedimentos policiais e judiciais, a criança ou 

adolescente tem o direito de ser resguardado de qualquer contato com o 

acusado, inclusive visual, antes, durante ou depois de seu depoimento, 

sujeitando-se o servidor a responder por crime de constrangimento ilegal, se 

não se configurar crime mais grave. 

§ 2º A criança ou adolescente tem o direito de conhecer 

todos os profissionais que acompanharem indiretamente escuta ou tomada de 

depoimento e de ser informada sobre seu papel em seu atendimento. 

Art. 24. A tomada de declaração de criança ou 

adolescente vítima ou testemunha de violência, sempre que possível, será 

realizada em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla 

defesa do investigado. 

§ 1° A antecipação da prova deverá sempre ser realizada 

quando a vítima tiver menos de 7 (sete) anos ou quando houver recomendação 
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técnica interdisciplinar apontando que a demora processual poderá causar 

prejuízos ao desenvolvimento psíquico da criança ou adolescente. 

§ 2° Antecipada a produção de prova na forma do caput, 

não será admitida a tomada de nova declaração da criança ou do adolescente, 

no âmbito administrativo ou judicial, inclusive na sessão do Tribunal do Júri, 

salvo quando justificada a sua imprescindibilidade e houver a concordância da 

vítima. 

Art. 25. Por ocasião do recebimento da denúncia, o Juiz 

facultará às partes a apresentação de quesitos e indicação de assistente 

técnico no prazo de resposta à acusação, decidindo em seguida e designando 

data para o ato.  

Parágrafo único. No caso de cautelar de produção 

antecipada de provas, o prazo de apresentação de quesitos e indicação de 

assistente técnico será de 5 (cinco) dias.  

  Art. 26. O depoimento será colhido por equipe 

multidisciplinar que atuará de acordo com o seguinte procedimento: 

I - os profissionais envolvidos prepararão a criança ou 

adolescente psicologicamente para a tomada de depoimento, informando-lhe 

de seus direitos e dos procedimentos a serem adotados, planejando sua 

participação, sendo vedada a leitura da denúncia ou de peças processuais que 

possam sugestionar falsas memórias e causar o descrédito de sua fala; 

II - caso a vítima se recuse a depor, deverá ser informada 

sobre os possíveis desfechos do processo judicial e das implicações que 

possam advir à sua segurança, garantindo-lhe entrevista com o seu defensor e, 

se o desejar, com o representante do Ministério Público; 

III - a equipe multiprofissional velará pela fala livre da 

criança ou do adolescente sobre a situação de violência, intervindo apenas 

secundariamente e quando necessário para a melhor elucidação dos fatos com 

questões abertas e não sugestionáveis; 

IV - no curso do processo judicial, o depoimento da 

criança será visualizado pelo Juiz, pelo indiciado ou acusado e seu defensor e 

pelo Ministério Público, por meio de transmissão eletrônica; 
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V - findo o procedimento previsto no inciso II, o 

profissional da equipe multidisciplinar garantirá à criança ou adolescente um 

intervalo, durante o qual o Juiz avaliará a necessidade de questões 

complementares, consultando para tanto o Ministério Público, o defensor e os 

assistentes técnicos; 

VI – o Juiz repassará todas as questões conjuntamente 

ao profissional da equipe multidisciplinar pessoalmente ou por intermédio de 

contato telefônico ou eletrônico; 

VII - o profissional, ao questionar a criança ou o 

adolescente, poderá simplificar a linguagem e os termos da pergunta que lhe 

foi transmitida, não sendo necessário repeti-la em sua literalidade para melhor 

compreensão por parte da criança ou adolescente, observadas a sua condição 

peculiar de pessoa em desenvolvimento ou outras características pessoais; 

VIII - deverão ser adotadas metodologias especiais de 

tomada de depoimento ou protocolos amplamente reconhecidos, informados 

por pesquisas cientificas e reconhecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, 

que reduzam a angústia ou trauma da criança ou adolescente vítima ou 

testemunha de crime e evitem sua revitimização; 

IX - os depoimentos serão gravados em meio eletrônico 

ou magnético, cuja transcrição e mídia integrarão o processo, como forma de 

assegurar seu uso no processo criminal e nos demais processos em que a 

situação abusiva tiver relevância jurídica, evitando-se sua repetição; e 

X - subsequentemente à tomada de depoimento, a equipe 

apresentará avaliação, respondendo aos quesitos aprovados pelo Juiz.  

§ 1º Caso a vítima manifeste o desejo de prestar 

depoimento diretamente ao Juiz, deverá ser informada sobre a dinâmica da 

audiência, com oferta de meios para que possa tomar a decisão, inclusive 

assistir a uma audiência criminal para que visualize o modo de sua 

participação. 

§ 2° O Juiz tomará todas as medidas apropriadas para a 

preservação da intimidade e privacidade da vítima e o respeito ao seu direito a 

tratamento digno por todas as partes, especialmente por ocasião das perguntas 

que lhe forem dirigidas por intermédio da equipe multidisciplinar ou, na hipótese 

do parágrafo anterior, pessoalmente. 
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§ 3º O profissional verificará antecipadamente à tomada 

do depoimento com a criança ou adolescente se a presença do réu assistindo 

ao ato poderá influir no ânimo da vítima de modo que prejudique o depoimento 

ou a coloque em situação de risco, caso em que, fazendo constar do termo, 

não será autorizada a sua presença na sala de audiência, nos termos do artigo 

217 do Código de Processo Penal. 

§ 4° Sempre que possível, a criança ou adolescente 

deverá ser ouvida em horário que lhe for mais adequado e conveniente.  

§ 5° Nas hipóteses em que houver risco à vida ou 

integridade física da vítima, o Juiz tomará as medidas apropriadas para que 

seja registrada no processo apenas a sua voz, garantindo-se sigilo aos dados 

pessoais da vítima e de sua família.  

§ 6° Em casos de coautoria envolvendo adultos e 

adolescentes, as respectivas varas criminal e da infância e juventude deverão 

promover a tomada unificada do depoimento, com a participação de todos os 

envolvidos, competindo a tomada de depoimento e a verificação de outros 

processos de apuração do delito ao Juiz a quem primeiramente tiver sido 

distribuído o processo.  

§ 7° A autoridade que tomar a declaração da criança ou 

adolescente vítima ou testemunha de violência, poderá remeter cópia da 

declaração ao Ministério Público, sempre que reputar necessária a aplicação 

das medidas de proteção previstas na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1.990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), bem como disponibilizá-lo, mediante 

requisição, às varas de família ou da infância e da juventude. 

 § 8° Os processos em que haja tomada de depoimento 

de criança ou adolescente vítima ou nos quais seja utilizado seu depoimento 

gravado em mídia eletrônica tramitarão em segredo de justiça. 

§ 9º O Conselho Nacional de Justiça regulamentará as 

condições de preservação e segurança da mídia relativa ao depoimento da 

criança ou adolescente, de forma a evitar a sua indevida utilização em 

desrespeito ao direito à intimidade e privacidade da vítima. 
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TÍTULO V  

DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS GESTORES, OPERADORES E 

ENTIDADES DE ATENDIMENTO  

Art. 27.  No caso do desrespeito, mesmo que parcial, ou 

do não cumprimento integral às diretrizes e determinações desta Lei, em todas 

as esferas, são sujeitos:  

I - gestores, operadores e seus prepostos e entidades 

governamentais às medidas previstas no inciso I e no § 1o do artigo 97 da Lei 

no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); e  

II - entidades não governamentais, seus gestores, 

operadores e prepostos às medidas previstas no inciso II e no § 1o do artigo 97 

da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente).  

Parágrafo único.  A aplicação das medidas previstas 

neste artigo dar-se-á a partir da análise de relatório circunstanciado elaborado 

após as avaliações, sem prejuízo do que determina o artigo 232 da Lei nº 

8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

Art. 28.  Àqueles que, mesmo não sendo agentes 

públicos, induzam ou concorram, sob qualquer forma, direta ou indireta, para o 

não cumprimento desta Lei, aplicam-se, no que couber, as penalidades 

dispostas na Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as sanções 

aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública 

direta, indireta ou fundacional e dá outras providências (Lei de Improbidade 

Administrativa).  

Capitulo 1 

Dos Crimes 

Art. 29. É crime violar sigilo processual, permitindo que 

depoimento de criança ou adolescente vítima seja assistido por pessoa 

estranha ao processo, sem autorização da vítima. 

Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art97§1
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Art. 30. É crime divulgar pela Internet, televisão ou 

qualquer meio de comunicação depoimento de criança ou adolescente vítima 

de violência, colhido em procedimento previsto em Lei. 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e multa. 

Parágrafo único.   Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) 

se o agente:      

I - comete o crime no exercício de cargo ou função 

pública ou a pretexto de exercê-lo;  

II - for parte no processo. 

Capitulo 2  

Das Infrações Administrativas 

Art. 31. Configura infração administrativa divulgar, total ou 

parcialmente, sem autorização devida, por qualquer meio de comunicação, 

nome, ato ou documento de procedimento policial, administrativo ou judicial 

diverso do depoimento relativo a criança ou adolescente vítima de violência. 

Pena - multa de 3 (três) a 20 (vinte) salários de 

referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

Art. 32. Configura infração administrativa deixar de 

representar à autoridade competente em caso de intimidação, ameaça ou 

constrangimento à vitima no curso do atendimento ou do processo ou quando 

verificada a necessidade de antecipação da tomada de depoimento da vítima. 

Pena, multa de 1 (um) a 10 (dez) salários de referência, 

aplicando-se o dobro em caso de reincidência. 

TÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 33. A União, o Distrito Federal, os Estados e os 

Municípios terão o prazo de 1 (um) ano a partir da data da publicação oficial 

desta Lei para adaptar-se às presentes determinações legais. 
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Art. 34. Cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados e 

aos Municípios prever recursos orçamentários para contratação e formação 

dos profissionais incumbidos das atividades previstas nesta Lei. 

Parágrafo único. A capacitação dos profissionais 

envolvidos com o atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou 

testemunhas de violência deverá ser contínua e continuada.  

Art. 35. É vedada a contratação, para compor o quadro de 

pessoal efetivo ou terceirizado de entidades governamentais ou não 

governamentais que atendam crianças ou adolescentes, de pessoas 

condenadas criminalmente por prática de violência física, psicológica, sexual e 

institucional contra crianças e adolescentes, em decisão transitada em julgado 

ou proferida por órgão colegiado. 

§ 1° Compete ao Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescente fiscalizar de modo contínuo esse requisito de 

funcionamento, negando ou cassando registro da entidade que o descumprir. 

§ 2° O Ministério Público poderá requerer o afastamento 

provisório da entidade de atendimento de pessoa que esteja sendo processada 

por crime grave contra criança ou adolescente, desde que haja situação de 

risco que o justifique.  

Art. 36. O artigo 208 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), passa a vigorar acrescido do 

seguinte inciso XI: 

“Art. 208. ............................................................................. 

............................................................................................. 

XI - de atendimento integrado e coordenado a crianças e 
adolescentes. (NR) 

..........................................................................................”. 

Art. 37. Esta Lei entra em vigor após decorrido 1 (um) ano 

da data de sua publicação oficial. 
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JUSTIFICAÇÃO 

O Brasil tem se ressentido da falta de legislação que 

proteja os direitos de crianças e adolescentes expostos ao sistema de justiça, 

seja como vítimas ou como testemunhas de violência física, psicológica, sexual 

e institucional. 

Frequentemente o que se vê é a falta de consideração 

quanto à condição de pessoas em desenvolvimento, o que resulta em violência 

institucional, que se dá nas interações de crianças e adolescentes com os 

órgãos educacionais, de atenção e de proteção especial, assim como órgãos 

de segurança e justiça institucional. 

Crianças e adolescentes são expostos à vitimização 

secundária, produzida pela ineficiência no trato da questão, e à vitimização 

repetida, quando ocorre mais de um incidente delitivo, ou ação ineficiente do 

Estado, ao largo de um período determinado. A criança e o adolescente 

pagam, portanto, um alto preço por entrarem em contato com o universo da 

violência, como vítimas ou testemunhas.  

Com essa preocupação, estivemos em contato com 

magistrados, promotores de justiça, advogados e demais especialistas em 

direito e justiça da infância e adolescência para construir uma proposição 

legislativa que contemplasse as recomendações baseadas em normativas 

internacionais e na prática de tomada de depoimentos especiais em distintos 

países.  

O Grupo de Trabalho sobre o Marco Normativo da Escuta 

de Crianças e Adolescentes teve em sua composição renomados peritos na 

questão, como se pode constatar pelo seguinte quadro: 
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Prefácio

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) tem muitos 
motivos de satisfação por ter participado da elaboração deste livro-guia destinado à 
capacitação dos vários profissionais envolvidos na escuta de crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual. Esses profissionais têm a dupla missão de proteger 
crianças e adolescentes e, ao mesmo tempo, tomar as providências para a devida 
responsabilização daqueles ou daquelas que praticam a violência. 

Esta obra apresenta um conjunto de subsídios, ainda inéditos no país, para 
orientação e treinamento de profissionais que atuam na promoção e na defesa dos 
direitos da criança e do adolescente. Além de ser uma primeira coletânea substancial 
de textos para a capacitação em Depoimento Especial, o livro-guia inova pela 
abrangência de seu conteúdo que oferece elementos teóricos e metodológicos para 
os vários atores da rede de proteção de crianças e adolescentes, incluídos aqueles 
pertencentes aos sistemas de segurança e justiça, que efetivamente realizam de 
forma cotidiana a escuta. 

Esta publicação é fruto do esforço coletivo de pessoas com muita experiência 
em temas relacionados à infância e adolescência e comprometidas com o respeito e 
com a proteção dos direitos da criança e do adolescente.

A publicação deste livro-guia é uma excelente maneira de celebrar o 25o 
aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, um 
dos marcos legais mais importantes na história dos direitos humanos. Em seu 
artigo 12, a Convenção assegura o respeito à opinião de crianças e adolescentes 
sobre “todos os assuntos” a elas relacionados, e, em particular, o direito de “ser 
ouvida em todo processo judicial ou administrativo” que lhes afetem. Por sua vez, 
qualificar a ação de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes vítimas 
ou testemunhas foi um compromisso que o Estado brasileiro assumiu ao ratificar, 
em 2004, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança, que 
trata da venda de crianças, prostituição e pornografia infantil. 
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Os Estados Partes adotarão medidas para assegurar treinamento 
apropriado, em particular treinamento jurídico e psicológico, 
às pessoas que trabalham com vítimas dos delitos proibidos 
pelo presente Protocolo (Art. 8o, Inciso 4). 

Em suporte à Convenção sobre os Direitos da Criança e ao Protocolo 
correspondente, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas estabeleceu 
em suas diretrizes que

a formação adequada, educação e informação devem ser 
disponibilizadas aos profissionais que trabalham com crianças 
vítimas e testemunhas, com vistas a aperfeiçoar métodos 
especializados, abordagens e atitudes, a fim de proteger e lidar 
de forma eficaz e sensível com crianças vítimas e testemunhas. 
(Art. 40 Resolução 20/2005 da ECOSOC).

Esta iniciativa, portanto, nos permite dar concretude ao nosso mandato de 
apoiar e acompanhar a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança. 
Ela também nos permite ser parte de um processo de construção de procedimentos 
judiciais amigáveis, centrados na proteção dos direitos da criança e alinhados às 
mais recentes construções da normativa internacional elaborada pelas Nações 
Unidas com a qual estamos comprometidos.

Brasília, outubro de 2014.

Gary Stahl

Representante do UNICEF no Brasil
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Apresentação

É com alegria que a Childhood Brasil e as organizações parceiras 
disponibilizam a todos os interessados na temática da proteção e do respeito aos 
direitos da criança e do adolescente o livro A escuta de crianças e de adolescentes vítimas 
ou testemunhas de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos. O propósito desta obra 
é servir como o primeiro material de referência para a capacitação de profissionais 
em escuta especializada de crianças e de adolescentes, incluindo o Depoimento 
Especial. 

Os artigos que fazem parte desta publicação distinguem os vários tipos de escuta 
e abordam desde concepções de infância e de adolescência até a escuta de crianças e de 
adolescentes pelos órgãos da rede de proteção e de defesa de seus direitos, incluindo 
tópicos como a preparação de crianças e de adolescentes antes e o acompanhamento 
após seus depoimentos nos órgãos de segurança e de justiça. Ademais, na perspectiva 
dos cuidados aos cuidadores, este material enfatiza a necessidade, pouco discutida, 
de atenção aos profissionais que realizam escuta de crianças e de adolescentes sobre a 
violência sexual da qual foram vítimas ou testemunhas.

A abordagem realizada pelos autores concebe a escuta de crianças e de 
adolescentes, além de um procedimento ético, político e pedagógico, como uma 
atitude ontológica de reconhecimento da criança e do adolescente na condição 
de pessoas em si mesmas, em sua igualdade e em suas diferenças em relação aos 
adultos, conferida pela condição peculiar de desenvolvimento. Tal concepção 
é condição essencial para a ocorrência de uma verdadeira e profunda escuta da 
criança e do adolescente. 

O processo de elaboração deste material consistiu em um ato de parceria. 
A equipe da Childhood Brasil, particularmente do Projeto Depoimento Especial, 
fez uma primeira identificação de conteúdos e de conteudistas e organizou uma 
oficina na qual os autores foram solicitados a apresentar as ementas de seus 
capítulos, contendo conteúdo programático, estrutura do capítulo e bibliografia 
básica de referência. Esse rico material foi apresentado e debatido por todos os 
conteudistas participantes da oficina, em um processo de intercâmbio muito 
produtivo que contribuiu, substancialmente, para a qualificação de cada uma das 
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propostas de capítulos apresentadas. Também nessa oficina, foram identificados 
outros conteúdos não previamente incluídos no projeto original, os quais se buscou 
incorporar no projeto de publicação. 

Sucedeu-se, a essa primeira oficina, um período de dois meses para diálogos, 
por meio eletrônico, entre os diversos autores, trabalho esse que culminou em uma 
segunda oficina sobre a primeira versão dos capítulos já elaborados. A metodologia 
utilizada nessa nova oficina previu que cada um dos autores se tornasse comentador 
de dois outros capítulos diversos do de sua própria autoria. Esse intercâmbio, 
muito bem-avaliado por todos os participantes, permitiu que todos os capítulos 
passassem pela primeira crivagem de uma audiência qualificada. O resultado foi 
uma substantivação das propostas originais. 

Os autores, em um curto espaço de tempo, buscaram incorporar as 
sugestões recebidas pelos pares. Os capítulos foram, então, entregues à equipe 
organizadora deste livro que estamos chamando aqui, informalmente, de guia de 
referência para capacitação em escuta de crianças e de adolescentes. Essa equipe 
fez uma revisão técnica do conteúdo, solicitou ajustes e concluiu o material na sua 
fase de produção técnica. Da elaboração do projeto original à fase de editoração do 
material, foram basicamente dois anos de trabalho. 

Para finalizar, uma palavra sobre os autores copartícipes desta obra: 
profissionais experientes, da mais alta respeitabilidade, dos vários campos do 
saber, articulados em uma construção inter e multidisciplinar, todos muito 
comprometidos com o respeito e com a proteção dos direitos da criança e do 
adolescente, cujas contribuições tiveram caráter voluntário. 

A todos aqueles que contribuíram com esta produção, os nossos mais 
sinceros agradecimentos. 

Ana Maria Drummond

Diretora-Executiva

Childhood Brasil
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Introdução

Recentemente, em uma reunião importante sobre o Depoimento Especial, 
na qual se discutia sobre as dificuldades do Judiciário em ouvir a criança e o 
adolescente com seus direitos violados, ocorreu de um dos participantes perguntar 
se profissionais de programas, de projetos e de serviços componentes da rede 
de proteção da criança e do adolescente sabiam, de fato, escutar a criança e o 
adolescente.  Indo ainda mais além, outro participante indagou se os membros 
da família, da escola e da comunidade sabiam escutar a criança e o adolescente.  
Em resposta, o breve debate realizado concluiu que, na percepção dos presentes, 
são pouquíssimos os profissionais da rede de proteção da criança e do adolescente 
que realmente sabem ouvi-las e que aqueles(as) que o sabem, sabem-no porque 
passaram por experiências em que tiveram seus ouvidos e seus olhares treinados 
para tal.

Os séculos em que a criança e o adolescente foram considerados apenas  por 
seu vir a ser marcaram nossa cultura com expressões do tipo “criança não conta” 
e “criança não tem querer”.  Contudo, felizmente, o processo de desnaturalização 
desse status inferiorizado da criança e do adolescente já vem ocorrendo por 
mais de um século por meio de desconstruções e de reconstruções nas quais a 
criança e o adolescente são concebidos como pessoas em si mesmas e na posição 
de alteridade dos adultos. Foram necessários vários séculos para se reverter a 
ideia, por exemplo, de que a fragilidade e a dependência da criança do adulto são 
socialmente construídas – a dependência biológica da criança em relação aos adultos 
nos primeiros meses de vida foi-se prolongando e terminou por tornar-se uma 
dependência social, estendida a idades avançadas da infância e da adolescência e até 
mesmo da juventude. Também foram necessários séculos para que se percebesse 
quão tênue é a linha divisória entre a autoridade necessária de pais e de outros 
adultos sobre crianças e adolescentes e a supremacia que muitos adultos exercem 
sobre eles. 
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No plano das ações político-pedagógicas concretas, os conceitos de crianças 
e de adolescentes sujeitos da história, do processo pedagógico e, mais tarde, de 
direitos contribuíram para elevar o status da criança e do adolescente à condição de 
cidadãos. O respeito à cidadania da criança e do adolescente, pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento, tornou-se um requisito essencial para a construção 
de uma sociedade verdadeiramente democrática. A criança e o adolescente se 
transformaram, nesse processo, em sujeitos políticos, cujas participações sociais 
devem ser objetos de estímulo e de facilitação.  

Escutar a criança e o adolescente, mais do que um procedimento político-
pedagógico, deve-se constituir em uma reparação secular do silêncio histórico a 
que estes foram submetidos. Durantes séculos, para serem ouvidas, as crianças 
tiveram de se rebelar, de fugir de casa, de resistir, de teimar, de insistir e mesmo de 
transgredir.  Essa escuta deve constituir-se, portanto, em uma atitude ontológica de 
reconhecimento da criança e do adolescente na condição de pessoas em si mesmas, 
na sua igualdade e na sua diferença em relação aos adultos. Apenas ao considerarmos 
a criança e o adolescente na condição de igual-diferente dos adultos, produziremos 
as condições sociais para uma verdadeira escuta desses novos sujeitos da história. 

Certamente, existem muitas circunstâncias em que as crianças e os 
adolescentes podem ou devem ser escutados no campo da produção de políticas 
e de intervenções sociais. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), no estabelecimento da Política Nacional e do Plano 
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, estruturou todo um 
eixo de ação dedicado à participação dessas crianças e desses adolescentes:

EIXO 3 – PROTAGONISMO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E DE ADOLESCENTES

 Diretriz 6 – Fomento de estratégias e de mecanismos que facilitem a 
participação organizada e a expressão livre de crianças e de adolescentes, em 
especial, sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua condição 
peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e suas diversidades 
de gênero, de orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, 
territorial, sua nacionalidade e sua opção política.

 Objetivo Estratégico 6.1 – Promover o protagonismo e a participação 
de crianças e de adolescentes nos espaços de convivência e de construção 
da cidadania, inclusive nos processos de formulação, de deliberação, de 
monitoramento e de avaliação das políticas públicas.

 Objetivo Estratégico 6.2 – Promover oportunidades de escuta de crianças 
e de adolescentes nos serviços de atenção e em todo processo judicial e 
administrativo que os envolva.
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 Objetivo Estratégico 6.3 – Ampliar o acesso de crianças e de adolescentes, 
na sua diversidade, aos meios de comunicação para expressão e para 
manifestação de suas opiniões.

Atendendo ao chamamento do Conanda, os organizadores desta coletânea a 
conceberam com a finalidade de subsidiar os processos formativos de profissionais 
que têm por missão ouvir a criança e o adolescente nos serviços de atenção e nos 
sistemas de segurança e de justiça. Decerto, existem vários tipos de escuta: a dos 
profissionais de saúde para prover os cuidados iniciais e o exercício do dever da 
notificação, a dos conselheiros tutelares para aplicação das medidas protetivas 
e para o registro das notificações, a dos profissionais das unidades policiais 
(especializadas ou não) para subsidiar o processo de investigação, a do sistema 
judiciário para instrumentalizar a judicialização da prova, a terapêutica dos serviços 
de atenção psicossocial e a dos conselhos de direitos para o desenho de políticas 
públicas. Contudo, este livro foca um tipo específico de escuta: aquela relacionada 
à atividade forense de notificação, de investigação e de judicialização de crimes 
sexuais cometidos contra crianças e adolescentes. Neste tipo de escuta, todos os 
profissionais têm uma dupla missão: a de proteger a criança e o adolescente e a de 
notificar suspeitas ou ocorrências de crimes sexuais, de um lado, e de proteger e de 
buscar evidências sobre os fatos ocorridos, de outro.

Os reclames da necessidade de um pacto político sobre quem e sobre o 
que se escuta da criança e do adolescente e sobre a necessidade do estabelecimento 
de um fluxo desse processo de escuta entre os vários atores da rede de proteção, 
incluído o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, começam a ser 
ouvidos pelos órgãos de governo responsáveis pelas políticas sociais, pelo sistema 
de segurança e pelo sistema de justiça. As questões cruciais a serem respondidas se 
referem aos níveis de escuta que os profissionais da saúde, dos conselhos tutelares, 
da assistência social e da educação necessitam realizar para efetuar a notificação 
obrigatória e, ao mesmo tempo e respectivamente, para prover a atenção à saúde da 
criança e do adolescente, para aplicar as medidas de proteção, para prover as ações 
de proteção básica e especial e para assegurar a permanência e o sucesso dessas 
crianças e desses adolescentes na escola.  

Qual é o tipo de escuta que os profissionais da saúde, da educação e da 
assistência social devem realizar quando a unidade de saúde, a escola e os centros de 
referência da assistência social se transformam em espaços de revelação da violência 
ocorrida? O mesmo vale para os conselheiros tutelares, cuja missão é aplicar as 
medidas de proteção às crianças e adolecentes com direitos ameaçados ou violados, 
tendo que, para tanto, averiguar as suspeitas e ocorrências de violência sexual contra 
as mesmas. Nos casos dos órgãos que possuem a missão de ouvir a criança e o 
adolescente com o propósito de coletar evidências sobre os fatos ocorridos para fins 
de processamento da investigação, da judicialização das provas e da responsabilização 
dos autores de violência sexual, a questão que se coloca é: como estes podem proteger 
a criança e o adolescente enquanto realizam o dever de ouvi-las?
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Nunca parece demasiado tornar explícito que se está falando de realização 
da escuta da criança e do adolescente quando esta é sumamente necessária para a 
coleta de evidências. Parece opinião consensual entre defensores dos direitos da 
criança e do adolescente que o recurso da escuta deles com a finalidade de busca de 
evidências sobre os fatos ocorridos não seja utilizado quando existem outros meios 
de produção de provas possíveis – não se deve impingir, à criança e ao adolescente 
vítimas de violência sexual, o ônus da produção de provas – e que, quando esse 
recurso for extremamente necessário, que seja realizado o menor número de vezes 
possível e de maneira protegida, princípio e diretriz que encontra ampla ancoragem 
na normativa internacional. 

Um dos primeiros marcos normativos de regulação e de proteção da 
criança nas circunstâncias de vítima ou de testemunhas de crime é a Convenção 
sobre os Direitos da Criança (CDC/ONU), promulgada em 1990. No seu art. 12, 
a CDC/ONU oferece bases legais ao direito da criança de ser ouvida em juízo e de 
sua opinião ser levada em consideração. Segundo essas bases:

 1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular 
seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 
todos os assuntos relacionados a si mesma, levando-se devidamente em 
consideração essas opiniões em função da idade e da maturidade da criança.

 2. Com tal propósito, proporcionar-se-á à criança, em particular, a 
oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo 
que a afete, quer diretamente, quer por intermédio de um representante 
ou de um órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da 
legislação nacional.1

A partir de 2005, com a aprovação da Resolução nº. 20/2005 do UN 
Economic and Social Council (Ecosoc, Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas)2 3, foram delineados os parâmetros internacionais para a aplicação de 
metodologias alternativas de oitivas com crianças e com adolescentes em assuntos 
relativos às suas participações em processos de investigação de crimes de violência 
sexual dos quais elas tenham sido vítimas ou testemunhas. 

A resolução apresenta princípios e definições operacionais, especifica os 
direitos das crianças e dos adolescentes nessas circunstâncias e oferece elementos para 
sua implementação. Os princípios estabelecidos são: dignidade, não discriminação, 
interesse superior, proteção, desenvolvimento harmonioso e participação. A 
normativa apresenta, ainda, definições de crianças vítimas e testemunhas, de 
profissionais, de processo legal e de procedimentos adaptados à criança. Os direitos 
especificados são os seguintes: de tratamento digno e compreensivo; de proteção 
contra a discriminação; de informação; de escuta e de liberdade de expressão de 
opiniões e de preocupações; de assistência eficaz; de privacidade; de proteção 
contra sofrimentos durante o processo judicial; de segurança; de reparação; e de 

1 Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivi l_03/
decreto/1990-1994/D99710.
htm>. Acesso em: 18 out. 
2013.

2 Com base nas diretrizes 
presentes na Resolução 
nº 2005/20 do Ecosoc, foi 
estabelecida uma parceria entre 
o United Nations Office on 
Drugs and Crime (UNODC, 
Escritório das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime), o 
United Nations Children’s 
Fund (UNICEF, Fundo das 
Nações Unidas para a Infância) 
e o International Bureau for 
Children’s Rights (IBCR, 
Departamento Internacional 
dos Direitos da Criança) 
com o objetivo de ajudar os 
Estados Membros a adaptarem 
suas respectivas legislações 
em matéria de assistência 
e de proteção de crianças e 
de adolescentes vítimas de 
crimes. Assim sendo, uma 
proposta de lei-modelo 
sobre a justiça em assuntos 
relativos a crianças vítimas 
e testemunhas de crimes 
foi examinada em maio de 
2007 em reunião de expertos, 
celebrada em Viena, da qual 
participaram representantes 
de distintas tradições jurídicas. 
O documento final da lei 
-modelo foi publicado pelo 
UNODC e pelo UNICEF em 
2009 (UNODC, 2009).

3 UN Economic and Social 
Council (Ecosoc), Resolution 
2005/20 Adopted by the 
UN Economic and Social 
Council: Guidelines on Justice 
in Matters Involving Child 
Victims and Witnesses of 
Crime, 22 July 2005. 2005/20. 
Online. UNHCR Refworld. 
Disponível em: <http://
www.unhcr.org/refworld/
doc id /468922c92 .html>. 
Acesso em: 25 jan. 2011.
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medidas preventivas especiais. A resolução recomenda também limitar o número 
de entrevistas forenses por meio de aplicação de procedimentos especiais para 
obter evidências de crianças vítimas e testemunhas de delitos, a fim de se reduzir o 
número de entrevistas, de declarações e de todo contato que não seja necessário ao 
processo judicial, por exemplo, utilizando gravações de vídeo.

Ainda no âmbito internacional, a Assembleia Geral das Nações Unidas 
adotou, em 25 de maio de 2000, o Protocolo Facultativo à Convenção sobre 
os Direitos da Criança referente à venda de crianças, à prostituição infantil e à 
pornografia infantil. Seu art. 8º estabelece que:

 1. Os Estados Partes deverão adotar medidas adequadas para proteger, em 
todas as fases do processo penal, os direitos e os interesses das crianças 
vítimas das práticas proibidas pelo presente Protocolo, em particular: 

 a) Reconhecendo a vulnerabilidade das crianças vítimas e adaptando os 
procedimentos às suas necessidades especiais, incluindo suas necessidades 
especiais como testemunhas.

 b) Informando as crianças vítimas a respeito dos seus direitos, do seu papel 
e do âmbito, da duração e da evolução do processo e da solução dada a seu 
caso. 

 c) Permitindo que as opiniões, as necessidades e as preocupações das 
crianças vítimas sejam apresentadas e tomadas em consideração nos 
processos que afetem seus interesses pessoais, de forma consentânea com 
as regras processuais do direito interno. 

 d) Proporcionando, às crianças vítimas, serviços de apoio adequados ao 
longo de todo o processo judicial. 

 e) Protegendo, sempre que necessário, a privacidade e a identidade das 
crianças vítimas e adotando medidas em conformidade com a lei interna 
a fim de evitar uma imprópria difusão de informação que possa levar à 
identificação das crianças vítimas.

 f) Garantindo, sendo caso disso, a segurança das crianças vítimas, bem 
como de suas famílias e testemunhas favoráveis, contra atos de intimidação 
e represálias.

 g) Evitando atrasos desnecessários na decisão das causas e na execução de 
sentenças ou de despachos que concedam indenização às crianças vítimas. 

 2. Os Estados Partes deverão garantir que a incerteza quanto à verdadeira 
idade da vítima não impeça o início das investigações criminais, 
especialmente das investigações destinadas a apurar a idade da vítima. 

 3. Os Estados Partes deverão garantir que, no tratamento dado pelo sistema 
de justiça penal às crianças vítimas das infrações previstas no presente 
Protocolo, o interesse superior da criança seja a consideração primacial. 
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 4. Os Estados Partes deverão adotar medidas destinadas a garantir a 
adequada formação, em particular, nos domínios do direito e da psicologia, 
das pessoas que trabalham com vítimas das infrações proibidas nos termos 
do presente Protocolo. 

 5. Os Estados Partes deverão, sempre que necessário, adotar medidas a fim 
de proteger a segurança e a integridade das pessoas ou das organizações 
envolvidas na prevenção ou na proteção e na reabilitação das vítimas de tais 
infrações. 

 6. Nenhuma das disposições do presente artigo poderá ser interpretada 
no sentido de prejudicar ou de comprometer os direitos do arguido a um 
processo equitativo e imparcial.

As garantias e as proteções acima, contudo, não devem se restringir ao 
sistema de segurança e de justiça. Antes, devem ser observadas por profissionais, 
programas e serviços de todos os órgãos, que desenvolvem qualquer uma das linhas 
de cuidado da criança e do adolescente.  

Os 20 capítulos deste livro encontram-se agrupados em nove campos: o 
1º é relacionado às concepções de infância e de adolescência e ao desenvolvimento 
infantil.  Seu conteúdo foi organizado em três capítulos que versam sobre 
concepções de infância, desenvolvimento da linguagem e desenvolvimento sexual. 
O 2º campo, estruturado em um capítulo, trata da caracterização da violência sexual 
contra crianças e adolescentes no Brasil. O 3º, sobre o marco normativo e a produção 
de políticas sociais, está distribuído em dois capítulos que tratam, respectivamente, 
dos modelos jurídicos e do direito da criança e do adolescente, das políticas para 
a infância e a adolescência e sobre redes de enfrentamento da violência sexual 
contra crianças e adolescentes. O 4 º campo agrupa três capítulos sobre a escuta 
de crianças em órgãos que possuem responsabilidades sobre a proteção básica e 
especial à criança, ao adolescente e às suas famílias e, ao mesmo tempo, o dever 
de notificar os casos de suspeita ou de ocorrências de violência sexual: os serviços 
de saúde, a escola e os centros de referência da assistência social. O 5 º campo 
resume-se a um capítulo acerca dos procedimentos para notificação dos casos de 
violência sexual, visando a oferecer, ao leitor não familiarizado com a área, uma 
breve visão desse processo. Também constituindo um campo específico, o 6º, com 
um único capítulo, trata da escuta realizada pelos conselhos tutelares com a dupla 
finalidade de aplicação das medidas de proteção e de notificação às autoridades 
competentes. O 7º e mais longo dos campos agrupa cinco capítulos que tratam da 
escuta de crianças e de adolescentes nos sistemas de segurança (unidades de polícia) 
e de justiça (defensores, promotores públicos e Sistema Judiciário). O 8º campo 
apresenta três capítulos referentes à preparação das crianças e dos adolescentes para 
a entrevista forense, aos protocolos de entrevista forense e ao acompanhamento 
da criança após realizada essa entrevista. Encerrando este material de referência na 
capacitação em Depoimento Especial, no 9º campo encontra-se um tema pouco 
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abordado nos programas de capacitação: o cuidado com os profissionais que 
realizam a escuta de crianças e de adolescente sobre a violência sexual das quais 
estas foram vítimas ou testemunhas, conteúdo abordado em um capítulo.

O ideal seria que pudéssemos falar da escuta e da atenção à criança e ao 
adolescente em um centro de atenção integral, no qual crianças e adolescentes 
não necessitassem percorrer a via-crúcis de repetir os fatos da violência sofrida 
em todos os órgãos da rede de proteção e do sistema de garantia de direitos, como 
demonstrou a lógica escolhida para a organização dos capítulos desta obra.  Seus 
organizadores possuem conhecimento e atuação na divulgação e no incentivo à 
implantação de centros integrados de atenção a crianças e a adolescentes vítimas de 
violência sexual, como o National Advocacy Center, nos Estados Unidos, e o Zebra 
e o Witness Centers, no Canadá. Esses centros são ambientes amigáveis à criança e 
ao adolescente, possuem profissionais capacitados para realizar as ações de cuidado 
e de escuta da criança e do adolescente sobre os fatos ocorridos. Muitos desses 
centros possuem, além dos serviços de saúde, equipes de entrevista forense ou 
unidades de polícia especializadas, seções do Ministério e da Defensoria públicos e 
serviços de apoio psicológico. 

Esforços de integração dos serviços de atenção a crianças e a adolescentes 
vítimas de violência também vêm ocorrendo no Brasil, como é o caso das 
experiências realizadas no Rio Grande do Sul e no Pará e a que vem sendo projetada 
para implantação no Distrito Federal. Essas experiências são também meritórias 
de apoio. Dessa forma, essa via-crúcis da escuta da criança e do adolescente 
pela rede de proteção, pelo sistema de investigação e pelo sistema judicial foi 
propositalmente representada na estruturação dos capítulos deste livro para nos 
desafiar, permanentemente, na busca de novos métodos e técnicas, de práticas e 
de culturas não revitimizantes de se realizar a escuta de crianças e de adolescentes, 
vítimas ou testemunhas de violência sexual.

Justiça é o direito à Palavra.

 Lévinas

Os organizadores.





I – Concepções de 
infância e de 
adolescência, de 
desenvolvimento da 
linguagem e sexual
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Capítulo 1
Por uma escuta da criança e do 
adolescente social e culturalmente 
contextualizada: concepções de infância 
e de adolescência, universalidade de 
direitos e respeito às diversidades

Benedito Rodrigues dos Santos

Este capítulo é um chamamento para que profissionais envolvidos em 
ações diferenciadas de escuta ou de tomada de depoimento especial de crianças 
e de adolescentes em processos judiciais reconheçam as especificidades dessas 
crianças e desses adolescentes em relação ao adulto e à variabilidade das concepções 
de infância e de adolescência. Tal reconhecimento deve considerar a história 
e as diferentes culturas individuais para a prática social pautada no respeito às 
diversidades de infância no país. 

Uma distinção nos parece útil antes de prosseguir essa reflexão: a diferença 
entre os termos infância e criança. Enquanto infância é um constructo social sobre as 
idades da vida, a criança é o sujeito empírico concreto que vivencia suas experiências 
na sociedade. Neste capítulo, o foco central está na infância como um artefato 
cultural, social e historicamente variável. 

Por muitos séculos, o pensamento ocidental concebeu a infância como 
um dado natural universalmente existente em todas as sociedades e em todas as 
culturas. Foi apenas a partir dos anos 1930 e, mais detidamente, dos anos 1960, que 
pesquisadores concluíram que o sentimento de infância [moderna] foi descoberto 
por volta do século XVIII e que a adolescência é uma invenção do final do século 
XIX. Descobriram também que o conceito de adolescência não existe em todas as 
sociedades e culturas e nem mesmo em todas as classes e segmentos sociais de uma 
mesma cultura. Contudo, hoje é possível falar da ocorrência de uma globalização 
da infância devido à disseminação massiva de culturas infantojuvenis ocidentais 
modernas por intermédio, principalmente, dos meios de comunicação de massa. 
Embora, hoje, essa chamada infância moderna, a adolescência, tenha se transformado 
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no paradigma de infância e de adolescência que impacta a subjetividade de crianças 
e de adolescentes, quase em escala planetária, esta deve ser apreendida nos seus 
contextos, nos seus sentidos e nos significados locais.   

A infância e a adolescência moderna: uma construção histórico-social  

Teria existido alguma sociedade em que uma concepção de infância não 
tenha sido construída ou teria havido algum momento das sociedades ocidentais, 
ou orientais, nas quais esse conceito não tenha sido gestado? Dificilmente essas 
perguntas estariam sendo feitas não fosse a polêmica tese do historiador francês 
Ariès, enunciada no livro História Social da Infância e da Família, publicado no início 
dos anos 1960. Hoje um clássico, versa sobre a ausência de um conceito de infância 
nas sociedades medievais e sua lenta construção na modernidade. Segundo sua tese 
principal, 

na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o 
sentimento da infância não existia – o que não quer dizer que as 
crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. 
O sentimento de infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade 
infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo. Essa consciência não existia. Por 
essa razão, assim que a criança tinha condições de viver sem a 
solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na 
sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes (ARIÈS, 
1960, p. 156).

Para Ariès, a criança muito pequenina (abaixo dos sete anos de idade), 
ainda muito frágil para se misturar à vida dos adultos, não contava. Parte dessa 
pouca importância era atribuída aos altos índices de mortalidade infantil, em uma 
época em que a sobrevivência era pouco provável. Assim que a criança ultrapassava 
esse período de risco e a fase de maior solicitação à mãe, ela se confundia com 
os adultos. A dimensão temporal da infância estava relacionada ao tempo em que 
a criança dependia fisicamente dos cuidados dos adultos; enquanto o “filhote de 
homem não conseguia abastar-se”. De criancinha pequena “ela se transformava 
imediatamente em homem jovem, sem passar pelas etapas da juventude” (ARIÈS, 
1960, p. 10). Daí por diante, sua socialização e a transmissão dos valores e dos 
conhecimentos a ela, de modo mais geral, 

não eram, portanto, nem asseguradas, nem controladas pela 
família. A criança se afastava logo de seus pais, e pode-se dizer 
que durante séculos a educação foi garantida pela aprendizagem, 
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graças à convivência da criança ou do jovem com os adultos. A 
criança aprendia as coisas que devia saber ajudando os adultos a 
fazê-las (ARIÈS, 1960, p. 157). 

Esse sistema era pautado pelas reciprocidade e solidariedade sociais.  Para 
o autor, o sentimento de infância que temos hoje foi uma lenta construção social 
ocorrida entre os séculos XIII e XIX. 

Como todo trabalho pioneiro, as teses de Ariès despertaram volumosas 
análises, severas críticas e apaixonadas defesas por essas mais de quatro décadas 
que se sucederam à publicação do seu livro. A conclusão desse reexame pode ser 
sintetizada nas palavras do historiador Wilson (1980, p. 142-143), “What that society 
‘lacked’ was our awareness”1. Essa conclusão de Wilson foi bastante referendada 
por outros historiadores, como Pollock (1983) e Gélis (1991), que possibilitaram 
responder às questões acima, apresentadas na negativa: tão longe se pôde retroagir 
na história da humanidade, estudiosos encontraram evidências que demonstram 
a especificidade da condição infantil em relação à idade adulta, muito embora o 
tempo de duração da infância, as formas de socialização e os papéis atribuídos 
viessem variando de cultura para cultura, de momento histórico para momento 
histórico. 

Tivesse a pesquisa de Ariès sido informada por estudos antropológicos, 
ele teria incorporado ao seu trabalho, além da variabilidade histórica, a descoberta 
da variabilidade cultural das noções de infância e de adolescência. Um exemplo 
clássico dessa variabilidade cultural é a desconstrução da universalidade da famosa 
crise da adolescência gerada pela pesquisa etnográfica de Mead (1985) sobre a 
adolescência em Samoa, Polinésia. Já na década de 1920, ela questionava a noção 
de adolescência como um período inevitável de inevitáveis crises emocionais, 
contrapondo-se ao determinismo biológico das caracterizações da adolescência 
elaboradas pelo médico Hall (apud SKOLNICK, 1975). A autora estava preocupada 
com a influência das ideias de adolescência no sistema educacional. Ela já notara 
que a situação de indecisão e de instabilidade da juventude era mais evidente nos 
Estados Unidos do que na Europa. 

Segundo Mead (1985), a diferença entre a adolescência em Samoa e nos 
Estados Unidos residia justamente nas especificidades da cultura samoana e em sua 
natureza de sociedade primitiva: “O fator que faz do crescimento, em Samoa, um 
assunto fácil e simples é o predomínio de um clima de complacente indiferença 
que penetra toda a sociedade” (MEAD, 1985, p. 187). Os conflitos entre pais e 
filhos são resolvidos sem maiores complicações; não existem deuses implacáveis, 
irados e prontos a castigar a todos; o número de escolhas em termos de religião, de 
padrões de conduta moral, de ocupações é bastante reduzido; a criança samoana 
não enfrenta dilemas sexuais; o sexo é algo natural e prazeroso, e as experiências 
homossexuais entre as mulheres não são proscritas e tampouco socialmente 

1 “O que aquela sociedade não 
possuía era a nossa consciência 
da natureza particular da 
infância.”
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reconhecidas, mas consideradas jogos normais, lascívia; e não há uma distinção 
tão profunda entre o papel do jogo e das brincadeiras e do trabalho. No último 
caso, os samoanos não constroem “um falso conjunto de categorias: trabalho, jogo 
e escola; trabalho para os adultos, jogos para o prazer das crianças e a escola como 
uma moléstia inexplicável, que traz certas compensações” (MEAD, 1985, p. 211).

Traços característicos da concepção moderna de infância e de adolescência 

As sociedades ocidentais contemporâneas possuem consciência da 
natureza particular da infância e da adolescência. As crianças têm o seu próprio 
mundo, distinto daquele dos adultos, assim como instituições, bens e serviços 
destinados exclusivamente a elas nas áreas da psicologia, da medicina, do direito, 
da literatura, do cinema, da mídia (programas de televisão), de entretenimentos 
(jogos e brincadeiras), da indústria de confecção. Contudo, nem sempre foi assim.  
Nas sociedades passadas, a criança partilhava trabalho, festas, jogos, enfim, a vida 
com os adultos.  A idade não era critério escolar essencial. Crianças e adultos 
estudavam na mesma classe; os colegiais geriam suas escolas e elegiam o seu reitor. 
Um adolescente de dezoito anos já podia ser oficial do Exército (ARIÈS,1986; 
CHARLOT, 1986).

Essas concepções modernas de infância e de adolescência são relativamente 
recentes na história da humanidade. Elas nascem com um modo diferente de 
estruturar e de dar significação às passagens da vida no conjunto das diversas 
mudanças ocorridas no processo de modernização da sociedade com a passagem 
do padrão agrário rural para o industrial urbano proporcionada pelo advento do 
capitalismo. Essa modernização não foi somente econômica e tecnológica, mas 
também sociológica e antropológica: mudou o ambiente físico, o tipo de vida em 
comunidade, a cosmovisão, o modo de se organizar a vida diária e a qualidade 
emocional das famílias; redefiniu os espaços públicos.  Essas mudanças geraram 
uma nova maneira de ver e de educar as crianças.   

A infância e a adolescência, como são concebidas na modernidade, são 
o tempo da vida dedicado à formação e à preparação para a fase adulta. Como 
espaços de socialização, as crianças têm, além da família, a escola e os grupos de 
pares (colegas, companheiros, amigos). A complexidade e a especialização da vida 
moderna impactam a socialização das crianças de duas maneiras. A primeira, ao 
produzir uma separação entre os espaços de formação das crianças e a esfera social 
dos adultos. Embora esses espaços possuam pontos de conexão e de mediação 
com o universo dos adultos, observa-se uma separação entre os dois mundos, o 
que alguns autores interpretam como segregação e confinamento. A segunda, ao 
prolongar o tempo etário correspondente aos ciclos da vida – infância e adolescência 
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– até por volta dos 19 ou dos 20 anos de idade. Dessa forma, a infância se liga ao 
tempo de estudar, e não ao de trabalhar, para se preparar para a vida de adulto e de 
trabalhador. Vejamos com mais detalhes estas características da chamada infância 
moderna.

A complexidade e a especialização da vida moderna nas sociedades 
industriais impactam a socialização de crianças de cinco maneiras:

1. A separação das esferas sociais de crianças e de adultos. Ocorre uma 
apartação entre as esferas sociais de adultos e de crianças, embora continue 
havendo conexões e mediações entre esses dois mundos. Nas sociedades 
do passado, a infância era vista como uma etapa natural de uma progressão 
que leva a criança a se tornar adulta. A noção de infância se vinculava à 
primeira fase da vida da pessoa que, atualmente, designamos criancinhas 
ou bebês. A partir dos seis ou dos sete anos, ela começava a participar da 
esfera social dos adultos (ARIÈS, 1986).

2. Prolongamento do tempo de infância.  O tempo de preparação das crianças 
para a entrada na vida adulta é prolongado, e o conceito de adolescência é 
inventado no período de vida intermediário entre a infância e a juventude. 
Os limites etários anteriormente estabelecidos entre 5 e 7 anos foram 
estendidos até os 18 ou os 19 anos, a partir dos quais passa-se para juventude 
(ARIÈS, 1986). 

3. A segmentação dos espaços de socialização.  Nas sociedades da Era Medieval, 
as crianças eram educadas na própria família até os seis ou sete anos. 
Depois disso, eram colocadas em uma espécie de sistema de aprendizagem: 
elas eram enviadas à casa de vizinhos, de amigos e de parentes para serem 
educadas tanto por intermédio da convivência, quanto do aprendizado de 
um ofício. Elas aprendiam pela observação direta com os adultos e não 
apenas por instruções verbais ou por informações conceituais, como em 
nossas sociedades modernas. Esse sistema era pautado pela reciprocidade 
e pela solidariedade social, de modo que os filhos de uma família sempre 
eram educados por outras famílias e pela comunidade.

4. O lócus da socialização deixa os espaços da família e da comunidade. 
Surgem, como novos espaços de socialização da criança e do adolescente, 
a escola e o grupo de pares. A noção de infância se vincula de tal maneira à 
condição de estudante que alguns autores chegam a afirmar que foi a escola 
que construiu a visão moderna de infância. Assim, o tempo de infância 
se vincula ao tempo de estudar e não ao de trabalhar. A preparação para 
a vida adulta não se fará mais como no sistema de aprendizagem antigo, 
mas sim por meio da escola. Esta passa a assumir um lugar tão importante 
no desenvolvimento cognitivo das crianças que estudar e trabalhar são 
atividades de difícil conciliação sem prejuízos mútuos.
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5. A ausência de ritos institucionalizados e a descontinuidade entre a vida de 
criança e a de adulto. Traçando um paralelo entre a concepção moderna de 
infância das sociedades industriais e a das chamadas sociedades primitivas, 
pode-se dizer que, nestas últimas, a infância tem uma duração mais curta 
e que a entrada no mundo dos adultos se faz mais cedo e de maneira 
fortemente ritualizada e institucionalizada. Crianças acima de quatro ou 
de cinco anos são chamadas a tomar parte da divisão social do trabalho da 
tribo desempenhando funções que são compatíveis com suas habilidades e 
com suas capacidades físico-intelectuais. Os comportamentos e os hábitos 
ensinados às crianças guardam continuidade com os que se lhes serão 
requeridos quando adultas, e as fronteiras entre trabalho e brincadeiras não 
são demarcados de maneira tão drástica quanto nas sociedades industriais. 
Os modelos de identificação são os da própria família, e as opções para 
o encaminhamento da vida são poucas e marcadamente simples. Nas 
sociedades industriais, a falta de ritos de passagens claros e formalizados, que 
demarquem claramente quando termina a infância e começa a vida adulta, 
traz dois tipos de complicações. Em primeiro lugar, deixa a fixação dos 
limites etários à mercê das conveniências dos diversos grupos sociais, o que 
gera múltiplas determinações, todas com pretensas intenções universalistas.  
Em segundo lugar, gera um problema de construção da própria identidade, 
sobretudo do adolescente, que passa a viver um período de transitoriedade 
no qual ele não é mais uma criança, porém não se transformou ainda em 
um adulto (rapaz).  

Esse prolongamento da infância como uma fase destinada à formação e à 
preparação para a existência adulta transforma a vida da criança e do adolescente, 
particularmente do adolescente, em uma espécie de tempo de espera. Por sua vez, 
a vida moderna oferece também uma multidiversidade de modelos de identificação 
e um leque variado de opções para o indivíduo encaminhar sua vida adulta. O 
compasso de espera, o conjunto de decisões a tomar sobre a vida pessoal e afetiva, a 
falta de respostas às suas indagações internas – não respondidas nos dois principais 
espaços de socialização, a família e a escola – levam os jovens a formarem os grupos 
de pares, nos quais eles buscam a confirmação de uma identidade social. Assim, a 
adolescência passa a ser um grupo etário com valores e com cultura próprios.  

No século passado, a adolescência assumia a condição de transitoriedade ou 
de suspensão social e era descrita por alguns autores como a época da ambiguidade, 
ou como período de turbulência e de crise emocional. Nas culturas ocidentais 
contemporâneas, é recorrente a visão da adolescência como uma fase-problema. 
Contudo, a partir dos anos 1950, devido aos problemas de socialização de crianças 
e de adolescentes, estes passam a ser vistos como uma ameaça à ordem social, seja 
como marginais ou delinquentes, seja como renovadores e revolucionários. Já no 
final do século XX, esse movimento de desconstrução da adolescência como uma 



33

Capítulo 1 - Por uma escuta da criança e do adolescente social e culturalmente contextualizada: concepções de infância e de adolescência, universalidade de direitos e respeito às diversidades

fase-problema contrapôs essa visão difundindo a perspectiva de adolescência como 
fase de potencialidades. 

 

A criança sujeito de direitos

A noção de cidadania se associa às concepções de infância e de adolescência 
em um longo processo de construção social. Adotando essa perspectiva de 
potencialidade da infância e da adolescência, um movimento civil internacional 
em favor das crianças emergiu da segunda metade do século XIX para cá e teve 
participação ativa no processo de universalização dos direitos da criança. Se as 
Nações Unidas podem ser consideradas uma referência para a discussão de quando, 
à concepção moderna de infância, agrega-se a noção de que as crianças também 
são sujeitos de direito em um plano mais universal e formal, então é apenas no 
final da primeira e no início da segunda década do século passado que isto ocorre2. 
Em 1919, foi firmada a Convenção Internacional fixando a idade mínima para 
a admissão de crianças no trabalho industrial. Em 1924, firmou-se a primeira 
declaração reconhecendo que as crianças necessitam de uma proteção especial 
distinta daquela dos adultos, a Declaração de Genebra. Depois disso, as crianças 
passaram a ser credoras de direitos humanos pela Declaração Universal de Direitos 
do Homem de 1948. Em 1959, ganharam uma declaração específica e exclusiva 
reconhecendo-lhes o direito a uma proteção integral: a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança. Elas também passaram a ter, universalmente, proteção de seus 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais nos pactos internacionais 
dos Direitos Civis e Políticos – direito a medidas de proteção devido à condição de 
serem menores de idade, de serem registradas ao nascer, de terem um nome, e uma 
nacionalidade – e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – proteção à família 
e às crianças contra qualquer forma de exploração social, econômica e trabalhista –, 
ambos firmados no ano de 1966. 

Por fim, em 1989, foi firmada a Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança, que estabeleceu os princípios da igualdade e da não discriminação; do 
interesse superior da criança; da obrigação do Estado de proteção dos direitos da 
criança, incluindo os culturais, sociais e econômicos. Às categorias de Marshall 
(1967)3, foram acrescidas outras: além dos direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais. As crianças passaram a fazer jus à proteção especial em casos 
de dificuldades especiais e tiveram assegurados seus direitos em conflito com a 
lei. A Convenção também estabelecu, como instrumento de proteção primeira, 
a família ou o guardião, e, em segundo lugar, as autoridades públicas. Criou, no 
âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), um comitê para acompanhar 
a implementação dessa Convenção (VEERMAN, 1992; RUIZ-GIMÉNEZ, 1993).

2 Como se sabe, tem-se buscado 
acordos entre vários países para 
o estabelecimento de alguns 
direitos universais. A ONU 
tem dois tipos de instrumentos 
básicos para firmar suas 
decisões consensualizadas: as 
declarações e as convenções. 
Uma declaração é um 
enunciado de princípios, cuja 
obediência se dá com base 
na adesão moral e política, 
não havendo obrigatoriedade 
no seu cumprimento. 
Convenções são tratados entre 
nações, e a adesão a elas deve, 
primeiramente, ser endossada 
e, depois, ratificada pelos 
países signatários. A diferença 
em relação à declaração 
(soft law) reside exatamente 
na obrigatoriedade do 
cumprimento de convenções 
(hard law). Assim, ao ratificar 
uma convenção, cada país 
se obriga individualmente a 
cumprir o preceituado naquela 
convenção. Essas declarações 
e convenções foram sendo 
firmadas, sobretudo a partir 
das primeiras décadas do 
século XX.

3 Marshall (1967), em seu 
estudo sobre cidadania, 
estabeleceu uma divisão 
hoje considerada clássica dos 
direitos de cidadania: direitos 
civis, políticos e sociais.
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Uma breve análise dessas normas legais demonstra mudança das concepções 
de infância e de adolescência a elas subjacentes. Observando, genericamente, a 
tradição dos sistemas legais da maioria das sociedades ocidentais modernas no que 
se refere à criança e ao adolescente, constata-se a importância central de quatro 
categorias: poder, responsabilidade, imunidade e incapacidade. O termo poder, 
quando utilizado no sentido legal, indica alguém que detenha os meios para mudar 
o status legal de outra pessoa, e seu correlato é a responsabilidade legal. A oposição 
ao poder legal é a incapacidade, no sentido de não ter poder. Assim, por exemplo, 
as autoridades judiciárias têm poder para suprimir ou para delimitar o direito 
dos pais, destituindo-os do pátrio poder ou suspendendo-o temporariamente 
e transferindo-o para a autoridade de bem-estar social. Os pais detêm o poder 
sobre os filhos até determinada idade e podem, inclusive, emancipá-los segundo 
condições e fins estipulados nos sistemas legais de cada país. 

O termo responsabilidade corresponde ao poder e está em oposição à 
imunidade. O responsável legal por alguém tem, sob sua jurisdição, uma pessoa 
que é sua dependente; portanto, essa pessoa está na posição de dependência. Essa 
dependência pode ser acompanhada de imunidade total, de não responsabilidade 
ou de incapacidade legal. Neste último caso, as pessoas ou as instituições que 
detêm a tutela têm responsabilidade pela criação e pelos atos do indivíduo menor, 
ou ele pode perder a imunidade de maneira gradativa e ser responsabilizado 
legalmente pelos seus atos (VEERMAN, 1992).4 Skolnick (1975, p. 38) afirma 
que é justamente a incompetência, correspondente ao conceito de incapacidade 
mencionado anteriormente, o traço característico que distingue toda a infância. 
“O sistema legal não somente reflete e codifica esta concepção de infância, como 
também molda a realidade social em que as crianças – e adultos – vivem suas 
vidas diárias”5. Ela acrescenta, ainda, a presunção de Goldstein (1974, p. 38) de 
que as crianças são “seres incompletos que não são inteiramente completos para 
determinar e salvaguardar seus interesses”. Dessa maneira, existem, por um lado, 
restrições legais para casar, para votar, para trabalhar, para comprar bebidas e para 
firmar contratos. Por outro lado, há leis que obrigam as crianças e os adolescentes 
a frequentarem a escola e a serem criadas e educadas por seus pais. 

Se várias sociedades ocidentais definem suas concepções de infância 
e de adolescência com base no paradigma do adulto – portanto, crianças e 
adolescentes são seres incompletos ou incapazes, enquanto o adulto é completo 
e capaz, o que já é um diferencial negativo para os primeiros –, nos países latino-
americanos, onde o conceito jurídico de menor de idade se transformou em um 
conceito sociológico – a problemática do menor, dos meninos e das meninas 
de rua –, as crianças e os adolescentes, sobretudo dos segmentos mais pobres, 
foram revestidas de extrema inferioridade e estigmatização, como é caso do 
Brasil (GRUNSPUN, 1985; VIOLANTE, 1982; QUEIROZ et al., 1987; 
SCHNEIDER, 1987; FERREIRA, 1979).

4 As referências de Veerman 
(1991) são: Hohfeld, Wesley 
N. Some fundamental legal 
conceptions as applied in 
judicial reasoning, 1917, 23 
Yale Journal, 26, e Fundamental 
legal conceptions as applied in 
judicial reasoning, New Haven, 
Conn., 1919, Yale University 
Press; Sandel, Michael I. 
Liberalism and the limits of Justice, 
Cambridge, 1982, Cambridge 
University Press; Mulder, 
Mauk, P. Omgaan et macht, 
Amsterdam, 1977, Elseviers 
Publ. House; Gobble, George 
W. A redefinition of basic legal 
terms. Columbia Review, 1935, 
v. 3; Kamba, Walter J. Legal 
theory and Hohfeld’s Analysis 
of a legal right. Judicial Theory 
Review, December 1974.

5 Texto original em inglês: “The 
legal system not only reflects 
and codifies this conception 
of childhood, but shapes the 
social reality in which children 
- and adults - live their  daily 
lives”.  Skolnick (1975) refere-
se ao trabalho de J. Goldstein e 
A. Solnit, Beyond the best interest 
of the child, 1974. O texto em 
inglês é “incomplete beings 
who are not fully competent 
to determine and safeguard 
their interests”, ambas citações 
encontram-se na página 36.



35

Capítulo 1 - Por uma escuta da criança e do adolescente social e culturalmente contextualizada: concepções de infância e de adolescência, universalidade de direitos e respeito às diversidades

Questão importante é a da extensão da capacidade de crianças e de 
adolescente em tomar decisões. Em termos legais, os adultos são capazes de gerir 
totalmente suas vidas, e as crianças e os adolescentes, não. O estabelecimento 
gradual de limites etários para adquirir direitos e para assumir responsabilidades e a 
própria possibilidade de emancipação de pessoas menores de idade permitem fazer 
uma distinção entre a competência de fato e a de direito. Muitas vezes, crianças e 
adolescentes são, de fato, capazes de ter poder de decisão, mas não têm esse direito 
segundo a lei. Porém, na impossibilidade de fazer exceção caso por caso, a lógica 
jurídica manda estabelecer algum limite geral de idade. Assim, elas podem ser 
absolutamente ou relativamente incapazes em determinadas idades para realizar 
atos jurídicos ou para alcançar seus direitos de cidadania. 

Em muitos países, a competência plena se dá aos 21 anos, e a parcial, aos 18. 
Em alguns deles, a legislação permite, aos adolescentes, ascenderem certos degraus 
sem pedir autorização dos pais quando deixam de ser representados e passam a 
ser assistidos por estes: eles ganham mais direitos, os quais seriam reservados aos 
adultos, sem que os pais ou os tutores sejam desincumbidos legalmente de suas 
atribuições e responsabilidades (VEERMAN, 1992). Isso ocorre geralmente após 
os 16 anos e, em diversos países latino-americanos, após os 14 anos, quando o 
adolescente pode, inclusive, ingressar legalmente no mercado de trabalho. Abaixo 
desta idade, salvo algumas exceções, as crianças são consideradas absolutamente 
incapazes, do ponto de vista jurídico, para decidir os diversos atos da vida civil. 
Como vimos anteriormente, essa dimensão da concepção de infância varia 
bastante de país a país, e os seus limites, as suas dimensões e as suas subdivisões são 
convenções sociais.

Assim, é na positivação do direito que as crianças recebem mais fortemente 
a pecha de incapazes. Haveria outra maneira de tratar esse assunto? A resposta é 
sim. Existe uma categorização clássica entre direitos ativos e passivos. Os direitos 
ativos são aqueles que indicam o poder de escolher ou de fazer algo (liberdade 
de): votar, assinar contrato; a pessoa tem possibilidade de decidir e de determinar 
sua própria vida. Os direitos passivos (liberdade para) são aqueles que permitem 
ou que restringem as ações das pessoas. Eles são passivo-positivos quando se 
referem ao direito de receber coisas materiais, como brinquedos e alimentação, 
ou imateriais, como educação, assistência; e são passivo-negativos quando são os 
direitos de liberdade de interferência. Tradicionalmente, as cartas de declaração de 
direitos, sobretudo relacionados à criança, têm sido definidas com base nos direitos 
passivo-negativos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem, das Nações 
Unidas, é um exemplo disso: ela busca assegurar que o Estado não vai interferir na 
busca de – ou retirar dele – suas conquistas pessoais. 

Algumas correntes não concordam com essa classificação entre direitos 
positivos e negativos e veem a legislação tentando estabelecer obrigações 
relativamente positivas, para ajudar os desprovidos, e relativamente negativas, 
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para evitar carências. Segundo Shue (1987)6, a descrição completa de um direito 
humano deve especificar os deveres correlativos e os agentes relevantes: o que 
deve ser feito para cumprir o direito e quem deve fazê-lo. Assim, se um direito é 
positivo, os direitos relacionados a ele também são positivos (VEERMAN, 1992).  
Observa-se hoje uma grande falta de harmonia em termos de natureza dos direitos 
e dos deveres das pessoas com menos de 18 anos nas várias legislações brasileiras, 
particularmente entre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e os códigos 
civil e penal. 

Contudo, constata-se, no conjunto das normas legais das Nações Unidas 
em favor dos direitos da criança e do adolescente, uma mudança de ênfase na 
definição dos direitos: eles tornam-se mais passivo-positivos. Isto significa dizer 
que houve um gigantesco incremento no status das crianças no mundo, ao 
menos no plano normativo. Por meio desses instrumentos legais, elaborou-se a 
chamada doutrina de proteção especial das crianças. Ela preconiza que a criança, 
por causa de sua falta de maturidade física e mental, necessita de proteção e de 
cuidados especiais e, inclusive, da devida proteção legal tanto antes, quanto após 
seu nascimento (BRASIL, 1959). Nesse instrumento de proteção, as crianças são 
vistas como seres humanos em condição peculiar de desenvolvimento; sujeitos e 
não objetos de direitos. 

A concepção moderna de infância como status separado e particular é 
consagrada universalmente com essa normativa internacional aprovada pelas 
Nações Unidas: as crianças têm direitos equiparados aos dos adultos e um adicional 
que é a proteção especial. Atribui-se a elas, ainda, um grau mais elevado de atenção, 
uma vez que devem ser consideradas prioridade nos casos de catástrofes, nas 
políticas sociais. Contudo, esse status elevado contrasta significativamente com os 
sistemas legais de uma grande quantidade de países-membros, nos quais as crianças 
são vistas como absolutamente incapazes. Contrasta, também, com a realidade 
concreta das crianças.

Desta maneira, considerando a cidadania um status dos que são membros 
integrais de uma mesma comunidade, poder-se-ia dizer que as crianças e os 
adolescentes têm uma cidadania parcial. Tem sido recorrente o uso da expressão 
cidadania de segunda categoria. Porém, acreditamos ser preferível utilizar a noção de 
cidadania tutelada ou de cidadania regulada na medida em que os sistemas legais 
estabelecem idades distintas para que os jovens adquiram o status de cidadãos 
plenos. Em geral, os países convencionam uma idade a partir da qual as pessoas 
jovens se equiparam aos adultos em direitos e em deveres. Essa idade é, de modo 
geral, denominada maioridade.

6 SHUE, H. The interdepen-
dence of duties. In: ALSTON, 
P.; TOMASEVSKI, K. (ed.). 
The right to food. Dordrecht: 
Martinus Nijhoff Publica-
tions, 1974.
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No Brasil, um movimento em favor das crianças e dos adolescentes, similar 
e, de certa maneira, articulado ao movimento internacional, emergiu em meados 
dos anos 1980 e assumiu a perspectiva dos direitos da criança e do adolescente. 
Esse movimento foi protagonista da elaboração de projeto de lei, da mobilização 
e do lobby que deram origem ao ECA7. Esse diploma legal é considerado um 
marco na luta pela conquista de cidadania para crianças e adolescentes e adequado 
à legislação nacional e às normas internacionais estabelecidas pelas Nações Unidas. 
Pela primeira vez na história das sociedades ocidentais, as crianças e os adolescentes 
conquistam o direito de ter direitos. Por intermédio desse longo processo, a 
concepção moderna de infância e de adolescência ganha, na contemporaneidade, 
um novo traço caracterizador: o da cidadania, ainda que seja na forma regulada. 

Globalização da infância moderna 

Considerando que, de modo subjacente à instituição de direitos, existe 
uma concepção de infância que vem sendo chamada de infância moderna, estudiosos 
e pesquisadores vêm identificando esse processo de universalização dos direitos da 
criança e do adolescente como um processo de globalização do modelo moderno 
de infância das sociedades ocidentais (BOYDEN, 2000).  Não apenas a perspectiva 
de direitos vem sendo globalizada, como a indústria cultural, certamente, vem 
assumindo um papel importantíssimo na criação e na elaboração dessa cultura 
juvenil, sobretudo por deslocar os modelos de identificação da família para os 
super-heróis ou para pessoas famosas do mundo das artes, dos esportes e dos 
negócios. Assim, a infância e a adolescência-juventude passam a constituir-se um 
grupo etário com valores e com cultura próprios. 

O fato de essa concepção de infância moderna haver se tornando um 
paradigma nas sociedades industriais e pós-industriais, sendo adotada como 
parâmetro nas leis, nas políticas e nos modos de educar crianças, vem trazendo 
implicações para as sociedades contemporâneas. Tal concepção representa um 
verdadeiro desafio para toda a sociedade, mas, principalmente, para aquelas pessoas 
que estão conectadas por ações com crianças e adolescentes ou, de alguma maneira, 
relacionadas à infância e à adolescência. Embora seja vivenciada de maneira diversa 
entre as várias classes sociais e etnicidades, essa concepção moderna de infância foi 
engendrada na subjetividade de crianças e de adolescentes e no imaginário social, 
gerando tensões com outras modalidades de infância no âmbito de uma mesma 
sociedade ou em sociedades e culturas distintas, como entre crianças das classes 
médias e altas e as crianças das camadas mais pobres da sociedade, ou entre infâncias 
urbanas e infâncias das sociedades tradicionais (indígena, quilombola, cigana).

7 O projeto de lei foi votado 
e aprovado pelo Senado 
em 25/4/1990. Recebeu a 
aprovação da Câmara em 
28/6/1990 e foi homologado 
pelo Senado em 29/6/1990. 
Sancionado pelo presidente 
da República em 13/7/1990, 
entrou em vigor em 14/10 
do mesmo ano. O principal 
responsável pela sua aprovação 
foi o Fórum Nacional 
Permanente de Entidades Não 
Governamentais de Defesa 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, criado em março 
de 1988.
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A universalidade dos direitos da criança e do adolescente e a diversidade 
cultural das infâncias brasileiras 

A cronologia etária das infâncias de várias culturas pode possuir marcadores 
diferentes e, em uma mesma cultura, tal cronologia pode receber conotações 
distintas em diferentes momentos históricos. O ECA define crianças e adolescentes 
como pessoas de 0 a 18 anos incompletos8 e prevê situações de proteção especial 
para os jovens entre 18 a 21 anos. A delimitação etária de adolescência se sobrepõe 
à de juventude. Por iniciativa do Conselho Nacional de Juventude (Conjuve), 
jovens são pessoas entre 15 a 29 anos. 

A definição legal de criança e de adolescente no Brasil foi modificada, 
em 2003, apenas em relação à faixa etária ao viger o novo Código Civil (Lei 
nº 10.406/2002). Entre as diversas modificações introduzidas, uma das mais 
importantes foi a redução da maioridade civil, que passou de 21 para 18 anos de 
idade. Isto significa que é civilmente capaz, para todos os atos jurídicos, aquele que, 
não interditado, tenha atingido os 18 anos.

Se, de acordo com Código Civil anterior, eram absolutamente incapazes 
os menores de 16 anos e relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 
21 anos (arts. 5º, I e 6º, I da Lei nº 3.071/1916), hoje, com o novo Código Civil, 
são considerados absolutamente incapazes os menores de 16 anos e, relativamente 
incapazes, os maiores de 16 e menores de 18 anos, idade na qual há a cessação da 
menoridade. O alistamento eleitoral é facultativo a partir dos 16 anos e obrigatório 
a partir dos 18 anos de idade. A condução de veículos automotores é permitida 
aos maiores de 18 anos. Atualmente, a idade mínima para o alistamento militar 
voluntário é de 17 anos.

Embora exista uma definição legal de corte etário para crianças e 
adolescentes, as populações tradicionais (indígenas, ciganas, quilombolas) têm 
suas próprias concepções sobre tal definição baseadas nas suas culturas e nas suas 
crenças. De acordo com os princípios de autonomia desses povos, suas concepções 
devem ser respeitadas quando contrastadas com o direito estatal. Nesse sentido, um 
paralelo pode ser traçado entre a concepção de infância do ECA e a prevalecente 
nessas chamadas sociedades tradicionais da contemporaneidade. Nestas, a 
infância tem, em comparação às sociedades de culturas ocidentais, duração mais 
curta; a entrada no mundo dos adultos se faz mais cedo e de maneira fortemente 
ritualizada e institucionalizada. Crianças de quatro, de cinco anos de idade já 
tomam parte da divisão social do trabalho indígena, desempenhando funções em 
que há estrita observância de suas habilidades e capacidades físico-intelectuais. Os 

8 Para o ECA, crianças são 
aqueles entre 0 a 12 anos 
incompletos; e adolescentes, 
aqueles entre 12 e 18 anos.
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comportamentos e os hábitos ensinados e desenvolvidos nas crianças guardam 
continuidade com os que se lhes serão requeridos quando adultas, e as fronteiras 
entre trabalho e brincadeiras não são demarcadas de maneira tão drástica quanto nas 
sociedades ocidentais contemporâneas. Os modelos de identificação são familiares 
e as opções para o encaminhamento da vida são poucas e marcadamente simples.

Diante da plurietnicidade que distingue os 225 povos indígenas existentes 
no Brasil, não é uma tarefa simples definir um único conceito de criança e de 
adolescente indígena. A própria noção de adolescência é inexistente ou difusamente 
delimitada.  As concepções originárias desses povos, oriundas de suas cosmologias 
e de seus saberes específicos, envolvem categorias e classes de idade baseadas em 
gênero, em parentesco, em pertencimento clânico entre outras formas diversas 
de classificação etária e de grupos geracionais. Ao processo de maturação físico e 
social também podem ser atribuídos outros sentidos que, geralmente, direcionam-
se mais aos projetos coletivos de futuro e à admissão e ao exercício de papéis e de 
atribuições nas estruturas comunitárias do que ao projeto de autonomia individual 
comumente encontrado nas sociedades não indígenas. 

Essa diversidade étnica vem representando um imenso desafio para a 
universalização dos direitos da criança e do adolescente. Uma criança ou uma 
adolescente cigana é dada em casamento na idade de 12 ou de 13 anos com 
adolescentes mais velhos ou até mesmo jovens adultos, casos em que, segundo 
os códigos civil e penal brasileiros, não é permitido casamento ou relação sexual. 
Os conselhos tutelares, os órgãos de segurança pública e a justiça juvenil em áreas 
indígenas vêm enfrentando muitas dificuldades com a aplicação das medidas 
propugnadas pelo ECA. Um dos exemplos é o acolhimento institucional de crianças 
indígenas quando, na tradição de muitos desses grupos, existe o cuidado coletivo 
na sua rede de parentesco (PEREIRA, 2002). A solução encontrada para resolver 
essa tensão na aplicação do direito vem sendo, no caso dos conselhos tutelares, as 
experiências nas quais os conselheiros negociam as medidas de proteção com as 
lideranças indígenas.  

Vale mesmo ressaltar as diferenças culturais regionais no interior do 
próprio país. Essas distinções fazem até mesmo parte do repertório folclórico 
nacional, particularmente, de termos linguísticos, que possuem conotações muito 
distintas de estado para estado. Um exemplo emanado da experiência de tomada de 
depoimento especial no Rio Grande do Sul é que é comum, entre garotos, o pênis 
ser denominado de tico, enquanto, em outras regiões, são denominados piu-piu, 
bilau ou outras várias denominações. 
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Por uma escuta que respeite o contexto cultural das várias infâncias 
brasileiras

O leque das diversidades tratadas neste capítulo deve ser ampliado para 
incluir diferenças de regiões e de territórios, de gênero, de orientação sexual e de 
condição social, as quais não foram abordadas ou o foram apenas tangencialmente, 
dado o escopo e a natureza deste capítulo introdutório. Dessa forma, antes de 
proceder à escuta de uma criança e ou de um adolescente vítima ou testemunha de 
violência sexual, os profissionais devem buscar compreender o universo simbólico 
presente no imaginário dessa mesma criança e desse mesmo adolescente. Um 
mesmo ato pode ser entendido por uma criança entre três e sete anos diferentemente 
do que para um ou uma adolescente. Esse mesmo ato pode ser compreendido 
diferentemente por um menino e por uma menina, ou por uma criança de classe 
média e outra das camadas populares, ou ainda entre uma criança urbana e outra 
rural, ou ainda entre uma criança indígena e uma não indígena. 

Nunca é excessivo ressaltar o status da condição peculiar de ser em 
desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes. Como vimos, o conceito de 
criança e de adolescente instituído pelo ECA no Brasil incorpora, na sua plenitude, 
a doutrina da proteção integral, que constitui a base da Convenção sobre os Direitos 
da Criança, cujo conceito foi inspirado na concepção da criança como sujeitos 
de direito, em condição peculiar de desenvolvimento. Tal condição peculiar de 
desenvolvimento desses sujeitos caracteriza-se por intrincados processos biológicos, 
psicoafetivos, cognitivos e sociais que exigem, do ambiente que os cerca, do ponto 
de vista material e humano, uma série de condições para o seu desenvolvimento. 
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Capítulo 2  

Desenvolvimento infantil: a revelação 
da criança pela linguagem

Silvia Renata Magalhães Lordello

Não é fácil aceitar a ideia de que precisamos renunciar a uma postura 
adultocêntrica para compreender o universo infantil, sobretudo quando ele nos 
é apresentado por meio da linguagem. Isso significa dizer que não é possível 
compreender a criança por nossos próprios parâmetros, pois os equívocos 
interpretativos seriam inevitáveis. Se estamos desempenhando a difícil tarefa de 
ouvir uma criança, o primeiro desafio é dar-lhe voz, permitindo que revele seu 
mundo, suas concepções, sua lógica peculiar. 

No âmbito do Judiciário, essa tarefa se torna mais difícil, pois o ambiente 
é considerado adverso e inadequado à escuta de crianças, e a dimensão avaliativa 
implícita nessa ação muitas vezes desencoraja a vítima e também o operador do 
Direito que vai inquiri-la. É comum ouvirmos esses profissionais se posicionarem 
contra o depoimento em audiência por se depararem com seu próprio despreparo 
técnico na difícil interpretação dos discursos infantis.

De fato, a oitiva não pode ser vista como uma coleta de dados. Porém, 
amparada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ela representa 
um direito. A criança e o adolescente são seres em pleno desenvolvimento 
psicológico e, deste fato, decorre a grande preocupação com que a escuta desses 
sujeitos não represente nenhum ônus ao seu processo em formação. Feita essa 
advertência, o profissional que se dedica a ouvir crianças precisa investir em 
conhecer diferentes aspectos do desenvolvimento infantil. Assim, o objetivo 
deste artigo é preparar esse profissional para essa escuta, esclarecendo aspectos do 
desenvolvimento presentes na linguagem que precisam ser considerados pelos 
adultos que conduzem o processo.

A linguagem na visão de Piaget

Jean Piaget é um teórico do desenvolvimento que precisa ser lembrado ao 
se falar de linguagem. Em sua obra, há inúmeras contribuições para o entendimento 
das especificidades da linguagem infantil. Piaget (1967) afirma que entre dois e 
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sete anos de idade, no estágio pré-operatório, o grande avanço é o aparecimento 
da função semiótica, representacional, simbólica, que liberta a criança do estágio 
anterior, sensório-motor, no qual a inteligência era exclusivamente prática, restrita 
à ação. Agora, a criança terá, na visão de Piaget, a possibilidade de se representar 
para si mesma e de pensar sobre objetos que estão afastados no espaço e sobre fatos 
do passado ou do futuro. 

Essa construção, entretanto, não é automática. Entre dois e quatro anos 
de idade, a linguagem infantil é considerada pré-conceitual, fase em que a criança 
desenvolve habilidades linguísticas e a capacidade de construir símbolos. Ela 
começa a fazer distinções entre significantes (representação objetiva) e significados 
(fato ausente à percepção à qual a imagem se refere). Nas situações de atendimento 
psicológico a crianças muito pequenas, observa-se a construção dessa relação 
significante e significado. Vejamos um exemplo: inicialmente, a criança percebe 
o beijo da mãe de forma objetiva (significante); posteriormente, começa a associar 
esse beijo à despedida (significado), ao significado de que a mãe está saindo para 
trabalhar. Em situações de violência, a criança custa a entender que o ato libidinoso 
em si é algo errado, podendo associá-lo a cuidado ou a brincadeira. Dependendo 
do ato abusivo, ela pode construir associações equivocadas.

Outra marca dessa fase pré-conceitual da linguagem é a função simbólica, 
pela qual a criança emprega uma imagem mental para algo que não se encontra 
imediatamente presente. Por exemplo, ela pode usar uma caneta como microfone 
ou uma vassoura como cavalo. Essa capacidade de simbolizar dá, à criança, a 
possibilidade de fazer de conta, de pensar no objeto na ausência dele. Isso aparece 
no discurso infantil de uma forma ainda concreta, com semelhanças entre o que 
se quer representar e as características do objeto. Ao descrever uma situação de 
violência, a criança pode imaginar objetos para representar outros. Recentemente, 
uma professora relatou que uma criança do abrigo lhe fizera um estranho pedido: 
“faz de conta que esta folha de árvore é um papel. Enrola aqui o meu ‘piu-piu’ 
(referindo-se ao pênis) para presente, igual o amigo grande faz quando a gente 
brinca de aniversário”.

Ainda nesse subestágio pré-conceitual, encontra-se presente a característica 
do sincretismo, que é a tendência da criança em agrupar fatos ou itens não 
relacionados em um todo confuso. Assim, seus critérios de agrupamento não 
seguem padrões da lógica adulta. Por exemplo, ao ser questionada sobre utensílios 
de cozinha, a criança vai incluir tudo o que estiver vendo nesse ambiente, como 
mulher, relógio de parede, fósforos. O discurso sincrético une uma série de 
elementos justapostos que não tenham, necessariamente, uma articulação entre 
si. Um exemplo ligado à investigação do abuso infantil é quando ela conta partes 
muito recortadas de um fato e, aparentemente mistura, no relato, itens que não 
fazem sentido, como: “era uma vez um homem grande que ia me dar balinha para ir 
com ele na padaria. Aí, o caminhão atropelou a bicicleta e aí, eu ganhei uma boneca 
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da vovó e depois, minha mãe foi trabalhar”. A criança não tem compromisso com a 
causalidade e por isso suas explicações e seus desenhos trazem trechos produzidos 
sem um fio condutor, o que, muitas vezes, promove a ideia de que a fala infantil 
deva ser desacreditada por esse motivo.

A principal justificativa da presença desses traços na linguagem é que o 
período pré-operatório é egocêntrico, ou seja, a criança apenas consegue pensar 
em termos do seu ponto de vista. Ela não consegue absorver o papel de outro 
indivíduo, revelando uma incapacidade de se descentrar. Evans (1980) e Seber 
(1997) apontam o quanto o conceito de egocentrismo está presente em diversos 
estudos piagetianos, constatando a manifestação dessa característica em dimensões 
variadas como a linguagem, a socialização e o controle de seu comportamento. 
Além disso, o pensamento infantil também é centralizado e, por isso, enfoca um 
aspecto de cada vez. Dessa forma, a criança não consegue considerar mais de 
uma variável em uma situação. Como ela não concebe um mundo do qual ela 
não faça parte, expressa-se segundo um ponto de vista próprio, coerente ou não 
com a realidade.

Na linguagem, o egocentrismo apresenta, como atributos, o animismo, 
que é a atribuição de características humanas a seres e a objetos inanimados, e 
as explicações artificialistas, não vinculadas à realidade, incluindo aspectos 
imaginativos. A criança pode dizer que foi o pai quem comprou o rio que passa 
perto da casa (artificialismo) ou aceitar uma ordem de uma boneca (que, para ela, 
tem vida). Pode chorar porque o irmão disse que a mãe é dele (seu egocentrismo 
não permite ver que a mãe dela pode ser de outro também) ou pode achar que, ao 
procurar um carro, não precisa descrevê-lo (todos da casa deveriam saber de que 
carro se trata, uma vez que não há outro pensamento além do dela).

Para quem avalia o discurso infantil, tais características podem sugerir 
que o relato da criança a respeito de um fato não seja verdadeiro. Entretanto, esse 
pensamento não encontra respaldo na literatura do desenvolvimento infantil. É 
preciso apenas uma interpretação adequada. Imagine ouvir uma criança vítima de 
abuso sexual perpetrado por alguém de sua família: João, três anos, foi surpreendido 
por seu pai em uma cena com um primo mais velho no qual este brincava de dar-
lhe banho, fazendo todo o tipo de manipulação em seus órgãos sexuais. Ao ser 
questionado posteriormente pela família, João relatava que seu primo gostava de 
fazer de conta que era o sabonete e ficava lavando ele todo na brincadeira de faz de 
conta. Para João, não havia uma relação entre significante e significado. Por isso, 
ele não associou a brincadeira a algo errado. Fazendo uso do sincretismo, seu relato 
misturava trechos do abuso, aspectos da casa da avó, descrições de brinquedos e 
de colegas da escola. Contudo, mesmo com sua visão pré-operatória, guiada pela 
percepção imediata, João mostrava um conteúdo claro, passível de ser interpretado 
pelos adultos como uma experiência abusiva a ser investigada.
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Ainda no estágio pré-operatório, há outro subestágio que vai dos quatro aos 
sete anos e é caracterizado pela maior complexidade de pensamentos, de imagens e 
de progressões na capacidade de conceitualizar. A irreversibilidade é característica 
típica desse período, pois a criança não é capaz de visualizar a situação original. A 
lógica infantil é baseada em critérios perceptivos, pois não há conduta conservativa. 

O que significam irreversibilidade e ausência de conservação? No campo 
da linguagem, é saber que a criança age por percepção e não por operação. Se 
pensarmos em situações do dia a dia, observamos que se alguém oferece a uma 
criança duas notas de dois reais em troca de uma nota de vinte reais, a criança aceita 
a proposta acreditando que fez um grande negócio. Isso ocorre porque é levada 
pela percepção imediata e não pela conservação de valores. Por meio da percepção 
centralizada em uma única dimensão, a criança não consegue coordenar dois ou 
mais atributos do problema.

A partir de sua entrada na escola, da descentração (diminuição gradativa 
do egocentrismo) e de sua passagem ao período operatório concreto, a criança 
supera esses parâmetros ilusórios e refina a sua expressão verbal, apresentando 
sofisticação dos argumentos, embora ainda de modo atrelado ao concreto. Por 
exemplo, se observarmos comandos de livros didáticos e outras metodologias 
desta fase, perceberemos que a contextualização é fundamental. É como se, para 
estabelecer relações, a criança precisasse se ancorar em materiais, em histórias, em 
experiências; como se tivesse de visualizar a situação para poder agir. Nas situações 
de violência, ela consegue, por meio do brinquedo, revelar uma situação abusiva 
de forma metafórica, mas ainda necessitando deste recurso para contextualizar a 
experiência. Exigir um discurso hipotético nesta fase seria complexo demais para 
a criança. 

A característica da abstração, que transparece no pensamento e no discurso 
de forma muito elaborada, representa o ápice do desenvolvimento cognitivo para 
Piaget. Isso apenas terá lugar por volta dos 12 anos, quando se alcança o estágio 
operatório formal. Este estágio se caracteriza pela construção progressiva da 
capacidade de hipotetizar, de generalizar, de extrair propriedades e regras sem 
vinculá-las à experimentação. Os adolescentes já conseguem formar juízos de forma 
complexa, fazendo combinações de múltiplas variáveis. Nesta etapa, é comum 
desenvolverem questionamentos e elaborarem teorias próprias, surpreendendo 
seus familiares com críticas e com argumentos. A teoria de Piaget em relação à 
linguagem nos aponta alguns cuidados que devemos tomar na qualidade de 
profissionais que estão em contato direto com o discurso infantil.
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Pensamento e linguagem na perspectiva de Vygotsky

Com várias contribuições diferentes das de Piaget, Vygostky (1989) elege a 
linguagem como tema central em sua teoria, uma vez que ela é o sistema simbólico 
básico de todos os grupos humanos. A linguagem apresenta duas funções básicas: 
a de intercâmbio social – absolutamente importante para garantir a comunicação 
e que, por esta necessidade, impulsiona o desenvolvimento da linguagem – e a de 
pensamento generalizante que, ao categorizar conceitos e ao nominar objetos do 
mundo real, torna possível o intercâmbio social.

Ele acredita que as trajetórias do pensamento e da linguagem são diferentes 
e que, em algum momento, encontram-se no desenvolvimento. Inicialmente, na 
fase pré-linguística do pensamento, a linguagem se dá como ação no ambiente, 
apresentando-se como inteligência prática; mostrando que há pensamento, 
mas que não há linguagem tal como conhecemos. Neste caso, notamos que há 
intencionalidade comunicativa pelo gesto e pelo uso de instrumentos, ainda que 
não haja a palavra. Se vemos um bebê, por exemplo, percebemos que ele faz várias 
aquisições em pouco tempo: engatinha, interage, sorri, manipula objetos, mas ainda 
não fala. Mostra sua inteligência de forma prática. Por isso é tão difícil a detecção da 
violência sexual em bebês, pois as reações são sempre interpretadas. 

Há também a fase pré-intelectual da linguagem, na qual não há função de 
signo. Aqui, a linguagem se apresenta como alívio emocional. A necessidade de 
intercâmbio une o pensamento e a linguagem. A fala, então, torna-se intelectual, 
com função simbólica, generalizante, e o pensamento torna-se verbal, mediado por 
significados dados pela linguagem.

A diferença entre sentido e significado

Para Vygotsky, há uma distinção importante entre significado e sentido. O 
significado é um componente essencial da palavra e se constitui em um sistema 
de relações objetivas, compartilhado pelo grupo cultural e socialmente estável. 
Quando nos comunicamos ou transmitimos nossas ideias, estamos pressupondo 
que o outro compartilhe conosco os significados, o que nos faz entender e sermos 
entendidos na interação. Se falarmos a palavra violência ou perpetradores, não é 
preciso explicar tais termos porque já estão internalizados. O grupo cultural ao 
qual pertencemos já estabeleceu seus significados, e todos partilhamos dessas 
referências convencionais. Isto não quer dizer que elas não sofram transformações. 
Há expressões que mudam com o tempo.  As gírias e as expressões culturais são 
um exemplo disso. Algumas se modificaram e se ajustaram no tempo e no espaço, 
o que comprova a sua construção histórica. 



48

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos

Diferentemente do significado, o sentido é subjetivo, construído pelas 
vivências afetivas, portanto, é singular ao sujeito. Por exemplo, ao falar a expressão 
abuso sexual, na comunicação entre pessoas, não há dúvida sobre o seu significado; 
ninguém de um grupo cultural perguntaria do que se trata. Porém, o sentido do 
abuso sexual vai variar de pessoa para pessoa. A diferença em como cada um lida 
com esse sentido se dará com base na experiência, na sua vivência particular. 

Isso é muito importante ao se levar em conta o depoimento das vítimas 
de violência, sobretudo crianças e adolescentes. Deve haver um cuidado especial 
e uma sensibilidade em quem realizará a entrevista, para absorver o sentido 
construído pela pessoa para a situação de abuso ao qual foi submetida. Muitas vezes, 
o constrangimento que decorre dessa vivência dificulta tanto a partilha de algo tão 
pessoal, quanto o sentido para um operador do Direito com o qual essa criança ou 
esse adolescente não tenham vínculo afetivo suficiente para uma revelação íntima.

Discurso interior e discurso socializado

Um ponto muito útil em nossa intenção de estudar as manifestações de 
linguagem que uma criança é capaz de realizar em seu depoimento é o fato de 
que, para Vygotsky, a construção da linguagem se dá com base em um discurso 
socializado. De acordo com Oliveira (1997), a linguagem tem como uma de suas 
funções a de pensamento generalizante, o que lhe confere um valor instrumental 
e que pressupõe um processo de internalização da linguagem. O percurso da 
linguagem começa no discurso socializado e evolui para a fala interior. O discurso 
socializado é a fala com intenção comunicativa; é uma atividade que inclui 
a interação social e que segue o trajeto dos demais processos superiores; vai do 
interpsíquico para o intrapsíquico, ou seja, do plano social para o individual.

Isso nos ajuda a compreender por que uma fala da criança, com 
detalhes sexualizados, converte-se em indicadores de abuso sexual. Se em sua 
fase de desenvolvimento cabe apenas a curiosidade sobre órgãos sexuais, sobre 
diferenças anatômicas entre gêneros e sobre questões corporais, o fato de ela estar 
reproduzindo cenas ou perguntas com erotização excessiva pode revelar que está 
sendo submetida a algum tipo de estimulação, ou seja, o discurso socializado vigora, 
sendo internalizado ou naturalizado para a criança como uma mudança provocada 
de fora para dentro. Este não seria um processo natural da criança, mas favorecido 
pelo seu acesso aos conteúdos de forma deliberada, intencional ou por observação 
de um ambiente com a presença desses conteúdos.

À medida que se internalizam os conceitos, vai se desenvolvendo uma 
linguagem dirigida ao sujeito, uma espécie de diálogo consigo mesmo sem a 
presença de um interlocutor. Este é um discurso sem vocalização e com dialeto 
característico: fala abreviada, fragmentada, que conta apenas com núcleos de 
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significação. É denominado discurso interior, cuja função é mostrar que a fala 
organiza o pensamento. 

Neste ponto, reside um dos aspectos de divergência entre Vygotsky e 
Piaget, que é o conceito de fala egocêntrica. Para Vygotsky (1984), a fala começa 
socialmente. Desde bebê, observa-se a forma de comunicação e a utilização da 
linguagem externa disponível no meio cultural para se fazer compreender pelo 
outro. À medida que se desenvolve, a criança se apropria das expressões da cultura 
e passa a utilizá-las com intenção não mais comunicativa, mas como apoio às 
resoluções de problemas e ao planejamento de sequências de ações. 

Para Piaget, o percurso é oposto. A fala egocêntrica se mantém como o 
comportamento da criança em falar para si mesma, mas como uma característica 
do egocentrismo que impede que ela coordene pontos de vista. Portanto, a criança 
evolui em direção ao pensamento lógico quando se descentra e abandona a fala 
egocêntrica rumo ao discurso socializado. Observa-se aqui que Piaget postula o 
desenvolvimento de dentro para fora, enquanto Vygotsky defende o percurso de 
fora para dentro.

Conceitos peculiares de Vygotsky a respeito do desenvolvimento e da 
aprendizagem

A relação entre desenvolvimento e aprendizagem é central na teoria de 
Vygotsky, pois sua defesa é a de que a aprendizagem antecede o desenvolvimento. 
Ou seja, novamente, ele defende que o percurso vai do interpsíquico para o 
intrapsíquico.

O aprendizado, para Vygotsky, é responsável por despertar os processos de 
desenvolvimento. É claro que o autor considera as definições biológicas previstas 
na filogênese e na ontogênese, mas atribui grande importância ao social e acredita 
que o aprendizado do grupo cultural vai estimular o desenvolvimento pleno do 
ser na cultura que com ele interagir. Um exemplo é o fato de que a criança cresce 
em um grupo cultural que é falante e, por isso, vai falar. Ter o aparelho fonador 
é condição biológica, mas o grupo cultural é decisivo no desenvolvimento da fala 
porque serve como matéria-prima para o desenvolvimento da linguagem. Nas 
situações de violência, é interessante observar o papel dos mediadores sociais na 
construção desse processo de internalização.

Uma das principais contribuições do autor para a visão de desenvolvimento 
são os conceitos sobre os níveis que permitem uma visão prospectiva e que 
norteiam a intervenção pedagógica. Vygotsky nomeia nível de desenvolvimento 
real aquilo que o indivíduo já sabe, já domina, já executa sem ajuda. Os conteúdos 
internalizados e as funções consolidadas fazem parte do nível de desenvolvimento 
real. Por que é importante conhecer o nível de desenvolvimento real? Porque 
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ele indica o ponto de partida. O que é real para uma criança é traduzido em seu 
discurso e em suas ações.

Se já conhecemos o nível real do sujeito, podemos hipotetizar o que ele é 
capaz de fazer com ajuda, uma vez que, para Vygotsky, os papéis do outro social e da 
interação são indispensáveis. Este nível, o autor denomina nível de desenvolvimento 
potencial, ou seja, se a criança é capaz de realizar tarefas com a intervenção de 
alguém mais experiente que lhe dá pistas, que demonstra, que imita a forma de 
resolver um problema, ela estará demonstrando que é capaz. Para Vygotsky, isto 
é mais indicativo do desenvolvimento mental da criança do que aquilo que ela já 
realiza sozinha. Daí a importância de não subestimarmos a capacidade da criança e 
do adolescente, mas de oferecermos a mediação necessária para que eles avancem 
em níveis de desenvolvimento.

Isso é revelador do valor da interação e das etapas posteriores do processo, 
pois crianças de seis anos podem fazer, sozinhas, aquilo que, aos três anos, faziam 
apenas com ajuda e que, aos três meses, nem com ajuda conseguiriam, como 
andar de bicicleta, por exemplo. De acordo com Oliveira (1997), a concepção 
vygotskyana de que o aprendizado desperta processos internos comprova a relação 
entre desenvolvimento e ambiente sociocultural, deixando claro que o organismo 
não se desenvolve plenamente sem o suporte de outros indivíduos de sua espécie. 
Essa intervenção transformadora do outro terá lugar em um conceito específico que 
Vygotsky formula para explicar a relação entre desenvolvimento e aprendizagem: a 
zona de desenvolvimento proximal. 

A distância entre o nível de desenvolvimento real, que compreende o que 
a criança já sabe ou já é capaz de realizar sozinha, e o nível de desenvolvimento 
potencial, que percebe de forma prospectiva o que ela é capaz de fazer com ajuda, é 
chamada de zona de desenvolvimento proximal. Este conceito corresponde à área 
de atuação do outro social mais experiente para promover transformações. Não é 
possível mensurar essa zona, pois ela é dinâmica, dialética e difere de sujeito para 
sujeito. Refere-se ao caminho que a pessoa percorrerá para desenvolver funções 
que estão em processo de amadurecimento e que se tornarão consolidadas. O que 
a criança hoje faz com ajuda, amanhã fará de forma independente.

É importante lembrar que cada fala, cada intervenção vai atuar sobre o 
processo de maneira pessoal e que não se pode mensurar como estão ocorrendo 
as transformações, pois cada qual relacionará, às próprias aprendizagens, vivências 
anteriores e particularidades dos processos de desenvolvimento psicológico. Daí 
a importância da preparação de profissionais para a escuta de crianças, pensando 
que sua intervenção, que sua pergunta, que seus questionamentos ou proposta 
lúdica podem promover mudanças, progressos e impactos no desenvolvimento 
das crianças. 
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Considerações finais

O grande desafio que se impõe aos profissionais atuantes na escuta de 
crianças e de adolescentes é conhecer o desenvolvimento infantil para compreender 
as características da linguagem. Sabe-se que um vocabulário erotizado e um relato 
de experiências rico em detalhes que não deveriam fazer parte de seu universo 
de vivências são indicadores de aspectos de estimulação a serem investigados. A 
internalização de conceitos equivocados, a naturalização da violência ou do gesto 
de abuso como cuidado, a manutenção dos pactos de segredo são consequências 
desastrosas ao desenvolvimento psicológico da criança e do adolescente que 
precisam ser combatidas, interrompidas e elaboradas emocionalmente. 

Quanto mais tivermos acesso aos aspectos teóricos e práticos que compõem 
o discurso infantil, mais condições teremos de prover uma atuação consciente no 
campo da violação de direitos e de prevenir as sequelas psicológicas decorrentes 
das violências a que são submetidas essas crianças e adolescentes. Encontrar quem 
as escute e quem se interesse pela dinâmica peculiar de seu universo pode ser um 
recurso muito poderoso no enfrentamento de sua dor.
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O desenvolvimento infantil segundo 
Piaget

Rita Ippolito

O pensamento das crianças, afirma Piaget, apresenta procedimentos e 
modalidades profundamente diferentes daqueles do mundo adulto. Desenvolve-
se ao longo do tempo, seguindo etapas razoavelmente constantes e levando à 
complexidade do pensamento operacional formal (PIAGET, 1971). Com base 
nesse conceito, estão os pilares da teoria piagetiana:

• A criança nasce com uma herança genética que forma a base do 
desenvolvimento biológico e mental.

• O crescimento ocorre no encontro entre as estratégias inatas com a realidade 
e com base na experiência. Não apenas as estratégias iniciais mudam, mas 
tornam-se cada vez mais complexas.

• A criança, desde o nascimento, é basicamente um explorador, um sujeito 
ativo que se relaciona com o meio ambiente, com base em dois processos: 
assimilação e acomodação. A assimilação é o processo pelo qual novas 
experiências e novas informações são absorvidas, são processadas de 
forma a adaptarem-se às estruturas existentes. A acomodação é o processo 
fundamental que envolve a modificação das ideias ou das estratégias como 
resultado de novas experiências. A criança, enquanto se adapta ao mundo, 
constrói seus próprios padrões de pensamento, tornando-os cada vez mais 
complexos.

Piaget classifica quatro estágios ou fases do desenvolvimento. Em cada 
estágio, há um estilo característico por meio do qual a criança constrói seu 
conhecimento: 

1. Estágio sensório-motor (0-2 anos) – A criança, ao nascer, é incapaz de 
reconhecer o mundo exterior com base no seu mundo interior. O Eu criança 
é o centro da realidade, porque, inconsciente de si mesmo, ela é incapaz de 
fazer uma separação entre subjetividade e objetividade da realidade externa. 
No final do segundo ano de vida, a criança é capaz de evocar memórias não 
relacionadas à percepção direta. Graças às representações de recordar e de 
memorizar, ela é capaz de reconstruir, mentalmente, uma imagem.
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2. Estágio Pré-operatório (2-6 anos) – Destacam-se, nesta fase, duas 
habilidades: o reconhecimento de si e o desenvolvimento da linguagem. 
Com o aparecimento da linguagem, a vida emocional da criança e os seus 
pensamentos mudam profundamente. Entre dois e seis anos, a linguagem 
tem a comunicação como seu objetivo primordial. Embora este seja um 
momento caracterizado como egocêntrico, a criança está sempre falando 
de si mesma, em um monólogo espontâneo que tende a diminuir, 
gradualmente, ao longo do tempo. Destacamos aqui uma das operações 
específicas mentais deste período, chamada por Piaget de pensamento 
mágico. Vamos aprofundar um pouco mais para entender a relação entre 
a interpretação da realidade por parte da criança e a psicanálise de Freud. 
No âmbito da gênese e da natureza do pensamento mágico, essa 
operação sempre capturou a imaginação e foi, por vários pesquisadores, em 
diferentes campos, fonte de interesse. Freud, porém, acredita que a magia 
é produzida pelo desejo. Também acredita que, por trás de cada prática 
mágica, existe um elemento afetivo particular. Ele considera a mágica o 
resultado do narcisismo infantil, ou seja, um estágio de desenvolvimento 
emocional durante o qual a criança apenas está interessada em sua própria 
pessoa, em seus desejos e em seus pensamentos. A criança tem amor por ela 
mesma, de acordo com Freud, considera que seus pensamentos e desejos 
podem influenciar, magicamente, os acontecimentos. 

3. Estágio de operações concretas (6-12 anos) – Este estágio é uma fase 
das mais importantes pela quantidade e pela qualidade de suas operações. A 
idade de seis anos coincide com o início da escolarização. Certamente, 
tudo isto leva a uma mudança profunda na vida social, intelectual e 
emocional da criança. No período anterior à função da linguagem, as 
crianças não têm, por objetivo, a comunicação. Elas falam entre si, mas não 
se escutam, não desenvolvem um trabalho coletivo e não se ajudam.  Ao 
contrário, nesta fase, é impressionante o nível de concentração individual, 
maior que uma real colaboração na realização de uma tarefa comum. 
Depois dos sete anos, a criança é capaz de conectar, de coordenar e de 
dissociar suas ações das dos outros. Não há apenas uma tentativa de 
comunicação, mas uma verdadeira discussão. A criança não é capaz, 
somente, de explicar um fato, mas também seu ponto de vista. As 
conversas são uma comunicação eficaz com os outros, com troca real de 
informações. Inicia-se a reflexão, portanto, diminui a fase egocêntrica. Há 
a noção de identidade, a capacidade de classificação, a ordem em série e os 
julgamentos morais. Piaget foi o primeiro autor a vincular o nascimento 
do senso moral com o desenvolvimento de propriedade intelectual da 
criança, distinguindo duas etapas: a heterônoma e a moral autônoma. O 
realismo moral começa aproximadamente aos cinco anos e é caracterizado 
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por um absolutismo moral (as regras são absolutas e imutáveis) e por uma 
justiça imanente (a violação segue sempre o justo castigo). Aos sete anos, a 
criança começa a desenvolver uma moral da reciprocidade, ou a chamada 
moral autônoma. As regras do jogo já não são imutáveis como antes, e, 
se todo mundo concordar com a mudança, a punição que segue um mau 
comportamento é fortemente atenuada. A criança começa a julgar as ações 
com base nas motivações e não apenas nos efeitos. As dicotomias bem-mal, 
certo-errado, a partir de agora, tomam a característica do caminho moral 
do adulto. As estratégias mnemônicas são outro aspecto importante no 
processo de aprendizagem. A criança encontra estratégias de classificação e 
de associação, por exemplo, entre imagens e conteúdo indispensáveis para 
se lembrar de um impressionante conjunto de dados. O desenvolvimento 
da noção de tempo, em crianças, definido como tempo físico, está 
intimamente conectado à noção de movimento e de velocidade. O tempo 
é um conceito que se constrói de forma lenta e gradual. 

4. Estágio operacional formal (12 anos em diante) – Esta fase é 
caracterizada pela capacidade de execução de operações formais. A criança 
começa a usar as próprias ideias da mesma forma como, antes, utilizava os 
objetos. A diferença fundamental é que as ideias são muito mais flexíveis 
e manipuláveis   e podem resultar em suposições completamente novas e 
diferentes. A criança pequena é apenas um observador de fora, incapaz de 
refletir sobre os acontecimentos. O que caracteriza o adolescente, por sua 
vez, é o seu interesse por assuntos sem relação com a realidade vivida dia a 
dia. O que é surpreendente é a sua facilidade de desenvolver teorias abstratas. 
O adolescente, como a criança, vive no presente, mas está muito projetado 
no futuro. O seu mundo está cheio de projetos e de teorias sobre si mesmo 
e sobre a vida. Em seguida, ele estende seu pensamento com base no real 
em direção ao possível. A transição do pensamento concreto para o formal, 
também chamado de hipotético-dedutivo, é uma transição suave. Até 
agora, portanto, as operações de pensamento baseavam-se exclusivamente 
na realidade e nos objetos tangíveis que poderiam ser manipulados e 
submetidos a experiências reais. Nesta fase, nasce a representação de objetos 
ausentes, o que equivale à representação da realidade. Neste estágio, além da 
lógica formal e da conclusão da construção do pensamento, o adolescente 
define a própria personalidade. Esse desenvolvimento da personalidade 
começa por volta dos 8 anos e se define em torno dos 12 anos, influenciado 
pelas regras e pelos valores que são adotados pela sociedade, bem como 
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pelo sentido moral. A personalidade nasce, então, quando se forma um 
plano de vida, que exige o livre pensamento e o pensamento formal 
ou hipotético-dedutivo. Os planos de vida são cheios de sentimentos 
generosos. Esse adolescente descobre o amor, visto como a projeção de 
um ideal em um ser real. Por meio de projetos e de programas de vida, 
ele faz parte da sociedade adulta. Esta também é a etapa da puberdade, 
com suas mudanças físicas e com suas alterações hormonais. Intensifica-
se a atividade masturbatória e instala-se a genitalidade. Abrem-se novos 
horizontes e novas curiosidades, podendo ocorrer as explorações da atração 
e das fantasias sexuais com pessoas do mesmo sexo e do outro sexo. O 
adolescente começa a experienciar o sentimento dos vínculos amorosos 
entre pares. As expressões da sexualidade, assim como a intensificação das 
vivências amorosas, são aspectos centrais na vida dos adolescentes. 
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Capítulo 3 

O desenvolvimento infantil e o direito à 
sexualidade e à afetividade

Rita Ippolito

A sexualidade forma parte integral da personalidade de cada um. 
É uma necessidade básica e um aspecto do ser humano que não pode ser 
separado de outros aspectos da vida. 
A sexualidade não é sinônimo de coito e não se limita à presença ou não 
do orgasmo.
Sexualidade é muito mais do que isso, é a energia que motiva encontrar 
o amor, contato e intimidade, e se expressa na forma de sentir, na forma 
de as pessoas tocarem e serem tocadas.
A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e 
tanto a saúde física como a mental.
Se a saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também 
deveria ser considerada como um direito humano básico.¹

Kempe, um dos primeiros médicos e estudiosos do fenômeno do abuso 
sexual, acreditava que o reconhecimento da realidade da violência sexual contra 
crianças, a medição e o estudo do fenômeno, a busca de instrumentos eficazes e 
de recursos representam um dos estágios mais avançados das sociedades modernas 
na conquista de conceitos e de práticas de proteção à criança de forma madura e 
responsável2. Conscientes dos esforços, nestas duas últimas décadas, de se entender 
mais profundamente o fenômeno da violência sexual praticada contra crianças e 
adolescentes, pretendemos, neste artigo, fazer uma abordagem sobre o tema da 
sexualidade e da afetividade no desenvolvimento infantil. Para tanto, destacaremos 
alguns conceitos e teorias e enfatizaremos a importância destes no processo de 
análise de situações de abuso e de exploração sexual. 

Estas reflexões partem da análise das dificuldades dos adultos e das 
instituições em aceitar a sexualidade como algo inerente à vida das crianças. O 
conhecimento e a compreensão dos conflitos emocionais e comportamentais 
que as crianças assumem devem ser objeto de observação e de reflexão para os 

1 WHO, 1975.
2 A Síndrome da Criança 

Maltratada foi assim chamada 
pela primeira vez em 1961 pelo 
pediatra Henry Kempe.
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adultos empenhados no enfrentamento das situações abusivas, considerando o 
estágio de desenvolvimento e a capacidade de assimilação e de compreensão dos 
acontecimentos nos quais elas estão envolvidas.

A literatura sobre abuso sexual nos relata que ele acontece, quase sempre, 
em um território no qual a palavra está ausente. Sua existência se constrói sobre 
o silêncio e sobre o segredo. Esse silêncio parece ainda mais cúmplice com a 
dificuldade dos adultos de sentirem empatia com a criança e com sua verdade. 
Percebe-se, então, que é o mundo dos adultos que precisa do silêncio em relação às 
tragédias da infância, uma necessidade de não ver, de não saber, de não conhecer, 
atitudes essas que aumentam a solidão e o desamparo da criança diante de sua dor.

Os estudos dos casos de abuso sexual indicam que a sexualidade dessa 
criança ou desse adolescente se desenvolve entre abuso e culpabilização, falta de 
educação e violência. Não se fala de sexualidade em família, na escola ou nos 
lugares de formação, enquanto se respira sexualidade em todos os lugares onde as 
crianças e os adolescentes convivem. 

A relação do adulto com a sexualidade infantil

Ao considerar a criança na sua totalidade, além de observar a sua relação com 
a escola, com a sociedade e seus determinantes econômicos e políticos, é relevante 
contemplar a dimensão da sexualidade infantil, negada historicamente. A base 
conceitual sobre a sexualidade infantil data do começo do século passado e, ainda 
hoje, nem sempre é conhecida ou aceita por parte de profissionais que se ocupam 
de crianças, até mesmo educadores. Para alguns, as crianças são inocentes que não 
têm sexualidade a expressar, e as manifestações da sexualidade infantil possuem a 
conotação de algo feio, sujo, pecaminoso, cuja existência se deve à má influência de 
pessoas adultas. Confrontado com a sexualidade das crianças e dos adolescentes, o 
adulto está muitas vezes envergonhado e em situação de desconforto. De um lado, 
não pode inteiramente negar a existência da sexualidade na idade evolutiva e, de 
outro lado, tenta rejeitá-la. Como resultado dessa ambivalência, o adulto tende a adiar 
respostas e posicionamentos tanto no âmbito familiar, quanto naquele institucional. 

Apesar disso, existe a consciência sobre os efeitos negativos que esse tipo de 
comportamento educacional traz, e muitos educadores e pais sentem a necessidade 
de encontrar respostas corretas para as perguntas sobre sexualidade feitas por parte 
de crianças e de adolescentes. No plano institucional, essa tendência de adiar se 
manifesta sempre que o tema é posto em discussão. As razões são variadas: há 
problemas mais urgentes a serem enfrentados; não há um acordo sobre quem vai 
ensinar o novo tema ou como isso se dá dentro da grade disciplinar, etc. Enquanto 
isso, as crianças nascem, crescem e entram em contato com sua sexualidade de 
forma caótica e confusa. 
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Tanto no âmbito familiar, quanto no âmbito institucional, esquece-se, 
muitas vezes, que não há vida sem sexualidade, que o ser humano é um ser sexual 
e que a sexualidade infantil se desenvolve desde os primeiros dias de vida e segue 
se manifestando de forma diferente em cada momento da infância. Assim como a 
inteligência, a sexualidade será construída com base nas possibilidades individuais 
e em sua interação com o meio e com a cultura. Quase sempre, os adultos não se 
sentem preparados para os primeiros movimentos exploratórios que a criança faz 
em seu próprio corpo, especificamente, na região genital. Assim, desde muito cedo, 
ela recebe um julgamento permeado de valores e de crenças atribuídos à sua busca 
de prazer, julgamentos esses que estarão presentes na sua vida psíquica.

Esse sentimento de incômodo difuso, no mundo adulto, faz com que a 
sexualidade infantil entre no esquecimento, que sua problemática seja adiada e 
que se considerem apenas os aspectos patológicos da sexualidade infantil. Entre 
os comportamentos mais relatados na escola, estão aqueles do menino ou da 
menina que se masturba na sala de aula, que exibe os órgãos genitais, que leva à 
escola revistas pornográficas ou preservativos, que diz palavras vulgares ou que cria 
problemas, provocando o rompimento das atividades educacionais. Todas as outras 
crianças são consideradas assexuadas, pois não forçam o adulto a entrar em contato 
com a sexualidade infantil. 

Obviamente, os professores em particular, e os adultos que convivem 
com crianças, sabem, em um nível racional, que elas têm sua própria sexualidade. 
Contudo, no nível emocional, complicam o processo de aceitação desse fato. 
Fantasias, masturbação, curiosidade por conteúdo sexual e exploração do próprio 
corpo simplesmente não são percebidas por adultos desde que não sejam exibidas 
pela criança abertamente e de forma provocativa. Além disso, se a escola tende 
a transferir o problema para a família, esta última, quando está com problemas, 
dirige-se aos especialistas ou às instituições.

Por um lado, há um processo de amnésia coletiva que leva o adulto a 
não se lembrar de sua sexualidade infantil e a negar a presença desta em crianças. 
As crianças, por outro lado, para se adaptar às regras sociais, têm a percepção de 
que serão aceitas pelos adultos se se manifestarem assexuadas. Situações como 
a violência sexual, contudo,  revelam a importância de se abordar a sexualidade 
como uma dimensão fundamental da vida psíquica das pessoas. Para além de sua 
potencialidade reprodutiva, ela –  a sexualidade – se relaciona ao desejo e ao prazer. 
Está presente na criança não apenas em seus problemas, mas no âmbito do processo 
normal de desenvolvimento, que afeta todas as relações que a criança tem com os 
outros e que faz parte de toda a sua personalidade. Assim como nos adultos, a 
sexualidade infantil se manifesta em vários aspectos do comportamento humano. 
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O desenvolvimento infantil e a sexualidade

As crianças sentem prazer em explorar o próprio corpo, em serem tocadas, 
acariciadas, em observar o corpo do outro. Assim é que a criança se descobre em 
um corpo sexuado de menino ou de menina. A construção do que é pertencer 
a um ou a outro sexo se dá pelo tratamento diferenciado para meninos e para 
meninas, inclusive nas expressões diretamente ligadas à sexualidade e pelos padrões 
socialmente estabelecidos de feminino e de masculino. 

Essas representações internalizadas são referências fundamentais para 
a constituição da identidade da criança. Ela deseja e necessita ser amada, aceita, 
acolhida e ouvida para que possa despertar para a vida e para que possa interagir 
com curiosidade. Em cada idade, a criança constrói um pensamento e um modo de 
sentir a realidade, as pessoas que a rodeiam e as diferenças entre elas. 

Freud afirma que “a sexualidade não é aprendida pelo indivíduo, mas ela 
se manifesta de forma espontânea. A criança traz em si a sexualidade quando 
vem ao mundo” (FREUD, 1907/1969). Ele explica que alguns comportamentos 
sexuais são normais em crianças e enfatiza, especialmente, que esses 
comportamentos não ocorrem apenas por motivos de curiosidade ou de consolo, 
mas porque são a manifestação da identidade sexual inata e pessoal por meio 
de um processo gradual de identificação. Freud acredita que a sexualidade na 
infância sempre foi ignorada porque as pessoas não têm memória direta do 
fato devido à amnésia infantil sobre os eventos que ocorreram antes da idade de 
seis anos.

Assim, enquanto anteriormente se acreditava que a sexualidade se 
manifestava apenas com a adolescência, Freud, e depois dele muitos outros 
estudiosos, aponta que o desenvolvimento psicossexual de crianças começa no 
nascimento. Na verdade, ele diz que é opinião geral que o impulso sexual está ausente 
durante a infância e que ele acorda no período em que se define a puberdade. Esse 
senso comum não é qualquer erro, mas um erro de graves consequências, 
porque é a causa da ignorância sobre as relações básicas da vida sexual (FREUD, 
1905/1996). A hipótese de Freud é a de que o desenvolvimento psicossexual da 
criança se dá com o início da vida e perpassa diferentes fases:

• Fase oral, dos primeiros meses de vida da criança até o segundo ano de 
idade. Esta fase caracteriza-se  pela atividade de sucção.

• Fase anal/uretral, no segundo e no terceiro ano. Nesta fase, a criança 
atinge o controle da operação do esfíncter anal, que se expressa na 
evacuação e na retenção das fezes.

• Fase fálica, do terceiro ao quinto ano.

• Fase da latência, do quinto ou sexto até o décimo ou décimo primeiro ano. 

• Fase genital, com o advento da puberdade.
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Cada manifestão sexual infantil tem três características sexuais infantis:

• Está apoiada em uma das funções vitais.

•  Não conhece ainda o objeto sexual; é autoerótica.

• A sua meta sexual é dominada por uma zona erógena.

Essas fases do desenvolvimento psicossexual variam de indivíduo para 
indivíduo. O período inicial é a primeira fase desse amadurecimento e está 
direcionado para o próprio corpo. A libido está organizada em torno da zona oral, 
e o tipo de relação será a incorporação: a criança incorpora o leite e o seio e sente 
ter a mãe dentro de si. Ainda na primeira fase, dos dois aos três anos, a libido passa 
da organização oral para a anal. O controle muscular amadurece neste período em 
que o controle dos esfíncteres torna-se mais evidente, juntamente com o sentido 
de propriedade relativo a seus pertences. Consolida-se aí o andar e o falar. A partir 
dos quatro anos, a libido passa a se localizar nos órgãos genitais. É natural, nesta 
fase, grande interesse pelos órgãos genitais e masturbação frequente. A criança fixa 
a sua atenção no genitor do sexo oposto, em um sentido evidentemente incestuoso. 
É a fase edipiana, quando se forma, na criança, uma espécie de busca de prazer no 
sexo oposto. O menino fixa-se na imagem da mãe, e a menina, na do pai. Este é um 
período intermediário entre a genitalidade infantil e a adulta, e nele não há nova 
organização de zona erógena. 

Embora não tenha sido superada, essa divisão em etapas é hoje relativizada 
pelos especialistas. “A separação por fases tem a intenção de facilitar a compreensão 
sobre o amadurecimento da sexualidade e não pode ser entendida como algo 
estanque, que ocorre linearmente” (MORGENSTERN, 2010).

A ambivalência do sentimento do mundo adulto em relação à sexualidade 
infantil e aos problemas do abuso sexual

As causas da recusa coletiva de ver e de ouvir os crimes cometidos contra as 
crianças, particularmente os sexuais, são objetos de estudo e podem ser atribuídas 
a dois fatores principais:

• tais crimes estão em forte contraste com a representação moral e ideológica 
que a geração adulta dá de si mesma, porque a ética social relativa à infância 
tende a ser hipócrita. 

• a percepção dos adultos sobre os crimes cometidos diariamente contra 
crianças é frequentemente obstruída pela necessidade de remover o 
sofrimento vivido na própria  infância e sua ambivalência.
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A sexualidade percebida e ignorada

Juntamente com o pedido de ajuda diante do abuso sexual, muitas vezes a 
criança, vítima, manifesta também, por um lado, carinho pelo autor da violência, 
frequentemente o pai ou outro ente querido da criança; um sentimento de 
ambiguidade em relação ao seu papel ativo3 e de culpa pelo medo de comprometer 
a família ou o agressor com a revelação do incesto. Essa ambivalência, muitas vezes, 
provoca reações de rejeição por parte daqueles que têm de lidar com casos de abuso 
sexual. Por outro lado, essa mesma criança, a fim de ser aceita e auxiliada é, muitas 
vezes, obrigada a mostrar, para o adulto, uma falsa imagem de si mesma, muito 
menos envolvida do que realmente é. 

Um extenso estudo de Miller (1981), A Persecução da Criança, descreve a 
dificuldade das crianças em viverem essa dor em relação à mesma dor vivida por 
um adulto. Este, embora em situações de coação, de exploração e de impotência, 
tem a liberdade de odiar o explorador, de encontrar outros sujeitos com o mesmo 
problema e de compartilhá-lo. Essa é uma das grandes faltas para a criança. Ela não 
pode odiar o pai por medo de perder o afeto e o carinho dele e de ser totalmente 
abandonada e deixada sozinha; tem medo da força física e psicológica. Muitas 
vezes, ela não o odeia porque sente amor por ele. 

É nesse estudo da memória reprimida que Miller partilha com Freud as 
ideias sobre as origens das fantasias infantis. Ela afirma que, enquanto as crianças 
são abusadas, os seus sentimentos de tristeza e de raiva não têm lugar dentro de 
uma sociedade que estima o poder paternal exercido sobre elas como um direito 
natural. As crianças não têm alternativas, exceto as de guardar no foro íntimo ou de 
interiorizar, no seu inconsciente, seu desgosto e angústia, criando uma bancada de 
fantasia material. O livro de Miller apresenta-nos uma nova modalidade de analisar 
como o inconsciente retém, na memória, acontecimentos infantis que magoarão 
a criança vítima na vida adulta e que, sem intervenção apropriada, podem gerar 
doenças emotivas e condutas destrutivas quer para a vítima, quer para sua vida 
social4. 

Muitas vezes, a criança não revela a violência súbita. São muitos os casos cuja 
revelação acontece após muitos anos. Nesse tempo, ela não recusou firmemente as 
atenções recebidas e também se aproveitou de algumas vantagens secundárias do 
abuso sexual, como a atenção e o carinho. Isso consolida as análises previamente 
feitas sobre o desenvolvimento e nos mostra que, por menor que seja a vítima de 
violência, ela está consciente desse papel ativo e o vive com profundo sentimento 
de culpa sem ter a clareza do que realmente se trata e de que isso não é inevitável. 

3 É importante esclarecer o 
que significa falar de “papel 
ativo” da criança. É importante 
afirmar que qualquer criança 
vítima de abuso sexual é 
sempre uma “vítima” e nunca 
um parceiro.

4 Parece importante aqui definir 
a memória e a sua repressão: 
Memória é a retenção e a 
recordação de experiências. 
Uma memória reprimida é 
a que se diz ser retida na 
mente inconsciente e que pode 
afetar o pensamento e a ação 
mesmo se aparentemente se 
esqueceu a experiência em que 
a memória se baseia.  (Do texto 
sobre Freud:  Memória, memória 
reprimida e falsa memória. 
Disponível em: <http://
skepdic.com/brazil/memoria.
html>. Acesso em 23. ago. 
2013. Acrescente-se que Freud 
definiu memória, no seu texto 
de 1921, Psicologia de grupo 
e análise do ego, em formato 
de papel, texto em Obras 
Completas, volume. XVIII, 
1981, Imago, Rio de Janeiro. 
Disponível em: <http://
classiques.uqac.ca/classiques/
freud_sigmund/essais_de_
psychanalyse/Essai_2_psy_
collective/psycho_collective.
html>. Acesso em 23. ago. 
2013.



63

Capítulo 3 - O desenvolvimento infantil e o direito à sexualidade e à afetividade

Segundo a teoria de Wallon (1984), a criança não se limita a chamar atenção, 
mas tende a compartilhar as emoções com o parceiro adulto. Isto é válido seja para as 
emoções positivas, seja para as negativas. Se a criança é privada da oportunidade de  
experimentar essas conexões de forma adequada, desenvolverá danos nas esferas 
emocional e relacional às vezes irreversíveis.

A ambivalência: um sentimento crucial nos depoimentos

Escutar a vítima de violência sexual sem aceitar a ambivalência significa 
transmitir para ela que a única forma de ser aceita pelos adultos está na condição 
de vítima inocente e indefesa e totalmente passiva. Assim, a imagem negativa será 
reforçada, o que dificultará o trabalho de apoio, também terapêutico, e de suporte, 
induzindo a criança a traduzir os fatos de uma forma falsa e na qual ela não se 
reconhece. 

No livro O Pai de Cynthia (CIVIDALI, 1992), um juiz que realizou em 
um tribunal de Milão treinamento com base em psicodrama descreve um caso de 
incesto em que as intervenções implementadas pelo Tribunal de Menores e pelos 
serviços sociais falharam devido à incapacidade dos operadores em ter em conta 
a ambivalência dos sentimentos da criança. Na verdade, Maria, personagem do 
livro, era estuprada pelo pai desde a idade de 11 anos. Já adolescente, com 16 anos, 
decide recorrer a uma organização feminista pedindo para ficar longe de casa e 
expressando seu desejo de que seu pai fosse punido. Outro componente psíquico 
de Maria (o componente que os operadores não foram capazes de compreender), 
no entanto, é o amor que ela prova pelo pai. Este componente psíquico removido, 
mas não cancelado, induz Maria a retornar para o seu pai contra as disposições do 
tribunal. O juiz percebe, tardiamente, a ambivalência da menina. 

Apenas ajudando a vítima a declarar, claramente, sua própria ambivalência 
e todos os seus sentimentos de culpa relacionados à experiência do abuso sofrido 
é possivel, para o educador, criar condições para que o processo de revelação seja 
autêntico e que, finalmente, a vítima possa se afastar emocionalmente da situação 
de abuso e do autor da violência. O juiz que teve a oportunidade de realizar a 
dramatização da história e a reflexão posterior reconhece que a sua subjetividade 
tem afetado o tratamento do caso pela projeção de seus componentes psíquicos 
sobre a realidade subjetiva de Maria.
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Conclusões 

Tomar conhecimento do desenvolvimento físico, intelectual, emocional 
e sexual integral da criança é fundamental para a análise dos casos de abuso na 
infância. Escutar a criança com base nesse conhecimento permite ter-se mais 
elementos sobre o fato, sobre os sentimentos que a criança manifesta, sobre seus 
medos e sobre suas omissões. São aspectos norteadores para as medidas necessárias 
ao cuidado e ao apoio de que a criança precisa.

Gostaríamos de concluir com a leitura sobre o desenvolvimento infantil 
por  Winnicott (1963). Ele argumenta que, na primeira infância, a criança e os 
cuidados que recebe formam algo indissolúvel. A forma como a criança existe 
depende das curas que recebe e de se estas são adequadas ou não. O potencial da 
criança não se transforma em realidade se não for associado a um ambiente externo 
favorável.  De acordo com Winnicott, o cuidado satisfatório começa com uma fase 
de contenção chamada holding, na qual se designa tudo o que o ambiente fornece. 
Esse passo é importante porque a base da capacidade de se tornar um indivíduo 
autônomo é a memória do tratamento recebido, armazenado pela criança. Se 
ela receber os cuidados adequados, aumenta a sua confiança no ambiente que a 
rodeia. Caso contrário, ela desenvolverá uma personalidade dependente ou mesmo 
patológica. Essa é uma mensagem muito importante para qualquer tipo de escuta 
e de interlocução com crianças que vivem situações de violência e de transtorno. 

Confira abaixo algumas dicas sobre a psicopedagogia das idades, adaptadas
de textos da American Academy of Pediatrics (apud Abrapia, 2002):

	Entre 18 meses e 3 anos, ensine à criança o nome das partes do corpo.
	Entre 3 e 5 anos, converse sobre as partes privadas do corpo.
	Após os 5 anos, a criança deve ser bem orientada sobre sua segurança 

pessoal e alertada sobre as principais situações de risco.
	Depois que completar 8 anos, a criança deve participar de discussões 

sobre os conceitos e as regras de conduta sexual que são aceitas pela 
família. Este é o momento ideal para fornecer informações básicas 
sobre reprodução humana.
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Evolução das políticas para o enfrentamento à violência sexual contra 
crianças e adolescentes no Brasil

Foi a partir do século XVII que surgiu o sentimento de infância. Nesse 
período, a adolescência era confundida com a infância, e a criança era vista como 
adulto em miniatura. Não existia uma linha divisória, clara e definida entre o que 
eram considerados o mundo e a vida dos adultos e a vida e o mundo das crianças. 
Essa indistinção fazia com que os códigos e as leis voltados para o mundo do adulto 
também se aplicassem à vida infantil.

Somente no século XX surgiram leis específicas que diferenciavam esses 
dois mundos. Nessa época, a infância adquiriu formas próprias, e a legislação 
adaptou-se aos novos conceitos de infância, principalmente no que se refere aos 
cuidados tidos como adequados para preservar ou para assegurar o desenvolvimento 
físico, psíquico e social da criança.

É nesse contexto, o de preservar e de assegurar o desenvolvimento integral 
da criança e do adolescente, que a questão da violência sexual adquire relevância, 
tornando-se prioridade em termos de políticas públicas e de ações sociais em 
muitos países. No Brasil, os anos 1980 foram marcados por uma ebulição dos 
movimentos sociais e por uma intensa discussão entre organizações sociais, 
centros acadêmicos e setor público sobre questões relacionadas a crianças e a 
adolescentes em situação de rua. No final dessa década, tivemos a promulgação da 
Constituição Federal, em 1988; do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
em 1990; da Lei n. 8.069/90 que, em consonância com a Convenção sobre os 
Direitos da Criança (1989), colocou o Brasil em destaque como o primeiro país 
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a ter um marco legal dessa natureza, inspirando mais de 15 reformas legislativas, 
em especial, na América Latina.

Nos anos seguintes, o movimento social e as ONGs provocaram um 
intenso debate pautando a problemática da violência sexual nos âmbitos nacional 
e internacional. Somou-se a esse trabalho a publicação do livro Meninas da Noite, 
que reuniu uma série de reportagens publicadas no jornal Folha de São Paulo, pelo 
jornalista Gilberto Dimenstein (1992), que descreveu os dramas das adolescentes 
escravizadas sexualmente nos garimpos em Serra Pelada, no Pará. Esse fato 
culminou na instalação da CPI da Prostituição Infantil de 1993.

Embora a questão já viesse sendo estudada e debatida por especialistas, sua 
visibilidade foi ampliada a partir do I Congresso Mundial pelo Enfrentamento da 
Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, realizado na Suécia, em 1996. As 
deliberações desse evento mundial, que reuniu 122 países, levaram o Brasil a uma 
postura mais atenta à situação no país, resultando, no ano 2000, na elaboração do 
Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil. A elaboração 
desse plano contou com a participação de mais de cem organizações e representa 
um modelo para a construção de uma política pública em rede, que visa à atenção 
integral de crianças e de adolescentes em situações de violência sexual. Ele foi 
referendado pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Conanda) como diretriz básica na formulação das suas políticas. Assim, a partir 
desse plano nacional, foram desenvolvidos planos estaduais e municipais de 
enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.

O II Congresso Mundial foi realizado em 2001, em Yokohama, no Japão. 
O Brasil foi representado por uma delegação formada por agentes do governo e 
da sociedade civil organizada, por pesquisadores e por especialistas nessa temática. 
O país apresentou seu plano nacional, sendo o primeiro país do mundo a fazê-lo. 

A partir da década de 2000, começaram a ocorrer diversas ações e campanhas 
pelo enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes Entre elas, 
destaca-se a data de 18 de Maio, instituída como o Dia Nacional de Enfrentamento 
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Outro grande avanço 
foi o estabelecimento, no mesmo ano, do Comitê Nacional de Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes como uma instância intersetorial 
com o objetivo de monitorar a implantação do plano nacional. 

Em 2003, o governo federal estabeleceu a Comissão Intersetorial de 
Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes como uma 
estratégia para proposição e para implementação da política de enfrentamento à 
violência sexual. A partir de 2007, essa comissão foi oficialmente instituída por 
decreto presidencial e composta pelo governo federal, pela sociedade civil, por 
organismos e organizações internacionais, entre outras entidades voltadas ao 
enfrentamento do problema. 
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Outro avanço relevante foi a implantação, em 2003, do Disque-Denúncia 
Nacional, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República. Este é um serviço de discagem direta e gratuita disponível, por meio do 
número 100, a todos os estados brasileiros com o objetivo de acolher denúncias de 
violência contra crianças e adolescentes e encaminhá-las aos órgãos competentes. 
Objetiva, ainda, orientar sobre os serviços e as redes de atendimento e de proteção 
nos estados e nos municípios a todos aqueles que utilizam o serviço com o 
levantamento de dados sobre a situação da violência sexual em todo o país. Para 
termos uma ideia da importância deste serviço, somente em 2010 o Disque 100 
recebeu um total de 10.385 denúncias de abuso e de exploração sexual de crianças 
e de adolescentes. 

Pensando nas políticas de atendimento direto a esses casos, a princípio (ano 
de 2003), o Brasil efetivou a implantação de programas financiados pelo governo 
federal nos municípios. O principal deles foi o Programa Sentinela, que destinava 
verba federal aos municípios que implantavam o programa. Entretanto, com a 
estruturação do Sistema Único da Assistência Social (Suas), o atendimento e o 
acompanhamento das famílias em situações de vulnerabilidade nos municípios 
passaram a ser responsabilidade do Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras). O Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas) ficou 
responsável, especificamente, por atender os casos de violência. Esses centros ainda 
recebem incentivos federais para efetuar esses atendimentos.

Com 20 anos de trabalho pelo enfrentamento da violência sexual, o Brasil 
apresenta um duplo cenário.  Por um lado, há avanços expressivos na consolidação 
de marcos legais, de políticas públicas e de construção de alguns dados sobre o 
fenômeno. Por outro, ainda enfrenta dificuldade em mensurar o tamanho do 
problema, em trabalhar a diversidade de manifestações no extenso território 
nacional, em falar e em pautar o assunto nos diferentes espaços públicos e privados. 

O país desenvolveu inúmeros estudos e pesquisas que culminaram em 
guias, em manuais e em orientações para a população e para diferentes profissionais 
da rede de atenção sobre a prevenção e o enfrentamento do problema. Entretanto, 
ainda é preciso transmitir, de forma adequada, esse conhecimento aos gestores 
das políticas, aos profissionais que fazem os primeiros atendimentos e àqueles 
que acompanham os casos cotidianamente a fim de qualificar o cuidado perante 
essas situações. 

Compreender a violência sexual como um fenômeno multicausal, fruto 
de um contexto histórico, cultural e social marcado pelas relações desiguais de 
poder tanto em relação ao gênero, quanto à raça, à classe social e à faixa etária é 
importante. Perceber que ela pode ser a marca de uma série de outras violações 
anteriores é fundamental. Para isso, é preciso informar a sociedade, qualificar os 
serviços e aprimorar as políticas públicas. 
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Violência sexual e seus adjetivos

A violência sexual é uma violação de direitos humanos, consubstanciada 
como um problema de saúde pública complexo, multifacetado e endêmico, que se 
estrutura no estabelecimento de relações de desigualdade e de poder sustentadas 
geralmente por um contexto sociocultural sexista e machista. Essa violência 
acontece em todas as classes sociais, independentemente de gênero, de raça e de 
etnia, estruturando-se com base em uma dinâmica arbitrária entre agressor, crianças 
e adolescentes, envolvendo a família e danificando todo o tecido social. 

Na literatura, encontram-se diferentes conceituações para a violência 
sexual contra crianças e adolescente. Elas são subdivididas nas categorias de 
abuso sexual intrafamiliar ou incestuoso, de abuso sexual extrafamiliar e de 
exploração sexual nas modalidades turismo, pornografia e tráfico para fins sexuais. 
Etimologicamente,  a palavra abuso deriva de abusus, forjada por ab, prefixo que 
significa tanto privação, afastamento, quanto excesso e intensidade, e por usu, que 
designa o aproveitamento de algo conforme o seu destino. Em uma linguagem 
jurídica, abuso refere-se a aproveitar-se de alguém temporariamente, a título 
oneroso ou gratuito, das utilidades de uma coisa alheia, na medida das necessidades 
próprias e das de sua família (CROMBERG, 2001). Em um sentido subjetivo, o 
abuso consiste no atentado ao direito que o indivíduo tem de propriedade sobre o 
seu próprio corpo (GABEL, 1997). 

O abuso sexual aprisiona e submete o indivíduo aos excessos impostos 
na transgressão de uma ordem estabelecida, subvertendo o desenvolvimento 
psicossexual de crianças e de adolescentes. Na maioria dos casos, o incesto 
provoca na criança uma confusão em relação às imagens parentais: o pai deixa de 
desempenhar o papel protetor e de representante da lei, em face da debilidade. 
Quando ocorre dentro da família, é denominado de abuso sexual intrafamiliar ou 
incestuoso, que se caracteriza pelo rompimento do tabu do incesto. 

Além da antropologia, a psicanálise, desde Freud, debruçou-se sobre 
diversos trabalhos que lidavam com a questão do tabu do incesto, aprofundando 
seu interesse nas ressonâncias psíquicas originadas de sua proibição. Para a 
psicanálise, a proibição do incesto é o marco fundamental para a estruturação da 
civilização e para a organização subjetiva do sujeito. A quebra desse tabu pode ter, 
como consequência, a impossibilidade de a criança se constituir como um ser 
independente do desejo do adulto, provocando-lhe a dificuldade de diferenciar-
se. Na dinâmica incestuosa, nem a mãe, nem o pai conseguem ocupar o lugar da 
interdição, ou seja, há uma confusão nos papéis e nas funções familiares, nos quais 
a criança ou o adolescente são colocados no lugar de objeto sexual. 

Para a antropologia, segundo Claude Lévi-Strauss (1949/1968), o tabu do 
incesto permite a solidariedade e as trocas sociais. Essa proibição é a condição da 
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passagem que o homem faz de seu estado de natureza para a cultura, possibilitando 
a exogamia. Neste sentido, o termo incesto designa relações que são interditadas em 
decorrência de um vínculo parental, o qual varia de cultura para cultura. Na mesma 
linha de pensamento, Cohen (2000) define o incesto e o abuso sexual intrafamiliar 
da seguinte forma: incesto é o abuso sexual intrafamiliar, com ou sem violência 
explícita, caracterizado pela estimulação sexual intencional por parte de um dos 
membros do grupo que possui um vínculo pelo qual lhe é proibido o matrimônio. 
Abuso sexual é qualquer relacionamento interpessoal no qual a sexualidade é 
veiculada sem o consentimento válido de uma das pessoas envolvidas, implicando 
em violência psicológica, social e/ou física.

Em suas pesquisas sobre incesto, Cohen (2000) contempla as dimensões 
de saúde mental e de justiça presentes nas situações de incesto e de abuso sexual. 
Essa violência sexual, além de envolver aspectos da justiça e da saúde mental, 
traz, em sua essência, o contexto social, com fatores que podem contribuir para 
a vulnerabilidade de crianças e de adolescentes. Sendo assim, o contexto social 
tanto pode favorecer a ocorrência do abuso sexual, como pode contribuir para a 
sua prevenção. 

Considerando uma amplitude de aspectos relacionados às situações de 
violência sexual contra crianças e adolescentes, Faleiros (2000), ao fazer uma 
revisão dos conceitos que tratam do tema e considerando a afirmação de Gabel 
(1997), que apresenta o abuso como uma ultrapassagem de limites ou transgressão, 
argumenta que:

Em síntese, o abuso sexual deve ser entendido como uma 
situação de ultrapassagem (além, excessiva) de limites: de 
direitos humanos, legais, de poder, de papéis, do nível de 
desenvolvimento da vítima, do que esta sabe e compreende, do 
que o abusado pode consentir fazer e viver, de regras sociais e 
familiares e de tabus. E as situações de abuso infringem maus-
tratos às vítimas (FALEIROS, 2000, p. 15).

Com base na definição de Faleiros (2000), pode-se afirmar que o abuso 
sexual envolve questões para além da sexualidade ou do desenvolvimento 
psicossexual. Os limites ultrapassados referem-se aos mais diversos âmbitos 
da vida do indivíduo, implicando em consequências que podem se ampliar na 
mesma escala. 

O abuso sexual extrafamiliar ocorre fora da relação familiar, quando, por 
exemplo, uma criança ou um adolescente sofrem o abuso sexual cometido por um 
estranho. O abuso sexual intrafamiliar, ou incestuoso, por seu turno, é caracterizado 
por envolver agressor, ou agressores, do âmbito familiar. Essa violência geralmente 
envolve outros integrantes da família, que se omitem, conscientemente ou não,  em 
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romper o ato incestuoso. Esse movimento da família, incestuosa ou incestogênica, 
é marcado por relacionamentos e por sentimentos ambíguos e por segredos que 
precisam ser considerados na situação de atendimento. Assim, para a equipe 
que realiza o diagnóstico inicial ou que faz a tomada do depoimento especial, é 
fundamental compreender se essa violência está permeada por um segredo de 
família, ou seja, por um pacto de silêncio. Se a família estiver nessa dinâmica, é 
essencial uma intervenção terapêutica imediata (VASCONCELOS; MAIO, 2010). 

O abuso sexual de um adulto contra uma criança ou um  adolescente nem 
sempre envolve o contato físico. Há situações em que o corpo da criança ou do 
adolescente não é tocado, o que dificulta a comprovação do fato, aumentando a 
desconfiança em relação à palavra da criança ou do adolescente e levando as pessoas 
a minimizarem as consequências que estes possam sofrer. A invasão da sexualidade 
da criança ou do adolescente pode ser perpetrada por um ou mais adultos sem 
contato físico, por exemplo, por meio do exibicionismo (exibição dos órgãos 
genitais, de masturbação), do voyeurismo (adulto que tem prazer em assistir a 
criança ou o adolescente despido, masturbando-se etc.), ou mesmo da exibição de 
vídeos ou de outro tipo de material pornográfico para a criança ou o adolescente.

A exploração sexual de crianças e de adolescentes, embora apresente 
relação com situações de violência doméstica – sexual ou não – vividas por crianças 
e ou adolescentes, enquadra-se nas formas de violência sexual extrafamiliares, 
embora, em muitas dessas situações, a família favoreça e participe do processo de 
agenciamento, que se configura por atos em que, de certa forma, há a troca do 
sexo por alguma forma de remuneração ou de recompensa. Segundo Leal (2001), a 
exploração sexual de crianças e de adolescentes está relacionada a: 

aspectos históricos, econômicos e ao sistema de valores 
arbitrados nas relações sociais, especialmente o patriarcalismo, 
o racismo e a apartação social, os quais se opõem à idéia de 
emancipação das liberdades econômicas, culturais e  da  
sexualidade humana (LEAL, 2001, p. 8). 

Na avaliação dos aspectos desencadeantes e mantenedores desse fenômeno, 
Leal (2001) destacou três categorias: o mercado, a sexualidade e a violência. Essas 
mesmas categorias foram analisadas por Libório (2003), que elegeu a vulnerabilidade 
como aspecto psicológico que interfere na construção da subjetividade da criança 
e do adolescente. Nessa lógica, nas situações específicas de exploração sexual, o 
mercado é a base de sustentação, fato esse que contribui para a dificuldade de 
consolidar as metodologias de trabalho nesse campo. Por esta razão, considera-se 
que a exploração sexual de crianças e de adolescentes exige intervenções distintas 
daquelas efetuadas nas situações de abuso sexual infantil. O sistema de garantia 
de direitos está desafiado a repensar e a propor práticas e formas inovadoras de 
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intervenções na exploração sexual, portanto, diferentes das tradicionalmente 
adotadas para as situaçoes de abuso. 

A crença de que crianças e adolescentes que estão no mercado do sexo 
foram abusados sexualmente não se sustenta. Há casos em que sim, porém, muitas 
crianças e adolescentes que se encontram no mercado do sexo não sofreram 
abuso sexual. O que se constata é que, geralmente, foram submetidos a outras 
formas de violência, tais como a negligências e a falta de proteção ao longo do 
seu desenvolvimento. Assim, a exploração sexual contra crianças e adolescentes é 
definida pela ONG Ecpat, como:

O uso da criança com propósitos sexuais na troca por dinheiro 
ou favores entre a criança, o consumidor, intermediário ou 
agente e outros. Dessa forma, considera-se que as três formas 
de exploração sexual comercial – prostituição infantil, tráfico e 
venda de crianças entre países, ou dentro dele, com propósitos 
sexuais e a pornografia infantil – estão extremamente ligadas. O 
tráfico com propósitos sexuais implica, como consequência, a 
prostituição e está frequentemente combinado com a produção 
de fotos, vídeos e outras formas de material sexual explícito 
envolvendo crianças (ECPAT, 2002, p. 10, grifo nosso).

As diferentes formas de expressão da exploração sexual comercial ainda 
estão associadas a fatores tais como: desestruturação da família, empurrando os 
jovens para as redes de exploração ou de tráfico de drogas; naturalização e incentivo 
da prostituição; relação estreita entre exploração sexual e narcotráfico; intercâmbio 
de crianças e de adolescentes prostituídos entre regiões e entre prostíbulos; 
impunidade dos agressores e dos agenciadores; relação entre as redes de exploração 
sexual com os assassinatos de crianças e de adolescentes; políticas ineficientes e 
cárcere privado associado à exploração sexual (LEAL, 2001).

Essas categorias explicativas da exploração sexual, associadas aos 
indicadores macrossociais, são formas interessantes para dimensionar esse 
fenômeno contemporâneo, complexo e polêmico. No entanto, é importante não 
limitar as dimensões e as causas da exploração sexual unicamente a essas categorias 
e indicadores, uma vez que existem aspectos relativos à subjetividade dos sujeitos, 
intrínsecos à história pessoal de cada indivíduo que, também associados a fatores 
macrossociais, contribuem para a inserção de adolescentes no mercado do sexo. 

Rebouças (2004), em pesquisa realizada sobre o legado da prostituição e 
sobre a violência familiar na constituição da exploração sexual de crianças e de 
adolescentes na cidade de Santos, concluiu que a exploração sexual infantojuvenil 
é um fenômeno cuja aparência não coincide com a sua verdadeira estrutura. 
A incidência, tal como se apresenta, é superficial, o que exige, do pesquisador, 
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desvendar e tentar descobrir as suas determinações e seus atributos para a 
constituição dos fatos concretos. Ele tentou, com isso, compreender os elementos 
que conduzem as crianças e os adolescentes para essa situação de risco, observando 
os seguintes elementos:

• a negligência dos familiares em relação a suas crianças e 
aos seus adolescentes que sofreram violências de ordem 
psicológica, física e sexual;

• a transmissão geracional da cultura e dos valores do 
exercício da prostituição por mães ou responsáveis que 
foram ou que são trabalhadores do sexo e repassam para as 
suas filhas na convivência familiar (REBOUÇAS, 2004).

Gomes (1994), por sua vez, realizou pesquisa visando a analisar a 
configuração dos programas voltados para o atendimento de meninas que vivem 
nas ruas em situação de exploração sexual avaliando o processo saúde-doença 
vinculado à sexualidade. O pesquisador articulou a prostituição feminina com o 
processo saúde-doença ligado à sexualidade e à violência estrutural, perpassada 
pela questão da pobreza. Em uma análise geral, essa pesquisa visou à configuração 
da exploração sexual entre meninas que vivem nas ruas, articulando os aspectos 
micro e macrossociais na definição do significado da prostituição para essas jovens.  
Ele concluiu que as violências cometidas contra as meninas que vivem nas ruas, 
de um modo geral, revelam atos violentos ligados ao sexo, existindo, ainda, uma 
faceta da violência estrutural que assume um grau significativo no conjunto dos 
atos violentos cometidos contra a mulher.

A exploração sexual de crianças e de adolescentes no turismo é outra das 
formas de exploração sexual. Organiza-se dentro do setor turístico ou fora dele, 
utilizando suas estruturas e suas redes com a intenção primária de estabelecer 
contatos sexuais com crianças e com adolescentes residentes na localidade.  Essas 
relações são estabelecidas com caráter comercial, por meio de redes de aliciamento 
e de agenciamento, tais como: agências de turismo nacionais e estrangeiras, hotéis, 
taxistas, boates, restaurantes. Essa modalidade de exploração sexual fere os objetivos 
fundamentais do turismo e estabelece uma negação de sua essência, conforme o 
Código de Ética Mundial para o Turismo, art. 2º. Considera-se também que a 
circulação crescente de seres humanos, para fins de exploração sexual, gera um 
mercado de alto risco e de altos ganhos para seus agenciadores. Tal mercado 
funciona de forma organizada e criminosa nos vários países envolvidos. 

Bem (2003, p. 36) argumenta que o mercado de migração e o tráfico de 
mulheres, de crianças e de adolescentes está conectado com os eixos de circulação de 
drogas. Vale ainda salientar que a exposição da criança e do adolescente à violência 
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sexual, em suas várias modalidades, é agravada por fragilidades vivenciadas na 
sociedade, na comunidade e na família, as quais tendem a ser potencializadas no 
contexto de grandes obras e de megaeventos.  

O tráfico e a venda de crianças e de adolescentes para fins sexuais, por 
sua vez, consubstancia-se como uma modalidade de exploração sexual definida, a 
seguir, conforme a ONG Ecpat:

Todos os atos envolvendo o recrutamento ou transporte de 
pessoas entre ou através de fronteiras que implicam em engano, 
coerção, aliciamento ou fraude, com o propósito de colocar as 
pessoas em situação de exploração, como a prostituição forçada, 
práticas similares à escravidão, trabalhos forçados ou serviços 
domésticos, com o uso de extrema crueldade (ECPAT, 2002, 
p 52.).

Dessa forma, o tráfico consiste em atividades de aliciamento, de rapto, 
de transferência e de hospedagem de crianças e de adolescentes como fomento 
para o mercado da exploração sexual. Segundo Teresi e Rodrigues (2009), o 
tráfico internacional de pessoas aparece como a terceira modalidade mais lucrativa 
para as redes criminosas transnacionais, articulando-se a outras redes de crimes 
organizados, como o tráfico de armas e de drogas. 

As normativas internacionais – especialmente estabelecidas com o 
Protocolo Adicional da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado 
Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas 
em Especial Mulheres e Crianças, comumente denominado de Protocolo de 
Palermo (1999)1 – visam a prevenir e a combater o tráfico de pessoas, em especial, 
de mulheres e de crianças, e exigem, por parte dos países de origem, de trânsito e 
de destino, uma abordagem global e internacional, que inclua medidas destinadas a 
prevenir esse tráfico, a punir os traficantes e a proteger as vítimas, designadamente 
protegendo os seus direitos fundamentais, reconhecidos internacionalmente

O aliciamento e o agenciamento de crianças, de adolescentes e de mulheres, 
por sua vez, acontecem por meio das redes do mercado da moda, das agências de 
modelo fotográfico, de vídeos, de filmes. Ocorrem, também, por meio de agências 
de emprego, de casamento, de telessexo, entre outros.   

Finalmente, pornografia infantojuvenil define-se, conforme a ONG Ecpat, 
como qualquer representação, por meio de quaisquer meios de comunicação, 
de uma criança engajada em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, 
ou de qualquer exibição impudica de seus genitais com a finalidade de oferecer 
gratificação sexual ao usuário. Envolve a produção, a distribuição e o uso de tal 
material (ECPAT, 2002).

1 Disponível em: < http://www.
unodc.org/unodc/crime_cicp_
signatures.html>. Acesso em:  
24 jul. 2013
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Para o senso comum, a pornografia infantil geralmente está associada à 
pedofilia, porém existem diferenças entre as pessoas abusadoras sexuais de crianças 
e aquelas consideradas pedófilas. A pedofilia é uma patologia, classificada na 
nosografia psiquiátrica como parafilia, a qual se caracteriza pela preferência sexual 
e pelo desejo compulsivo por crianças e por adolescentes. Os pedófilos preferem 
fazer sexo com meninas e com meninos pré-púberes, e seu comportamento segue 
um padrão praticamente definido. Frequentemente, os pedófilos fazem uso de 
material pornográfico exibindo fotos, imagens e vídeos eróticos de crianças e de 
adolescentes. A literatura traz, com mais frequência, situações de pedofilia associadas 
ao sexo masculino, porém, mulheres também podem sofrer dessa patologia.  Ser 
pedófilo não significa, necessariamente, ser um abusador sexual, assim como ser 
um abusador sexual não significa, necessariamente, ser um pedófilo. 

Consequências da violência sexual na subjetividade de crianças e de 
adolescentes

Refletir sobre as consequências da violência em poucas linhas é tarefa 
árdua. Entretanto, pela relevância e pela importância do tema, aceitamos o 
desafio. Iniciaremos definindo subjetividade: “Caráter ou qualidade de subjetivo” 
(FERREIRA, 2000, p. 215). Entre as definições de subjetivo, estão: “Pertencente ou 
relativo ao sujeito. [...] Que está somente no sujeito, no eu; pessoal, individual” e, o 
mais interessante: subjetivo é definido como “antônimo de objetivo” (FERREIRA, 
2000, p. 215). Assim, quando falamos de subjetividade, estamos nos referindo a 
algo que está fora do campo da objetividade e, portanto, precisamos treinar nosso 
olhar e nossa escuta para percebermos que a criança ou o adolescente que tiveram 
sua sexualidade invadida vão, algumas vezes, expressar sua dor de uma forma 
subentendida, bastante única e peculiar.

Para compreendermos a dimensão da dor do sujeito em situação de 
violência, é preciso, além do estudo teórico, muita sensibilidade daquele que quiser 
saber de que maneira a experiência da violência influenciou a subjetividade do 
sujeito que a vivenciou. Dito de outro modo, é preciso estar atendo à maneira 
peculiar como a experiência da violência marcou o modo de essa criança ou esse 
adolescente se expressar como sujeito humano no mundo.

Partimos dos pressupostos de que essa marca será singular para cada sujeito 
e de que as consequências também serão singulares e dependem do repertório 
simbólico que cada criança ou cada adolescente possuem para elaborar o trauma. 
Essa elaboração pode ser bem-sucedida ou não. Consideramo-la bem-sucedida 
quando a criança ou o adolescente, apesar da dor, conseguem impulsionar-se para 
a vida por meio da aceitação de novas relações e do estabelecimento de vínculos 
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mais saudáveis que vão ajudá-los a retomar sua vida escolar, familiar e até mesmo 
profissional a fim de superar o ocorrido. Entretanto, há crianças e adolescentes e 
até mesmo famílias inteiras que não conseguem superar o trauma deixado pela 
experiência da violência sexual; não conseguem estabelecer novos vínculos e 
relações mais saudáveis. Estas crianças, estes adolescentes e suas famílias podem ser 
dominados pela angústia paralisante e ter muita dificuldade em retomar suas vidas.

Por causa de consequências tão dissonantes e até mesmo antagônicas na 
vivência da experiência da violência sexual é que acreditamos ser muito importante 
o bom acolhimento das vítimas após a revelação da violência sofrida. Acreditar na 
criança ou no adolescente, acolhê-los e encaminhar o caso para os serviços e para 
as pessoas preparadas para escutá-los e ajudá-los a simbolizar o ocorrido é essencial 
para a superação do trauma.

As pesquisas referentes à temática ainda são incipientes e demonstram 
que existem várias leituras. Contudo, existe uma tendência a ressaltar os 
impactos negativos provocados no desenvolvimento de crianças e de adolescentes 
submetidos ao abuso e à exploração sexual, pois, em ambas as situações, está 
presente a imposição da sexualidade adulta que invade o corpo e o psiquismo da 
criança e do adolescente quando estes ainda não estão preparados ou amadurecidos 
para tal vivência.  Segundo Gijseghem (apud GABEL, 1997, p. 64), professor da 
Universidade de Montreal, “quanto mais cedo ocorreu o incesto, maior o risco 
de que as feridas sejam irreversíveis, particularmente ao nível da identidade”. Ele 
assevera que as sequelas apresentadas pelas crianças pré-púberes dificultam sua 
evolução psicoafetiva e sexual, afetando as identificações.

Um estudo canadense de Ontário (ROUYER, 1997, p. 62),  envolvendo 
125 crianças com menos de 6 anos de idade e que sofreram violência sexual, 
concluiu que 60% delas manifestavam reações psicossomáticas e desordens no 
comportamento, tais como: pesadelos, medos, angústias. Outras 18% apresentaram 
anomalias do comportamento sexual: masturbação excessiva, objetos introduzidos 
na vagina e no ânus, comportamento de sedução, de pedido de estimulação sexual 
e conhecimento da sexualidade adulta inadaptado para a idade.  

Um estudo francês, de V. Courtecuisse e sua equipe (ROUYER, 1997, p. 
63), concluiu, no acolhimento de 30 adolescentes que sofreram violência sexual, que 
22 tentaram, uma vez, o suicídio. Foram constatados, nessas adolescentes, estados 
depressivos, dificuldades no desenvolvimento escolar, fugas, anorexia, distúrbios 
sem substrato orgânico que causavam sérios problemas físicos e toxicomania.

A psicóloga Liliane Deltaglia (1995), especializada em atendimento em 
tribunais, analisou perícias de adultos autores de abusos sexuais de crianças. Ela 
concluiu que, mais do que o ato sexual imposto à criança, é a violência da situação 
de dominação que provoca as desordens de comportamento constatadas.
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Segundo Rouyer (1997, p. 63), não há estudos prospectivos sobre as 
consequências que crianças vítimas de violência sexual apresentarão na idade 
adulta. Para Rouyer, essas reações podem acontecer de forma tardia, manifestando-
se, comumente, em distúrbios da sexualidade e da parentalidade.

Gomes (1994), por sua vez, indica que as marcas decorrentes dessas 
situações aparecem em relatos, com agravos no campo da saúde mental 
evidenciados, em alguns casos, por profundo comprometimento emocional, 
insegurança, medo e baixa autoestima. Esses sinais podem ser caracterizados 
como comportamentos paralisantes em um processo de recuperação da cidadania 
dessas meninas e desses meninos.

Outro aspecto de suma importância deve ser considerando quando se 
propõe qualquer ação de prevenção, de enfrentamento ou de atendimento em 
situações de abuso sexual intrafamiliar: o fato de se tratar de um fenômeno que 
ocorre na família e que, dessa forma, envolve todos os membros desta. É importante 
a priorização do atendimento de toda a família nas intervenções psicossociais e a 
não concentração das ações somente sobre a criança ou sobre o adolescente que 
viveram o abuso ou sobre a pessoa que o cometeu. É necessário oferecer suporte 
às demais pessoas envolvidas direta ou indiretamente: cônjuge ou responsável não 
agressor, irmãos da criança ou do adolescente e outros que convivam com a família 
(tios, avós, primos). Quando reduzimos essa problemática a duplas, cometemos 
equívocos no processo de intervenção. A família incestuosa requer mudanças de 
postura na dinâmica de seu funcionamento. Sendo assim, o acompanhamento 
especializado deverá contemplar todos os seus membros, para possibilitar a 
reconstrução de vínculos e de laços não abusivos.  

Em pesquisa realizada pela Childhood Brasil sobre situações de exploração 
sexual de crianças e de adolescentes, 30% das entrevistadas já haviam passado por 
um episódio de gravidez, das quais 17% já perderam um ou mais filhos em abortos 
naturais (6%) ou provocados (11%). Apenas 5,8% delas vivem com seus filhos. 
O preconceito foi o maior impacto sofrido pelas grávidas segundo esse estudo, 
seguido pelo sentimento de vergonha. Um terço das participantes disse ter parado 
de estudar em decorrência da gravidez, e 21,7% delas afirmaram que foram expulsas 
de casa. Entre os participantes, 60,9% relataram já ter pensado em suicídio. Destes, 
58,1% tentaram praticá-lo. O percentual de tentativas de suicídio é mais de dez 
vezes maior do que o relatado por jovens em situação de risco no Brasil, cerca de 
6%, e mostra uma situação alarmante para a população investigada (CERQUEIRA 
et al., 2014). 

No Brasil, ainda são ínfimas as metodologias de atendimento a essas 
situações. As políticas públicas garantem, no marco regulatório, o acompanhamento 
especializado para essas situações, porém, há muitos desafios a serem superados, 
tais como: a qualidade do acolhimento oferecido às crianças, aos adolescentes e às 
suas famílias; o número de profissionais que, às vezes, é insuficiente para atender, 
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com qualidade, a essa demanda; a capacitação permanente dos profissionais dos 
diferentes serviços da rede de proteção (saúde, educação, justiça, segurança, 
assistência) incluindo os gestores; e, principalmente, a reflexão profunda e 
constante sobre as questões ideológicas de dominação, de gênero, de mercado e de 
diversidade sexual que atravessam essa temática.

Sinais e sintomas apresentados por crianças e por adolescentes em situação 
de violência sexual

Pistas sexuais

• Desenha órgãos genitais além do esperado para sua idade.

• Apresenta comportamento sexual inadequado para sua idade.

• Mostra interesse não usual por assuntos sexuais.

• Pede informação sobre modos de contracepções frequentemente, o que 
pode indicar um grito de ajuda.

Pistas gerais

• Comportamento regressivo.

• Perturbações do sono. Ex.: enurese noturna, pesadelos, sonolência.

•  Isolamento social.

•  Alternância de humor: passa do triste para o alegre e vice-versa em pouco 
tempo.

• Mudança de comportamento alimentar. Ex. perda de apetite, obesidade.

•  Medo de lugares fechados.

•  Falta de confiança nos adultos.

•  Medo acentuado de homens ou de mulheres.

• Exibições inapropriadas de afeto para com os pais.

Comportamentos passíveis de serem observados na escola

• Ausência escolar, sem motivo.

• Resistência a participar de atividades físicas.

• Resistência a se despir ou ser despido.

• Resistência a voltar para casa após a aula.

• Inabilidade para concentrar-se.

• Súbita queda de rendimento escolar.
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• Chegada antecipada e saída tardia da escola: para algumas crianças 
em situação de violência sexual, a escola pode ser um paraíso, pois é o 
momento em que elas estão longe do agressor e sentem-se protegidas. 

Comportamentos de crianças mais velhas

• Autoflagelação.

• Fugas constantes de casa.

• Comportamento antissocial.

• Tendências suicidas ou homicidas.

• Ataques histéricos.

• Dependência de álcool ou de drogas.

Outras Pistas

• Masturbação excessiva.

• Vergonha excessiva.

• Dificuldade de caminhar, de urinar ou de engolir.

• Doenças sexualmente transmissíveis.

• Dor, coceira ou odor na área genital.

• Roupas rasgadas ou com manchas de sangue.

• Sangramento na região vaginal ou anal.

• Sêmen ao redor da boca, nos genitais ou na roupa. 

Sinais na subjetividade das crianças e dos adolescentes em situação de 
violência sexual2

• Aparente maturidade.

• Atitudes perversas.

• Aumento da frequência das atividades heterossexuais ou homossexuais.

• Busca constante de confirmação de afeto por parte dos adultos.

• Comportamento delinquente impulsivo ou autodestrutivo.

• Sentimento de culpa ou de vergonha excessivo.

• Depressão.

• Desenvolvimento precoce dos interesses sobre assuntos sexuais e da 
independência do adolescente.

• Dificuldade no contato com adultos.

2 Diversos autores que tratam 
do tema sobre consequências 
foram pesquisados. Para 
saber mais, ver: Azevedo e 
Guerra (1989), Backes (1999), 
Mariane (1994), Adam (1995), 
Mullen e Fleming (1998).
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• Distúrbios da personalidade.

• Doenças sexualmente transmissíveis.

• Estágio infantil prolongado ou regredido.

• Inadequação nas relações sociais.

• Perda da autoestima.

• Pessimismo.

• Retardo do desenvolvimento mental e emocional.

• Sintomas de nervosismo.

• Tendência a fuga das atividades normais da infância.

• Altos níveis de ansiedade.

• Autoflagelação.

• Choro sem causa aparente.

• Comportamento muito agressivo, apático ou isolado. 

• Tentativas de suicídio.

•  Sentimento prolongado de desamparo.

• Tristeza, abatimento profundo.

Sinais orgânicos

• Lesões físicas gerais

• Imobilização coercitiva.

•  Espancamento.

• Contusões.

• Fraturas.

• Queimaduras.

• Ferimentos com armas brancas.

• Enforcamento.

• Morte.

Lesões genitais

• Hematoma vulvar.

• Rompimento da mucosa vulvar.

• Lacerações clitoridianas.

• Rompimento da uretra.

• Sangramento genital.

• Rompimento do hímen.
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• Edema vulvar.

• Extensos rompimentos da musculatura vulvar perianal atingindo o esfíncter 
anal.

• Irritação da mucosa vaginal.

• Hemorragias.

• Rompimento do fundo do saco vaginal.

Lesões anais

• Laceração da mucosa anal.

• Intenso sangramento.

• Infecções.

• Formação de abscessos perianais.

• Rompimento do esfíncter anal.

• Rompimento da mucosa retal.

• Doenças sexualmente transmissíveis:

• Gonorreia.

• Sífilis.

• Cancro mole.

• Herpes genital.

• Aids.

Concepções da Childhood para intervenção nas situações de violência sexual 
de crianças e de adolescentes

Desde 2005, a Childhood Brasil vem desenvolvendo uma metodologia 
para a execução dos projetos de fortalecimento das redes de atenção à criança e ao 
adolescente, com bons resultados e avaliação positiva. As experiências anteriores 
nos projetos Refazendo Laços, Laços da Rede e Laços de Proteção possibilitaram a 
estruturação do Programa Proteção em Redes e permitiram identificar os pontos 
fortes e fracos dessa forma de intervenção. Essa experiência acumulada favoreceu a 
consolidação de uma metodologia de intervenção ancorada em três eixos: 

a) O trabalho em Rede: considerado essencial ao enfrentamento, à atenção e 
à prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes. A criança, o 
adolescente e suas famílias que se encontram nessa situação têm o direito 
de acesso às políticas públicas: educação, saúde, justiça, assistência social, 
esporte, lazer entre outras.
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b) A ligação direta entre violência sexual e sexualidade: a violência sexual é 
um fenômeno estritamente associado à sexualidade humana. Portanto, é 
necessário abordar amplamente o tema da sexualidade para se compreender 
os meandros da violência sexual contra crianças e adolescentes.

c) O cuidado com o profissional: a qualidade das ações implantadas em um 
trabalho com violência sexual contra crianças e adolescentes está diretamente 
relacionada ao cuidado oferecido aos profissionais que desempenham essa 
tarefa. A saúde física e mental destes é diretamente afetada pelo tema da 
violência e pelas situações que vivenciam em seu cotidiano, logo, merece 
atenção.

Conclusão

De acordo com pesquisas, a violência sexual é entendida como uma 
violação dos direitos humanos de crianças e de adolescentes. Existem várias 
leituras e interpretações desse fenômeno, mas é fundamental que não se perca a 
dimensão dos aspectos socioeconômicos e psicossociais que favorecem a violência 
e o agenciamento que a exploração sexual impõe, primordialmente, em se tratando 
de crianças e de adolescentes. Portanto, é fundamental a compreensão de que essa 
prática nem sempre é visível ao primeiro olhar, ou ao olhar viciado pela cultura 
local e pelos meios de comunicação que, muitas vezes, estimulam a erotização 
precoce de crianças e de adolescentes, banalizando as ações e as atitudes abusivas; 
culpabilizando as vítimas pela violência sofrida. 

A proteção à infância e à adolescência é papel de todo cidadão, que deve 
transpor as visões estigmatizadas, assumindo uma postura de corresponsabilidade 
nas ações de prevenção e de denúncia, contribuindo para o enfrentamento à 
violência sexual contra crianças e adolescentes. É importante unir esforços pelo 
fortalecimento dos mecanismos legais de proteção, das políticas públicas que atuam 
de forma especializada e da rede de proteção, compreendendo que essa tessitura 
resulta de uma intervenção articulada e integrada da sociedade civil, do poder 
público e da iniciativa privada. Nesse sentido, é primordial que os profissionais da 
área possam compreender a importância da proteção das crianças e dos adolescentes 
e reconhecer as diferentes formas de violência e os riscos a que estes estão expostos, 
para, então, poder atuar positivamente na promoção de seus direitos humanos.
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Crianças e adolescentes vítimas de 
abuso sexual: a emergência de sua 
subjetividade jurídica no embate entre 
modelos jurídicos de intervenção e seus 
direitos. Uma análise crítica sob o crivo 
histórico-comparativo à luz do debate em 
torno do depoimento especial

Eduardo Rezende Melo

Crianças e adolescentes: história e direito

Considerar possibilidades novas de intervenção em relação a situações 
de abuso sexual infantil, entre outras formas de violência, implica, mais do que 
mera opção teórica, metodológica ou ideológica, a análise dos fatores que ditaram 
o cenário atual, dos impasses de sentidos e contrassentidos ao longo do processo 
histórico. Assim, poder-se-á compreender em que contexto e de que maneira 
fariam sentido propostas de aprimoramento institucional.

A história da criança, de modo geral, revela efetivamente um longo processo 
de transformações em torno de representações do que seja criança (ARIÈS, 1981) – 
e, mais recentemente, adolescente e jovem (LEVI; SCHMITT, 1996) –, de seu lugar 
na família (HUNT, 1972; BADINTER, 1980; SHORTER, 1975; POLLOCK, 
1990 ), de suas relações com o mundo do trabalho, de sua progressiva escolarização 
(QVORTRUP, 2001; MANACORDA, 1996; HEYWOOD, 2006) e, mais 
contemporaneamente, da constituição de um direito e de instituições específicas 
para se ocuparem dessa criança (PLATT, 1974). Passa-se, assim, da consideração 
apenas daquelas tidas como desviantes de certa referência de normalidade até o 
reconhecimento de direitos humanos a todas as crianças e adolescentes, com a 
ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança. 
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Por isso, alhearmo-nos dessa trajetória seria obscurecer esse processo 
histórico e, por conseguinte, toda uma complexa disputa de interpretações em 
cena. Bobbio (1992) apontava o quanto o pensar os fundamentos de direitos não 
terá nenhuma importância histórica se não for acompanhado pelo estudo das 
condições, dos meios e das situações nas quais este ou aquele direito pode ser 
realizado (BOBBIO, 1992). Essa referência à historicidade dos direitos implica 
ver a história como aquilo em referência a que se adquire hoje a possibilidade 
do direito (BOBBIO, 1992). Se temos um direito, é porque temos uma história 
(EWALD, 1993, p. 72).

O surgimento do conceito de menor e o modelo de bem-estar em relação aos 
casos de abuso sexual

Parece-nos que o surgimento do conceito de menor é um bom fio condutor 
do processo de emergência social de crianças e de adolescentes vítimas de abuso 
sexual e dos distintos modos de sua consideração ao longo da história. De um lado, 
ele orienta a criação de uma nova categoria social: a categorização, como menor, 
de crianças provenientes das classes populares, em situação de miséria, vítimas de 
violência, excluídas ou expulsas das escolas e que fazem, da rua e da delinquência, o 
lugar e o meio privilegiados de reprodução imediata e quotidiana de suas existências 
(ADORNO, 1993, p. 181; GARCÍA MÉNDEZ, 1994a, p. 4 e ss.). De outro, ele 
é o conceito operacional que permite a construção de saberes pautados todos por 
uma ideia de reforma social e moral dos indivíduos sob os princípios da psicologia, 
da psiquiatria e da educação e, ao mesmo tempo, como o aponta Platt (1974), a 
emergência de instituições judiciais e correcionais voltadas à sua administração. Cria-
se, portanto, um conceito, um direito e um aparato judicial. 

Cavallieri (1978), analisando a primeira legislação brasileira que tratava 
do assunto, o Código Mello Mattos, de 1927, definia o direito do menor como 
“o conjunto de normas jurídicas relativas à definição da situação irregular do 
menor, seu tratamento e prevenção”. Devem-se destacar as situações típicas de 
violência que levavam à caracterização do abandono e que deveriam ser objeto de 
intervenção do juiz de menores

que, devido à crueldade, abuso de autoridade, negligencia 
ou exploração dos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, 
sejam: a) victimas de máos tratos physicos habituaes ou 
castigos immoderados; d) excitados habitualmente para 
a gatunice, mendicidade ou libertinagem (BRASIL, 1927).
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As consequências impostas a essas situações caracterizadas como violentas, 
segundo o art. 55 desse código, eram drásticas. Todas, de regra, de afastamento 
da família, de institucionalização de crianças, podendo envolver todas de uma 
mesma família (BRASIL, 1927, art. 55). Havia, portanto, neste quadro, uma 
assumida e íntima correlação entre a definição judicial da situação irregular e 
a definição de competência de um juiz especializado, o juiz de menores, cuja 
atuação era voltada à imposição do que se considerava um tratamento adequado 
desse menor, uma terapêutica, por meio de medidas judiciais (CAVALLIERI, 
1978, p. 39). O juiz, então, é um homem que intervém no coração dos conflitos 
entre os menores e a sociedade, entre eles e suas famílias (CAVALLIERI, 1978, 
p. 254), não havendo espaço para o contraditório, por entender-se que todos, 
juiz, promotor e advogado, devem comungar pela mesma meta de reeducação 
(CAVALLIERI, 1978, p. 266). 

Segundo Londoño (1996, p. 129-137), três grandes influências ditam o 
interesse crescente de juristas sobre os menores: a introdução da puericultura no país; 
o modelo protetivo americano de criação de instituições de proteção, notadamente 
as cortes juvenis; e uma visão lombrosiana de que crianças podiam ser afetadas por 
circunstâncias individuais ou sociais, sobretudo em razão da desagregação familiar 
ou do contato com o vício, que as inclinariam ao crime. A família e a dissolução 
do poder paterno eram, então, vistas como as causas primordiais dessa situação de 
risco, e a rua, nesse contexto, apontada como o lugar de desagregação, de todos os 
vícios que ameaçavam a sociedade.

Em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual, a esse 
cenário se somava uma dimensão religiosa, como aponta Ennew (1986, p. 13-16). 
A doutrina cristã justificava o lugar social de crianças como exemplos de vida por 
terem nascido em um estado de inocência que demandaria cuidado em relação 
à corrupção da vida adulta. Esse lugar foi acentuado com o protestantismo – e, 
diríamos, também com Rousseau –, e veio acompanhado pela ascensão de novas 
classes sociais e suas formas de educação e de organização familiar. A centralidade 
dessa visão de infância permitiu o advento de formas de intervenção nas famílias, 
notadamente as populares, desmantelando famílias consideradas fracassadas. 

É nesse contexto que nasce o modelo do bem-estar nos EUA e na Europa. 
Como aponta King (1981, p. 124), a emergência do modelo do bem-estar busca 
sustentar, em uma racionalidade científica, os valores considerados aceitáveis pela 
sociedade como benéficos, do mesmo modo que anteriormente o fazia baseado na 
moralidade cristã. Com o declínio da igreja e com o crescimento do pluralismo, 
as únicas verdades aceitas universalmente parecem ser aquelas manifestadas pelos 
cientistas, de modo que a ciência pôde passar a ser usada pelo Judiciário em casos 
afetos a crianças da mesma forma que a moralidade cristã era usada anteriormente 
para justificar a remoção de uma criança do convívio com uma mãe adúltera.
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Daí que, em sua definição, o modelo do bem-estar é fundado em um ethos 
iluminista baseado em ciências comportamentais que, supostamente, autorizariam 
experts a avaliarem e a atenderem os interesses das crianças e, por isso, a tomarem e 
a influenciarem grande gama de decisões sobre o que deveria ocorrer à criança que, 
por uma razão ou outra, viesse à atenção das autoridades (KING, 1981, p. 105). 
Assim, se, para as crianças, a família e a escola cumprirão as funções de controle 
e de socialização, para os menores, será necessária a criação de uma instância de 
controle sociopenal: o tribunal de menores (GARCÍA MÉNDEZ, 1994b, p. 64), 
para o qual a indistinção entre abandonados e delinquentes é a pedra angular desse 
magma jurídico (GARCÍA MÉNDEZ, 1994b, p. 64).

Em termos jurídicos, o modelo de bem-estar foi, paulatinamente, sendo 
colocado em questão pelas dificuldades inerentes à interpretação do que seja o 
interesse superior das crianças em casos de abuso e de negligência. O aumento 
do caráter intervencionista dos profissionais, entre os quais, sobretudo, médicos 
e assistentes sociais, foi sendo alvo de críticas (MORGAN; ZEDNER, 2003, p. 
11-17) pela afronta às liberdades civis. Com efeito, o pressuposto implícito ao 
modelo de bem-estar assenta-se na possibilidade e na necessidade de descobrir 
as necessidades da criança. Se isto pode ser menos embaraçoso em termos 
fisiológicos, em termos psicológicos e sociais enfrenta-se uma enorme divergência 
de visões e de concepções, com resultados consideravelmente distintos, assentados 
sobre representações sociais acerca da infância, da adolescência e da família, 
especialmente, dos papéis parentais (KING, 1981, p. 109-113).

O mais importante, contudo, não é tanto a incapacidade desse modelo  
de atender aos altos standards que se colocam, mas sim a indeterminação e, por 
conseguinte, a discricionariedade de seus conceitos, utilizados como ferramentas 
para a tomada de decisões. Leis pautadas pelo modelo de bem-estar estão repletas 
de  termos (termo, e não expressão, porque pretendem expressar um conceito), 
como “desenvolvimento adequado”, “exposição a perigo moral”, “em necessidade 
de cuidado e de controle”, “necessidade de salvaguardar e de promover o bem-estar 
da criança”. Deixa-se, assim, e muito, a interpretação desses termos à mercê dos 
preconceitos e das predileções de um juiz particular e dos profissionais que com 
ele trabalham, aumentando o seu poder de intervenção, tornando muito difícil 
a contestação desse enorme poder e obrigando advogados a contarem com seus 
próprios experts. No final, cria-se um ambiente nas cortes como se o que estivesse 
em discussão fossem questões relativas à ciência e ao desenvolvimento infantil e 
não a poder, a valor e a direitos (KING, 1981, p. 129-131).
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A luta por direitos humanos e por subjetividade jurídica a crianças e a 
adolescentes

A luta pela superação da doutrina da situação irregular, o modelo de 
bem-estar, a discricionariedade, a seletividade do sistema e, sobretudo, a defesa 
de reconhecimento de direitos a crianças e a adolescentes constelaram vários 
movimentos sociais e são fruto de diversas linhas de força. Destas, o feminismo e 
o marxismo são das mais representativas voltadas à análise estrutural da sociedade 
e do lugar da criança e do adolescente seja pela perspectiva de gênero, seja pela 
de divisão de classes1. Em relação aos adolescentes em conflito com a lei, os 
reformadores das instituições de encarceramento e do sistema repressivo penal 
voltaram-se ao tratamento dispensado aos menores (GARCÍA MÉNDEZ, 1994c, p. 
33-37) criticando o tratamento que recebiam. O movimento pelo reconhecimento 
de direitos humanos a todas as crianças e adolescentes, independentemente de sua 
condição familiar ou social, acabou por agregar essas várias correntes, procurando 
fundar um novo paradigma de direitos que contemplasse tanto os civis e políticos, 
como os econômicos, os sociais e os culturais em meio aos debates que cada 
vertente de análise procurava sustentar. 

Um dos eixos fundamentais nesse processo, trazido pelos movimentos 
sociais em prol de crianças e pelo meio jurídico internacional, foi o de refletir 
em que consistiria tratar criança e adolescente como sujeitos de direitos, mas, ao 
mesmo tempo, considerar as ações de proteção de que também seriam merecedores. 
É nesse contexto que se afirma a luta por parte dos movimentos sociais pelo 
direito à autodeterminação de crianças e de adolescentes (HOLT, 1977, p. 319-
325; FARSON, 1977, p. 325-328) e aos três valores e direitos fundamentais que 
se tornariam os eixos de um novo e renovado direito da criança: os três “Ps” da 
promoção, da proteção e da participação, deslocando o direito da criança, de uma 
visão fundada nas necessidades, para outra baseada em interesses e em direitos 
(CANTWELL, 2004, p. 395-407).2

Procurou-se, neste ponto, apontar o quanto falar em necessidades – 
referência que ainda em muito domina nosso pensamento a respeito da ideia de 
proteção – implica a afirmação da criança por um modelo deficitário de pessoa 
porque pauta-se por aquilo que lhe falta, não pelo que ela quer ser, deixando-se, 
via de regra, a definição do que se lhe há de suprir aos adultos, tomados como 
referencial daquilo que devem se tornar. Importava, portanto, a desvinculação do 
discurso das necessidades de crianças e de adolescentes para compreendê-las com 
base em seus próprios interesses. Com isto, passa-se a reconhecer-lhes graus de 
protagonismo (agency) e se culmina com um outro entendimento e possibilidade de 
reconhecimento de sua subjetividade jurídica. Isto se dá porque a ideia de interesse 
toma as crianças como ponto de referência primário, fazendo com que se medeiem 
a si mesmas e façam reclamações, postulações, cobranças de responsabilidades e 

1 Para esta discussão, cf. 
WYNESS, M. 2006. 
Childhood and society: an 
introduction to the sociology 
of childhood. New York, 
Palgrave Macmillan, p.36/49.

2 Confira também: VERHELLEN, 
E. Convenion on the rights of the child. 
6th. ed. Antwerpen, Garant, 2000, 
p. 39/70; UNITED NATIONS. 
Legislative history of the convention 
on the rights of the child. Geneva: 
United Nations publication, 
2007. v.2., especialmente a partir 
de p. 31, tomo 1.
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de oportunidades para expressão de suas opiniões. É também com essa ideia de 
interesse centrada na subjetividade de quem fala que se rompe, ainda, com a ideia 
do adulto ditando exclusivamente o que deva ser o superior interesse da criança, 
porque é o próprio sujeito do interesse que deve ser legitimado a falar por si 
(WYNESS, 2006, p. 46-47), conquanto assistido de formas variadas. Essa ideia 
de interesses das crianças é, portanto, fundamentalmente política, definindo os 
escopos de um específico grupo minoritário da sociedade pensado como categoria 
social separada (WYNESS, 2006, p. 46-47), abrindo-a à luta pelo reconhecimento 
de sua especificidade no âmbito de um marco mais amplo de direitos humanos.

Falar em proteção integral, doutrina emergente dessa luta, implica, 
portanto, a superação de uma leitura de direitos de crianças e de adolescentes 
apenas pelo viés da vulnerabilidade. Na doutrina da situação irregular, sob a 
égide do Código de Menores, crianças e adolescentes eram considerados pela 
lei apenas quando em situação de risco. Não é essa a visão da Convenção sobre 
os Direitos da Criança, nem da Constituição Federal ou do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA). A proteção integral significa a fundamentação de uma 
perspectiva de direitos humanos de crianças e de adolescentes e, como tal, o 
reconhecimento, nos termos do art. 5º da Declaração e programa de ação de Viena, 
que “todos os Direitos do homem são universais, indivisíveis, interdependentes e 
inter-relacionados” (OHCHR, 1993).

Isto implica que a efetiva garantia de direitos de crianças e de adolescentes 
apenas se dará se todos os direitos humanos reconhecidos a adultos forem 
igualmente garantidos a eles, como expressamente declarado no art. 21 da mesma 
Declaração de Viena. São essas interdependência, indivisibilidade e inter-relação 
entre direitos humanos, quando referidos a crianças e a adolescentes, que lhes dá o 
caráter de proteção integral.

O abuso sexual entre o movimento de proteção a crianças e o movimento 
feminista

Neste período histórico de discussão sobre direitos de crianças e de 
adolescentes e, particularmente, sobre os modelos de intervenção, dá-se maior 
reconhecimento social das situações de abuso sexual de crianças e de adolescentes. 
De acordo com Finkelhor (1984, p. 1-2), até os anos de 1970, o abuso sexual de 
crianças e de adolescentes era considerado um fenômeno praticamente incomum. 
Todavia, em questão de anos, houve um aumento significativo de notificações nos 
EUA, passando de 1.975 casos, em 1976, a 22.918, em 1982, considerando ainda 
elevado o número de subnotificações (FINKELHOR, 1984, p. 1-2), mas deixando 
de lado inúmeros casos não notificados.
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De acordo com Gelles (2000, p. 243), esse aumento deveu-se às leis 
que previam notificações compulsórias, às campanhas de conscientização e 
aos desenvolvimentos tecnológicos, como linhas telefônicas para denúncia. 
Concomitantemente, o tema do abuso sexual de crianças passou a receber crescente 
cobertura da imprensa e da mídia, com livros, filmes, documentários televisivos e 
artigos em jornais (FINKELHOR, 1984, p. 1-2).

Essa maior visibilidade deu-se, segundo o mesmo conceituado autor, sob 
um embate de dois grandes movimentos, com visões distintas sobre a forma de 
intervir em tais casos. De um lado, o movimento de proteção a crianças, que via o 
abuso sexual no contexto de outras formas de abuso e de negligência de crianças; 
focava nas famílias entendendo o abuso como uma forma de patologia familiar 
e, por isso, defendia estratégias de intervenção pautadas na reconciliação e na 
reconstituição da família, colocando-se contrário ao encarceramento dos ofensores 
(FINKELHOR, 1984, p. 3-4). 

Conforme Gelles, os programas de preservação familiar foram, com efeito, 
um componente-chave do modelo de bem-estar de crianças durante quase um 
século. Embora a emergência de números envolvendo casos de abuso sexual nos 
anos 1960 e a conceptualização do problema como psicopatológico da parte dos 
pais ou dos responsáveis mudassem por um tempo a ênfase da preservação da 
família à proteção da criança, de um lado, os programas de preservação familiar 
retomaram corpo em meados dos anos 1970 em resposta ao exponencial aumento 
de denúncias de abuso e de negligência infantil e ao similar exponencial aumento 
de acolhimentos de crianças em famílias e em instituições, com um impacto 
orçamentário nos serviços de bem-estar (GELLES, 2000, p. 242).

De outro lado, o movimento feminista tendia a identificar os casos de 
abuso com situações de estupro e a justificá-los como função do status inferior de 
mulheres e de crianças na sociedade. Em vez de focar em famílias disfuncionais, 
atacava a estrutura social patriarcal da sociedade e a socialização pautada por valores 
masculinos. Por isso, adotava uma abordagem mais focada no modelo de defesa às 
vítimas, com base em aconselhamento em situações de estupro e em programas 
voltados às vítimas e às testemunhas. A preocupação fundamental era proteger as 
vítimas de vitimizações subsequentes pelo ofensor, pela família e pelos serviços 
estatais ou comunitários, expressando fortes reservas à ideia de reconciliação 
familiar sob o argumento de que exporia a vítima ao risco de novos abusos sexuais 
e psicológicos (FINKELHOR, 1984,  p. 289-292).

Complementarmente, houve uma crescente mudança de perspectiva em 
relação à sexualidade de crianças e de adolescentes. Conforme lição de Ennew (1986, 
p. 61-62), antes de tudo, esse processo levou ao reconhecimento da sexualidade de 
crianças e de adolescentes, negando, portanto, a premissa da inocência da infância 
e aceitando que o reconhecimento da sexualidade de crianças não leva à absoluta 
anarquia sexual. Foi isto que reforçou a demanda de outro tipo de responsabilidade 
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do adulto na qual tanto direitos, como deveres são assumidos porque se aceita que 
crianças têm uma sexualidade que pode vir a ser explorada. Por conseguinte, uma 
abordagem sobre o tema deve ser feita com base nas necessidades dessas crianças em 
cada fase de seu desenvolvimento, assim como em sua necessidade de informação 
apropriada e de suporte em cada estágio (ENNEW, 1986, p. 61-62). No entanto, 
justamente porque a sexualidade de crianças deveria ser vista como distinta da 
do adulto não apenas em razão das diferenças físicas, mas também em razão das 
diferenças de conhecimento e de entendimento das atividades sexuais e de suas 
consequências, emerge a necessidade de se falar em direitos a serem assegurados, 
relativos não apenas à proteção, mas à adequada informação e ao suporte, por 
conseguinte, em direitos sexuais (MELO, 2010, p. 43-60). 

Em razão desse processo, houve uma crescente consideração da condição da 
criança como vítima. Ora, podemos, então, falar de uma primeira grande ordem de 
direitos relacionada ao que se tem entendido como direito de reconhecimento, ou 
seja, à consideração da existência, na sociedade, de grupos estigmatizados, também 
frutos de determinantes institucionais e históricas, podendo não ter fundamentos 
científicos, racionais ou funcionais para a sociedade e sofrendo a usurpação ou a 
negativa de bens materiais em razão dessa exclusão. O reconhecimento consiste, 
dessa forma, na afirmação e na valorização positiva de certas identidades ou práticas, 
afirmando-se como um direito e traduzindo-se em esforços públicos, estatais e não 
estatais que se pautem pelo respeito, inclusive, ou sobretudo, à diferença (LOPES, 
2003, p. 18-30). 

O reconhecimento de que o abuso sexual implica o cometimento de um 
crime e, portanto, de que a criança é vítima determina seu direito a que haja uma 
resposta penal ao ofensor, não se procurando, portanto, a preservação da família 
a qualquer custo e, por conseguinte, a redução da situação a uma mera questão 
da vara da infância e da juventude. Com isto, embora alguns setores vissem, no 
modelo de bem-estar – que enfatiza o entendimento mais que a culpa –, uma 
resposta mais produtiva e humana para o problema do abuso sexual, poderosos 
argumentos passaram a ser levantados em favor da persecução penal (MORGAN; 
ZEDNER, 2003, p. 115), dando emergência ao modelo judicial de intervenção 
(justice model).

O modelo judicial

O modelo judicial de intervenção tem sua origem na Magna Carta e nas 
declarações de direitos, focando na proteção do indivíduo dos abusos e do poder 
arbitrário e garantindo que apenas sanções baseadas em lei – observância do 
princípio da legalidade estrita – possam ser utilizadas contra o cidadão, a quem 
se assegura também um Judiciário independente, com regras processuais justas, 
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garantindo que as leis previstas para sua proteção sejam obedecidas. Trata-se de 
um modelo, portanto, associado a operadores do direito, a advogados, a juízes 
e a promotores de justiça e cuja organização é voltada à proteção dos direitos 
individuais (KING, 1981, p. 105-106). Justamente por se basear em garantias de 
direitos individuais, esse modelo judicial coloca em cena não apenas o modo de 
resposta ao ofensor, mas também, e paulatinamente, a consideração dos direitos 
de crianças e de adolescentes. Em relação ao ofensor, pauta-se por uma perspectiva 
nitidamente garantista, voltada aos fundamentos do direito e do processo penal.

Conforme lição de Ferrajoli (1995), o direito e o processo penal têm por 
objetivo precípuo a garantia da liberdade do cidadão contra o arbítrio e a intromissão 
inquisitiva, a defesa dos mais fracos com regras iguais para todos, o respeito à 
dignidade da pessoa humana e, em consequência, também à sua verdade perante a 
maioria. Se o direito penal está baseado em garantias tanto relativas à pena, como 
também à descrição de condutas como criminosas, o processo penal baseia-se na 
garantia de uma jurisdicionalidade estrita, vale dizer, no modo como o juiz exerce 
o juízo cognitivo para declarar alguém responsável por um delito.

Há, com efeito, garantias orgânicas relativas à formação do juiz, à sua 
colocação institucional em relação aos demais poderes do Estado e aos outros 
sujeitos do processo (a acusação e a defesa), mas igualmente garantias processuais, 
que dizem respeito à formação do juízo e que estão fundamentalmente ligadas à 
coleta de provas, ao desenvolvimento da defesa e à convicção do órgão judicial. 
Daí que, fundamentalmente, procure-se uma vinculação intrínseca entre razão 
e liberdade, o que torna o objetivo justificador do processo penal a garantia 
das liberdades dos cidadãos por meio da garantia de verdade, não uma verdade 
substancial, obtida a qualquer preço, mas graças ao seu caráter cognoscitivo, ou seja, 
passível de verificação e de refutação, vale dizer, que se submeta ao princípio de 
contradição. Isto quer dizer que todos os atos processuais “equivalem a momentos 
de um conflito entre verdades judiciais contrapostas, entre asserções que enunciam 
ou sustentam hipóteses acusatórias e asserções que as contradizem, confutando 
com isto não apenas sua verdade, mas também a validade dos preceitos em que 
se apoiam” (FERRAJOLI, 1995, p. 543). Justamente porque consciente de um 
impacto na liberdade dos indivíduos, o modelo judicial explicita mais claramente o 
teor e o controle sobre as medidas passíveis de serem aplicadas, diferentemente do 
modelo de bem-estar, que se apresentava como voltado à proteção dos indivíduos, 
particularmente, de crianças e de adolescentes (KING, 1981, p. 132).

Em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de abuso, a mudança 
foi tampouco meramente ideológica. Essa mudança de perspectiva, da proteção à 
punição, foi louvada por pesquisadores por sua importância, inclusive simbólica, 
para crianças e adolescentes.Conforme Morgan e Zedner, 
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primeiro, valida a experiência, deixando claro que o 
comportamento do ofensor é inaceitável; segundo, uma 
persecução exitosa pode ajudar a criança a superar a culpa de 
que normalmente sofre como resultado do ato pelo qual não é 
responsável e nos quais foi apenas envolvida por causa de sua 
vulnerabilidade. Finalmente, pode ajudar a quebrar o ciclo de 
abuso. Um dos mais importantes fatores para a restauração da 
saúde mental da criança abusada é de compelir o abusador a 
assumir responsabilidade pelo que foi feito. Isto apenas pode 
ser feito se for publicamente reforçada a verdade da palavra da 
criança, enfatizando que a criança em sentido algum deve ser 
vista como culpada e veemente se colocar o peso da culpa no 
ofensor (MORGAN; ZEDNER, 2003, p. 115). 

Pesquisas na França apontaram na mesma direção. Yolande Govindama, 
professora da Universidade Paris V, aponta a função simbólica da lei penal 
(associada ou não à lei de proteção da infância) nos casos de abuso sexual. Para 
ela, a intervenção da lei reprime o ato implicando a significação do interdito e a 
rememoração do tabu que foi transgredido. Com isso, a lei reintroduz o respeito 
da ordem genealógica que preserva a diferença de gerações e se torna garantia dos 
interesses da filiação (GOVINDAMA, 2006, p. 13).

É justamente nesse restabelecimento da lei simbólica que, para esses 
pesquisadores, mostrava-se importante o próprio simbolismo do processo judicial, 
construído em torno de um ritual, do sagrado e do transcendente, constituindo 
o ato de julgar uma experiência social, pessoal, política e jurídica que exprime o 
dever-ser ideal. Ao retomar os fatos em sua integralidade e complexidade, cria o 
simbólico, ritualizando o processo e permitindo, com a sanção ao culpado, que 
haja o reconhecimento pela criança de sua condição de vítima e o trabalho psíquico 
sobre o trauma que lhe garantirá superar essa condição. De outro lado, ela socializa 
a agressão individual, constituindo uma transgressão de ordem social. O terceiro 
que havia faltado por ocasião do abuso sexual é agora representado pela justiça, que 
regula o conflito, guarda uma distância e procura o equilíbrio entre o indivíduo e a 
sociedade (MORE, 2006, p. 37-39).

A importância da palavra da criança em contexto de mudança paradigmática 
advinda com a Convenção sobre os Direitos da Criança: uma nova 
subjetividade jurídica de crianças e de adolescentes 

A valorização da palavra da criança e do adolescente no deslocamento dos 
modelos de intervenção, de bem-estar e funcionalista, para um modelo judicial 
garantista é expressão da grande mudança paradigmática advinda com a Convenção 
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sobre os Direitos da Criança. De um lado, superando um olhar seletivo sobre as ditas 
situações irregulares, houve a universalização de direitos a crianças e a adolescentes, 
ainda que em fase de desenvolvimento e a despeito de sua relativa imaturidade, 
além do reconhecimento dos novos direitos específicos a esse grupo populacional. 
De outro, ao se afirmar a subjetividade jurídica de crianças e de adolescentes, 
colocou-se o desafio de reconhecimento do lugar que crianças e adolescentes têm 
nas relações sociais, lugar este compreendido, em direito, como  posições jurídicas 
de crianças e adolescentes, para que possamos falar em titularidade de direitos. 

Com efeito, quando uma norma estipula determinado direito, coloca o 
sujeito em determinada relação com outras pessoas e com o Estado inclusive, 
conformando as relações entre eles. Quando uma norma prevê que determinado 
sujeito tem direito sobre algo ou em relação a algo, coloca-o em uma posição 
jurídica que lhe permite exigir a satisfação desse direito (ALEXY, 1996, p. 159-171)3. 
Segundo Alexy, a posição jurídica como titular de direitos humanos expressa-se em 
três dimensões: 

• como competências, presentes tanto no direito público, como no privado, 
como capacidade de ação individual reconhecida pelo direito e de que não 
se dispõe pela natureza, ganhando, portanto, uma dimensão institucional 
e que permite ao sujeito mudar uma determinada situação (ALEXY, 1996, 
p. 211 e ss.).

• como liberdades (como poder adotar uma ação alternativa sem ser 
impedido) (ALEXY, 1996, p. 194-210).

• como um direito a algo (seja a ações negativas, como as de não impedimento,  
de não interferência em qualidades ou situações e de não eliminação de 
posições jurídicas; seja a ações positivas, fáticas ou normativas) (ALEXY, 
1996, p. 171-194).

• Ora, o discurso em torno do direito à participação (art. 12 da Convenção e 
art. 100, parágrafo único, inc. XII, do ECA) está intimamente relacionado 
ao reconhecimento de forma concomitante tanto das competências 
jurídicas, como das subjetivas de crianças e de adolescentes, condição para 
um efetivo reconhecimento de posições jurídicas por parte delas. Elas são 
compreendidas como a capacidade de ação individual reconhecida pelo 
direito da qual não se dispõe pela natureza de mudar uma determinada 
situação (ALEXY, 1996, p. 211 e ss.).

É fundamental ter presente o quanto o reconhecimento da capacidade de 
ação por parte de crianças e de adolescentes está limitada por toda uma estruturação 
histórica da concepção de autonomia e dos direitos subjetivos fundada em 
referenciais adultocêntricos, racionais, segundo as quais crianças e adolescentes 
não seriam detentores dessas capacidades por completo. A referência à própria 
concepção de desenvolvimento aludida por Foucault é retrato disto (FONSECA, 

3 No mesmo sentido, 
WASHBURNE, C. K. A 
feminist analysis of child abuse 
and neglect. In: FINKELHOR, 
D. et al. The dark side of families: 
current family violence 
research. Thousand Oaks: 
Sage Publications, 1983, p. 
289/292.
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2002, p. 70). Por isso, não basta a afirmação de que se é sujeito de direitos. Precisa-
se compreender de modo distinto como se reconhecer as competências jurídicas 
por meio da legitimação de participação social de crianças e de adolescentes e pelo 
reconhecimento de suas competências sociais. 

Como aponta Mortier (2004), reconhecer competência implica a verificação 
de certas capacidades intelectuais e práticas intimamente relacionadas, em toda e 
qualquer dimensão de direito, ao recebimento de informações e à sua adequada 
transmissão a crianças e a adolescentes (art. 13 e 17 da Convenção). Implica, ainda, 
um ambiente favorecedor do reconhecimento de competências (MORTIER, 2004, 
p. 85). Melhora-se a capacidade de exercício de competências aumentando ativos 
pessoais de crianças e de adolescentes para lidar com o sistema ou fazendo com que 
as escolhas dentro do sistema se tornem menos irreversíveis. Isto se faz seja pela 
diminuição de riscos com as escolhas pelo controle do ambiente no nível coletivo, 
aumentando-se a competência individual para decidir (MORTIER, 2004, p. 85)4.  

É essa imposição de esforço ativo por parte de todo e qualquer adulto 
para que a criança ou adolescente tenham condições de exercer essa competência 
intelectual e jurídica que dita o art. 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança. 
Se toda criança e adolescente têm garantido o direito à expressão de seus juízos e 
ao reconhecimento destes em todos os assuntos relacionados à vida da criança e do 
adolescente, incumbe, aos adultos, encontrar os critérios cognitivos e práticos que 
lhes permitam se posicionarem. 

Do direito à participação ao reconhecimento da criança vítima como sujeito 
de direito. A Convenção e o Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Venda 
de Crianças, a Prostituição e a Pornografia Infantil

A valorização da fala da criança e do adolescente, seu reconhecimento 
como sujeito de direito implicou, efetivamente, outro lugar social na Justiça. O art. 
12, § 2º, da Convenção deixa claro que “se proporcionará à criança, em particular, 
a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que 
afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou 
órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação 
nacional” (OHCHR, 1990). Não obstante, a Convenção não havia avançado no 
reconhecimento da posição jurídica de crianças e de adolescentes vítimas tanto em 
relação a seus direitos, como ao reconhecimento de sua posição jurídica particular. 
Nela houve, apenas, o reconhecimento dos cuidados que lhes seriam devidos, de 
acordo com o art. 39 da mesma Convenção.

Todavia, desde os anos 1980, emergiam questões relativas à participação 
da criança-vítima na Justiça, particularmente em relação aos casos de abuso sexual. 
Naquela época, em decorrência da maior visibilidade dos casos associada à mudança 

4 No mesmo sentido, SILVA, 
V.A da. A constitucionalização do 
direito: os direitos fundamentais 
nas relações entre particulares. 
SP, Ed. Malheiros, 2005.; 
e SARLET, I.W (Org.). 
Constituição, direitos fundamentais 
e direito privado. Porto Alegre, 
Livraria do Advogado editora, 
2006.



103

Capítulo 5 - Crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual: a emergência de sua subjetividade jurídica no embate entre modelos jurídicos de intervenção e
 seus direitos. Uma análise crítica sob o crivo histórico-comparativo à luz do debate em torno do depoimento especial

de perspectivas sobre o tema e do deslocamento dos modelos de intervenção, dá-se 
uma onda de denúncias de abuso sexual de crianças nos EUA e de estudos sobre 
fatores que levaram à incorreta identificação desses casos. Com a maior visibilidade 
de casos de abuso sexual na sociedade e com o possível advento de situações de 
pânico, que podem contaminar a fala de crianças, percebeu-se que entrevistas 
sugestivas tiveram terríveis consequências para a garantia de direitos de crianças, 
como a generalizada desconfiança na palavra da vítima criança e a falta de atenção a 
casos em que efetivamente houve abusos.

Por isso, desde então, desenvolveram-se metodologias e recomendações 
técnicas de treinamento especializado em entrevista forense, que deveria incluir 
os tipos de técnicas sugestivas e as razões para evitá-las. Outra recomendação é de 
gravação em vídeo das entrevistas para criar um registro detalhado e objetivo da 
declaração da criança e para permitir a verificação de que esta entrevista não fora 
feita de maneira sugestiva, além da verificação sistemática, pelo entrevistador, de 
possíveis fontes de contaminação que possam ter afetado a declaração da criança, 
entre outros procedimentos (WOOD et al., 2009, p. 81-98). 

De acordo com Zermatten (2008), foi apenas com o Congresso Mundial 
de Estocolmo sobre Exploração Sexual de crianças e de adolescentes, em 1996, 
que um movimento internacional por mudança normativa abriu os olhos da 
comunidade internacional à questão das crianças e dos adolescentes vítimas. Dá-
se início a um diálogo entre experts, ONGs e os Estados para definir um novo 
quadro jurídico, resultando na decisão de adoção de um protocolo facultativo 
adicional à Convenção sob um novo ângulo, o penal. Consideravam-se, então, os 
autores desses atos como criminosos, demandando aos Estados legislar e adotar 
normas penais incriminadoras dos atos de venda, de exploração, de prostituição e 
de utilização de crianças em pornografia. Contudo, na medida em que se entrou no 
campo penal, era necessário ocupar-se das crianças em relação a seus testemunhos, 
prevendo um estatuto especial para elas, ou seja, tanto vítimas, como testemunhas 
(ZERMATTEN, 2008, p. 9-12).

O art. 8º do Protocolo Facultativo à Convenção sobre a Venda de Crianças, 
a Prostituição e a pornografia Infantil consagra esse estatuto e a atenção que deve 
ser dispensada à criança e aos adolescentes de modo articulado com os arts. 3º 
(interesse superior) e 12 (participação) da Convenção. Deve-se ter presente que 
esse protocolo, como bem aponta Laucci (2008), adapta e estende, à criança, direitos 
e cuidados que já haviam sido garantidos às vítimas, modo geral, em 1985, com a 
Declaração das Nações Unidas sobre os princípios fundamentais de justiça relativos 
a vítimas de crimes e de abusos de poder (LAUCCI, 2008, p.49). Tais normas 
se inserem em uma luta por reconhecimento específico, por parte de vítimas em 
geral, que data da década de 1940, quando, de acordo com Roberts (1990), havia 
a emergência, na criminologia, de pesquisas sobre vitimização, chegando-se mais 
recentemente à constituição de novo ramo de estudo, a vitimologia, e à crescente 



104

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos

elaboração de cartas de direitos editadas com grande envolvimento de promotorias 
de justiça na prestação de serviços de informação e de remodelação da polícia e da 
justiça (ROBERTS, 1990, p. 24-32).

Em relação a crianças e a adolescentes, a emergência desse Protocolo 
Facultativo foi ditada igualmente pelo reconhecimento do impacto da violência 
sobre eles, evoluindo-se para uma compreensão cada vez mais abrangente, como 
aponta Finkelhor (2008), que, sob uma perspectiva do desenvolvimento, indica a 
necessidade de levar em consideração o modo como a criança compreende o crime, 
as tarefas específicas de desenvolvimento que tem de enfrentar, seus mecanismos 
de ajuste e o ambiente em que vive, todos fatores que variam de acordo com sua 
idade e com seu desenvolvimento  cognitivo (FINKELHOR, 2008).

Daí decorrem algumas necessidades básicas das vítimas em seu processo 
de superação do trauma: a necessidade de compensação por suas perdas; a 
necessidade de respostas às suas questões referentes ao crime; a necessidade 
de oportunidades para expressar suas emoções e validá-las; a necessidade de 
controle e de oportunidade de participar no processo judicial, reconquistando 
esse sentimento de poder e de segurança, inclusive quanto ao futuro, no sentido 
de que o crime não voltará a ocorrer; a necessidade da experiência de justiça como 
um processo justo e respeitoso; a necessidade de acesso a informação durante e 
após o processo (GAL, 2011, p. 65). Essas necessidades estão presentes também 
em crianças.  Entre os recursos possíveis, estão grupos de discussão, redes de 
suporte, reparações, tratamentos, que devem ser vistos sob uma perspectiva 
holística, conjugada à garantia de direitos.

Temos, portanto, um segundo grande grupo de direitos relacionados 
à participação; ao direito à oportunidade de fala, de escuta e de consideração da 
palavra em aspectos que afetem diretamente a criança ou o adolescente, incluindo 
inovações em sua representação legal e na de seus parentes com um modelo mais 
garantista de natureza civil, em procedimentos de família, surgindo novos atores 
jurídicos, como o child advocate and guardian ad litem (MORGAN; ZEDNER, 2003, 
p. 18-19) e que começa a expressar-se, sobretudo, a partir da década de 1980 
(MORGAN, ZEDNER, 2003, p. 6). Temos, principalmente, a representação 
processual penal de que é exemplo, no Brasil, a disposição da Lei Maria da Penha 
(art. 27) e o que se vê na proposta de reforma do Código de Processo Penal.

A esse quadro, como Gal (2011) sugere na tabela abaixo, aos princípios 
fundamentais da Convenção (participação, interesse superior, desenvolvimento 
e igualdade e não discriminação) agregam-se dois objetivos básicos voltados às 
crianças e aos adolescentes vítimas: suas proteção e reabilitação. A consecução 
desses objetivos passa, necessariamente, pela consideração de uma vitimologia 
do desenvolvimento, por uma justiça com procedimentos justos e respeitosos e, 
que, por isso, tome as crianças como parceiras e não como fontes de provas. Dessa 
forma, poderá promover seu bem-estar (GAL, 2011, p. 84).
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Fonte: GAL, 2011, p. 84.                 (Tradução livre do autor)

É nesse contexto de conjugação de necessidades e de direitos que se 
apontam as mazelas sofridas, pelas crianças vítimas, na Justiça, causando-lhe o 
risco de revitimização. Com efeito, como ensina Nordenstahl (2008), além da 
vitimização primária, resultante do delito e que reflete a experiência individual 
da vítima, com impacto físico, econômico, psicológico e social, a doutrina indica 
diversas outras possibilidades de vitimização. 

A vitimização secundária caracteriza-se pelo impacto produzido na vítima 
pelas próprias instituições responsáveis pela prevenção e pela persecução do delito 
e da administração da justiça. A falta de uma resposta rápida e eficaz aos problemas, 
a distância, os horários, a falta de pessoal especializado parecem querer expulsar 
as vítimas do sistema, e estas sentem que molestam, que não há abertura para 
atendê-las. Tudo isto faz com que as vítimas se sintam desprotegidas, sem respeito, 
frustradas, peças de uma engrenagem à qual não pertencem.

São exemplo de práticas vitimizantes as reiteradas intimações, as longas 
esperas nos corredores, a necessidade de esperar no mesmo espaço que o 
ofensor, a submissão a excessivos exames e perícias, a demora na finalização do 
processo, a falta de informação sobre o processo. Tais práticas tornam-se ainda 
mais candentes em casos de violação à integridade sexual, notadamente, quando 
as vítimas são crianças e adolescentes que têm de passar por inúmeros exames, 
muitos dos quais desnecessários e realizados por equipes distintas da justiça, sem 
um trabalho coordenado.
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Tais situações são responsáveis por uma das causas mais evidentes da cifra 
negra do delito. A dependência da vítima para a investigação não se expressa em 
ações de cuidado, a despeito de ser este o objetivo primário das instituições que 
dela se ocupam, fazendo com que as vítimas adotem a atitude de não denunciar. 
Para evitar essa consequência, a doutrina indica a necessidade de reconhecer as 
necessidades das vítimas, convertendo estas últimas em protagonistas, possibilitando 
sua participação no processo e, sobretudo, garantindo suas necessidades e 
interesses. Para tanto, é fundamental contar com programas de assistência à vítima 
e com profissionais capacitados (NORDENSTAHL, 2008, p. 31-40). Para isto, 
tem-se sugerido procedimentos mais céleres, áreas de espera especiais, redução das 
formalidades, isenções de exigência de corroborar provas em caso de testemunho 
de crianças, uso de videocâmeras para entrevistas iniciais e de circuito fechado 
de TV para depoimentos separados e privados, proibição de acareação, apoio de 
pessoas de suporte durante o depoimento e cortes especiais para casos de abuso 
(GAL, 2011, p. 98).

Desse movimento que se consolida, resultou não apenas outro Protocolo, 
o de Palermo, voltado à prevenção, à repressão e à punição pelo tráfico de pessoas, 
em particular de mulheres e de crianças, mas também importante normativa 
internacional, considerada soft law: as Diretrizes à Justiça em matérias envolvendo 
crianças como vítimas e testemunhas, consolidada pela Resolução nº 20/2005 do 
Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Essa normativa se estrutura 
em torno de direitos reconhecidos a crianças e a adolescentes nessas condições 
para evitar justamente a revitimização secundária e garantir maior protagonismo 
dessas vítimas (ECOSOC, 2005).

Verifica-se, então, que ao reconhecimento da condição como vítima e, 
por conseguinte, ao direito de persecução penal dos responsáveis, somam-se os 
direitos voltados à participação e à representação para culminar com dois outros 
grandes grupos de direitos. De um lado, os direitos voltados à proteção contra os 
sofrimentos no curso do processo. De outro, os direitos à reabilitação e à promoção 
de seu desenvolvimento.

A aludida Resolução bem o expressa ao enfocar, primeiramente, a condição 
da criança vítima, reconhecendo-a capaz de fala e de testemunho, em uma 
valorização de seu protagonismo e, por conseguinte, a necessidade de respeitar-lhe 
os seguintes direitos: 

• Direito a ser tratada com dignidade e com compaixão.

• Direito a ser protegida de discriminação.

No entanto, justamente em decorrência do direito à participação, a 
Resolução também expressa claramente o segundo grupo de direitos: 

• Direito a ser informada.

• Direito de ser ouvida e de expressar suas visões e opiniões.
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• Direito à efetiva assistência (em relação ao aspecto da representação).

Em relação ao processo e buscando evitar a revitimização, a Resolução traz 
detalhamento sobre os seguintes direitos decorrentes:

• Direito à privacidade.

• Direito de ser protegida contra privações e sofrimentos no processo.

• Direito à segurança.

• Por fim, a Resolução estabelece direitos relacionados ao atendimento:

• Direito à reparação.

• Direito a medidas preventivas especiais.

• Direito à efetiva assistência (em relação aos tratamentos).

O depoimento especial no contexto dos direitos de crianças e de adolescentes 
vítimas

É nesse contexto de mudança paradigmática que se consagram os 
aprimoramentos dos mecanismos de escuta não apenas de crianças e de adolescentes, 
mas de pessoas vulneráveis de modo geral, seja por suas características pessoais, seja 
pelo sofrimento, pelo trauma ou pela intimidação a que possam estar expostos em 
razão de suas condições como vítimas ou como testemunhas (SMITH; TILNEY, 
2007, p. 4). Nesse quadro, o depoimento especial – ou a entrevista filmada, como 
denominado em outros países – é considerado, por alguns, como uma medida 
protetiva especial (SMITH; TILNEY, 2007, p. 65), embora a Resolução nº 20/2005, 
de 2005, traga outra perspectiva. Com efeito, o art. 30, alínea ‘d’ da Resolução, 
considera as entrevistas como adaptação de procedimentos à criança como uma 
forma de limitar os sofrimentos no curso do processo judicial.

Trata-se, portanto, de um enfoque de aprimoramento institucional, mas 
que não deixa de lado a consideração de que essa adaptação é condição para que a 
criança possa ser ouvida em assuntos que lhe digam respeito, independentemente 
de sua idade ou condição e, por conseguinte, um mecanismo de superação de 
posturas discriminatórias ou excludentes (art. 15 e seguintes). Por conseguinte, 
essa adaptação dos procedimentos a uma forma mais sensível às crianças está 
intimamente ligada ao direito à participação, nos termos dos art. 12 da Convenção 
e 100, parágrafo único, XII do ECA. 

Se estamos falando de reconhecimento da condição de vítima da criança, 
é importante deixar claro que a Convenção é enfática ao estabelecer a não 
obrigatoriedade, da criança, a testemunhar ou a se declarar culpada. Estabelece, 
ainda, a possibilidade de se interrogar ou de fazer com que sejam interrogadas as 
testemunhas de acusação bem como de obter a participação e o interrogatório de 
testemunhas na defesa da criança, em igualdade de condições (art. 40, 2, b, III). 
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Embora a provisão se refira ao adolescente em conflito com a lei, o entendimento 
mais disseminado é o de que a Convenção se aplica, igualmente, à criança vítima.

Não por outra razão, a lei-modelo proposta pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) e pelo Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crime (UNODC) prevê, em seu art. 20, §5, que a criança não deve 
ser obrigada a prestar depoimento contra a sua vontade ou a de seu responsável, 
estabelecendo-se, então, alguns critérios para consideração da validade da 
oposição por parte do responsável. É sabido que, na legislação vigente no 
Brasil, o art. 201 do Código de Processo Penal prevê que o ofendido pode ser 
conduzido coercitivamente à autoridade para prestar depoimento, embora com 
questionamentos na jurisprudência sobre a efetiva caracterização de desobediência 
nestes casos. Assim, se, de um lado, reconhece-se o impacto de sofrimento no 
curso do processo, de outro, é importante que o depoimento, embora aprimorado, 
não se torne necessariamente uma obrigatoriedade, ainda que, muitas vezes, seja 
imprescindível para o julgamento, o que deveria ser objeto de revisão legislativa 
neste momento de reforma do processo penal. Daí a importância da informação 
à criança sobre o impacto de sua decisão e, sobretudo, da sua assistência legal. 

É importante salientar ainda que, embora o depoimento especial vise à 
tutela do direito da criança ou do adolescente, não se pode tampouco obrigá-los a 
utilizarem-se dessas medidas específicas, podendo, se o preferirem, depor da forma 
tradicional (SMITH; TILNEY, 2007, p. 76 e ss.), respeitando-se a confidencialidade 
(JONES, 2004). O objetivo primordial desse tipo de depoimento, para além de 
diminuir os sofrimentos no curso do processo, é o de atender ao direito de ser 
ouvido, com sensibilidade e adequação à singularidade do sujeito. Esta dimensão 
foi tradicionalmente esquecida, sendo fundamental a percepção das distintas formas 
como uma criança se comunica, particularmente, de forma não verbal, e o quanto, 
neste sentido, seriam indicativas da importância de filmagem e de um trabalho 
multiprofissional para sua interpretação (JONES, 2004, p. 53 e ss). Tais recursos 
permitiriam, efetivamente, trazer à tona a voz daqueles que, de outro modo, ficariam 
silentes porque, normalmente, aquilo que dizem é normalizado no sentido trazido 
por Paulo Freire: conforme as próprias lentes sociais e culturais daquele que fala 
em sua representação. Por isto, esse depoimento especial é visto não apenas como 
um mecanismo empoderador ao permitir o envolvimento da criança na tomada de 
decisões e na solução de problemas, mas também legitimador de sua participação 
(LANCASTER, 2004, p. 153-154). Esses empoderamento e legitimação apenas 
serão efetivos se acompanhados do respeito ao direito à informação, no sentido 
amplo prescrito no art. 19 da Resolução, vale dizer, como serão os procedimentos, 
os mecanismos existentes para a tomada do depoimento, o tempo e o lugar em 
que o depoimento se dará, as medidas protetivas existentes, os mecanismos de 
revisão de decisões que afetem a criança, seus direitos e as informações relativas ao 
desenvolvimento e ao resultado do processo.
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Ainda nesse sentido, é fundamental que para a tomada de decisão da criança 
seja-lhe assegurado o acompanhamento por pessoa de suporte, como sugerido no 
art. 15 e nos seguintes da referida lei-modelo, mas, sobretudo, a assistência legal 
específica (art. 22 da Resolução). A garantia de defensor público ou de advogado 
à vítima já vem expressa na Lei Maria da Penha (art. 27), é prevista na reforma 
do Código de Processo Penal e, a nosso ver, deve ser contemplada em relação 
a crianças e a adolescentes por ser inerente a um cenário de reconhecimento de 
condição jurídica específica dessa criança ou desse adolescente como vítimas e, por 
conseguinte, detentores de direitos.  Com efeito, se têm direitos, é fundamental 
que possam contar com profissional habilitado para defendê-los e, mais ainda, 
como bem explicita a Resolução, que haja mecanismos claros de resolução de 
conflitos e de intervenção e, por conseguinte, necessidade de regulamentação 
detalhada de procedimentos para a intervenção em sua defesa. Tais providências 
não podem prescindir de outras assistências (art. 22 e ss da Resolução) à criança ou 
ao adolescente vítimas no curso do processo, particularmente a garantia de direitos 
sociais para que o depoimento possa ser tomado de forma a causar menos impacto 
nesses indivíduos. É importante dizer ainda que o depoimento especial apenas tem 
sentido se fizer-se acompanhar de ampla readequação de fluxos interinstitucionais 
que permitam, efetivamente, a redução do número de entrevistas nos termos 
prescritos no art. 31, “a”, da Resolução, para evitar a traumatização secundária de 
crianças e de adolescentes vítimas e que garantam celeridade e certeza ao processo 
(art. 30, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Resolução).

Por fim, neste contexto de reforma legislativa e de inovações institucionais 
em que nos encontramos, é fundamental que o país se abra à elaboração de 
uma lei específica voltada ao atendimento da criança e do adolescente vítimas, 
contemplando direitos, mecanismos de tutela, políticas públicas de suporte e, 
especialmente, varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente 
– como, aliás, recomendado pelas Nações Unidas5–, da mesma forma como 
se fez em relação à violência doméstica. De fato, a falta de treinamento, de 
conhecimentos específicos, de estrutura, além da incerteza jurídica sobre o órgão 
competente para julgamento desses processos são alguns dos grandes fatores 
de revitimização secundária.Não se pode pensar efetivamente a introdução de 
direitos nem de mecanismos de tomada de depoimento se não se levam em 
consideração as estruturas das instituições incumbidas de fazê-los valer. Estudos 
existentes no país revelam não apenas o reduzido número de varas especializadas 
(UNICEF, 2004), como a diversidade de varas que vêm realizando a tomada de 
depoimento especial.

Em conclusão, essa revisão histórico-crítica, para além do depoimento 
especial, indica a necessidade de um marco normativo específico que contemple 
uma tomada de posição histórica sobre o tema da violência contra criança e 
adolescente, sobre sua condição como vítimas, sobre seus direitos, sobre modelos de 

5 Recomendação 63, “c”, do 
Comitê de Direitos da Criança 
ao Brasil por ocasião da 
apresentação de seu relatório. 
Cf. UNICEF & OHCHR. 
Compilación de observaciones 
finales del Comité de los 
derechos del niño sobre países 
de América Latina y el Caribe 
(1993 -2004), p.112.
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intervenção condizentes e coerentes e sobre instituições devidamente estruturadas 
e preparadas para fazer frente a esse desafio histórico de promoção e de defesa de 
direitos. 
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Capítulo 6 

Políticas públicas, rede de proteção e 
os programas e serviços voltados para 
crianças e adolescentes em situação de 
violência sexual

Benedito Rodrigues dos Santos

Rita Ippolito

Maria de Lourdes Magalhães

O encaminhamento imediato de crianças e de adolescentes vítimas de 
abuso ou de exploração sexual para atendimento médico, psicossocial e jurídico 
é uma forma de prevenção terciária. Tal procedimento pode evitar que esses 
episódios tenham consequências mais graves ou que continuem a ocorrer. Esses 
serviços realizam níveis distintos de escuta da criança e dos adolescentes tanto para 
prover a atenção e o cuidado necessários, quanto para, obrigatoriamente, notificar 
os casos ainda não reportados às autoridades. 

Uma questão central aqui é: qual o nível de escuta necessário para que 
cada um dos programas e serviços cumpram suas missões sem induzir a criança e 
o adolescente a repetirem os fatos relacionados à violência inúmeras vezes?  Este 
capítulo contém informações sobre as políticas para crianças e adolescentes em 
situação de violência sexual, bem como sobre o papel e o funcionamento dos vários 
atores que compõem a rede de proteção e de cuidado. 

O atendimento a uma criança vítima de abuso sexual é significativamente 
diferente do atendimento a um adolescente envolvido no trabalho sexual. Embora 
os órgãos de saúde e de assistência social sejam os mesmos, algumas cidades 
possuem serviços específicos para cada uma dessas duas populações. Nos casos 
de abuso sexual, o encaminhamento imediato de crianças e de adolescentes aos 
serviços educacionais, médicos, psicológicos e jurídico-sociais, bem como as ações 
de responsabilização e de assistência ao autor de violência sexual contribuem, de 
um lado, para que o abuso tenha consequências médicas e psicológicas menos 
danosas e, de outro, para que o ciclo de impunidade se interrompa. Essa ação pode 
trazer, consequentemente, a médio e longo termos, uma redução dos índices de 
abuso sexual (SANTOS, 2007).
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Nos casos de adolescentes em situação de exploração sexual, o 
atendimento médico pode reduzir os danos e evitar que as vítimas adquiram 
ou transmitam DST em decorrência dessa atividade ou, ainda, que se tornem 
alvo de violência por parte de clientes, de policiais ou mesmo de seus pares. Para 
aqueles que desejam deixar o trabalho sexual, os programas de assistência social 
podem auxiliar em sua profissionalização para o exercício de outras atividades ou 
na busca de outro emprego.

 O papel dos profissionais não termina com os primeiros cuidados ou com 
a notificação. Embora muitas vezes o conselheiro tutelar esteja junto com a vítima 
nos procedimentos de registro da ocorrência, mesmo nos serviços de atendimento, 
é importante que os profissionais acompanhem o caso para garantir que a vítima 
receba atendimento digno.

O atendimento como um direito

Artigo 39: Os Estados Partes adotarão todas as medidas 
apropriadas para estimular a recuperação física e psicológica e a 
reintegração social de toda criança vítima de qualquer forma de 
abandono, exploração ou abuso; tortura ou outros tratamentos 
ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; ou conflitos 
armados. Essa recuperação e reintegração serão efetuadas em 
ambiente que estimule a saúde, o respeito próprio e a dignidade 
da criança (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 1989).

Aprovada em 1989, a Convenção sobre os Direitos da Criança instituiu 
uma nova concepção de infância e de adolescência: a criança e o adolescente como 
sujeitos de direito (NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL, 1989). Essa norma se regeu 
também por um novo paradigma jurídico, que é a substituição das doutrinas penais 
e da situação irregular pela doutrina de proteção integral.

A legislação brasileira não apenas incorporou a filosofia da proteção 
integral, como ampliou esse conceito. Mais do que isso, buscou formas concretas 
de operacionalizar essas noções. A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) e 
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, 1990) ampliaram a noção 
de Estado, que antes era visto como coisa de políticos e hoje é concebido como 
uma união de esforços entre a sociedade política e a sociedade civil organizada 
(movimentos sociais, ONGs). Essas leis também criaram uma nova maneira de 
elaborar e de gerir as políticas sociais e uma moderna abordagem do atendimento a 
crianças e a adolescentes não como um favor do poder público, mas como direito 
dessas pessoas e dever do Estado.
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A formulação de políticas públicas e os conselhos dos direitos da criança e 
do adolescente

Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente são órgãos deliberativos 
responsáveis por assegurar, na União, nos estados e nos municípios, prioridade para 
a infância e para a adolescência. Previstos pelo ECA (BRASIL, 1990), formulam 
e acompanham a execução das políticas públicas de promoção, de proteção e de 
defesa dos direitos de crianças e de adolescentes. Também é sua atribuição advogar 
pelo cumprimento da legislação que assegura os direitos humanos de crianças e de 
adolescentes. São constituídos paritariamente, ou seja, metade dos integrantes é 
oriunda de órgãos de governo, e outra metade, de organizações da sociedade civil.1

Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente estaduais estão 
presentes nas 27 unidades federativas do país, e 92% dos municípios brasileiros 
contam com essas estruturas. É importante que se conheça o Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente mais próximo. Se ainda não existe uma unidade em 
uma cidade, deve-se entrar em contato com o Conselho dos Direitos da Criança 
e do Adolescente Estadual e com o poder público local para se informar sobre o 
andamento do processo de instalação desse conselho.

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais 
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 1990). As 
linhas de ação preveem a articulação e a hierarquização das políticas públicas para o 
cumprimento desses direitos. Abaixo, o que estipula o ECA sobre as linhas de ação 
da política de atendimento a crianças e a adolescentes:

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

I - políticas sociais básicas;

II - políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que deles necessitem;

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e 
psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, 
abuso, crueldade e opressão;

IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, 
crianças e adolescentes desaparecidos;

V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos 
da criança e do adolescente (BRASIL, 1990).

1 Entre as principais atribuições 
dos conselhos dos direitos 
da criança e do adolescente 
destacam-se: (i) formular as 
diretrizes para a política de 
promoção, proteção e defesa 
dos direitos de crianças e de 
adolescentes nos âmbitos 
federal, estadual e municipal, 
de acordo com suas respectivas 
esferas de atuação; (ii) fiscalizar 
o cumprimento das políticas 
públicas para a infância e a 
adolescência executadas pelo 
poder público e por entidades 
não governamentais; (iii) 
acompanhar a elaboração e 
a execução dos orçamentos 
públicos nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal, 
com o objetivo de assegurar 
que sejam destinados os 
recursos necessários para a 
execução das ações voltadas 
para o atendimento de 
crianças e de adolescentes; 
(iv) conhecer a realidade do 
seu território de atuação e 
definir as prioridades para o 
atendimento da população 
infantojuvenil; (v) definir 
um plano que considere as 
prioridades da infância e da 
adolescência de sua região, sua 
abrangência e ações a serem 
executadas; (vi) gerir o Fundo 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, definindo os 
parâmetros para a utilização 
dos recursos; (vii) convocar, 
nas esferas nacional, estadual 
e municipal, as conferências 
dos direitos da criança e do 
adolescente; (viii) promover 
a articulação entre os diversos 
atores que integram a rede 
de proteção a crianças e a 
adolescentes; (ix) registrar as 
entidades da sociedade civil 
que atuam no atendimento de 
crianças e adolescentes.
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O ECA define, como diretrizes, a municipalização do atendimento, a 
criação dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente e do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, assim como a integração operacional dos 
órgãos dos três poderes encarregados do atendimento inicial a todas as formas de 
violação dos direitos de crianças e de adolescentes. Os princípios que decorrem 
dessas diretrizes são a descentralização político-administrativa, a participação e a 
mobilização populares e a transparência na gestão financeira dos recursos públicos.

O enfrentamento da violência sexual é uma das prioridades na política 
nacional e do Plano Decenal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou, 
em abril de 2011, as diretrizes e os objetivos estratégicos da Política e do Plano 
Decenal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
Entre as prioridades das políticas nacionais, encontra-se o enfrentamento de todas 
as formas de violência contra criança e adolescente. O plano decenal inclui no Eixo 
de Proteção Especial, que traz o seguinte objetivo estratégico: Objetivo Estratégico 
3.4 – Fomentar a criação de programas educativos de orientação e de atendimento 
a familiares, a responsáveis, a cuidadores e a demais envolvidos em situações de 
negligência, de violência psicológica, física e sexual.

O enfrentamento da violência sexual nos níveis municipal, estadual e 
nacional

No caso específico do enfrentamento da violência sexual, a principal 
diretriz é o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças 
e Adolescentes (PNEVSCA) (BRASIL/SDH, 2013), o qual passou por um processo 
de revisão iniciado em 2003 e concluído em 2013 com a aprovação pelo Conanda. 
Esta segunda edição do PNEVSCA revisou a primeira edição do Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (PNEVSIJ) (BRASIL, 2002), 
aprovada pelo Conanda no ano de 20002. 

O objetivo geral do PNEVSCA é estabelecer um conjunto de ações 
articuladas que permitam a intervenção técnica, política e financeira para o 
enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Este se estrutura 
em torno de seis eixos estratégicos. Cada um deles define os objetivos, as ações, os 
prazos e as parcerias pertinentes. A seguir, apresentamos um resumo desses eixos.

2 Documento elaborado 
pelo governo federal em 
parceria com a sociedade 
civil, o PNEVSIJ norteia 
as políticas públicas nessa 
área (BRASIL, 2002b). O 
Brasil foi um dos primeiros 
países do mundo a cumprir 
a principal recomendação 
feita pelo 1st World Congress 
against Commercial Sexual 
Exploitation of Children (I 
Congresso Mundial contra a 
Exploração Sexual Comercial 
de Crianças), realizado em 
Estocolmo, na Suécia, em 
agosto de 1996 (UNICEF, 
1996). O encontro para a 
elaboração e a aprovação do 
documento, realizado em 
junho de 2000 em Natal 
(RN), foi resultado de um 
processo de articulação e de 
mobilização protagonizado 
pela sociedade civil, por 
instituições governamentais 
e pela cooperação 
internacional. Ademais, foi 
uma demonstração da vontade 
política do governo e da 
sociedade civil no sentido de 
operacionalizar o combate 
à violência sexual, com 
metodologias e estratégias 
adequadas construídas sobre 
a base do consenso entre as 
duas partes. Participaram da 
discussão e da elaboração do 
PNEVSIJ representantes do 
Legislativo, do Judiciário, 
do Ministério Público, de 
órgãos dos executivos federal, 
estaduais e municipais, 
de ONGs brasileiras e 
internacionais, assim como 
representantes juvenis e 
integrantes dos conselhos 
dos direitos da criança e 
do adolescente e conselhos 
tutelares. O encontro foi 
um marco na história da 
mobilização contra a exploração 
e o abuso sexual de crianças 
e de adolescentes. Depois 
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O Eixo Prevenção tem por objetivo “assegurar ações preventivas contra 
o abuso e/ou exploração sexual de crianças e adolescentes, fundamentalmente pela 
educação, sensibilização e autodefesa” (BRASIL/SDH, 2013, p. 27). Está previsto, 
para este eixo, o desenvolvimento de ações e atividades educativas e formativas 
de sensibilização da sociedade; de incentivo aos projetos de educação sexual nas 
escolas e de disseminação de metodologias referenciais  na prevenção do abuso 
e da exploração sexual contra crianças e adolescentes; de fortalecimento da 
rede familiar e comunitária, que tenha o potencial de implementar políticas de 
prevenção, de implementação de códigos de conduta  e de inclusão de cláusulas e 
de condicionantes em contratos relacionados com a realização de megaeventos e 
grandes projetos de desenvolvimento econômico.  

O Eixo Atenção objetiva:  

Garantir o atendimento especializado, e em rede, às crianças e 
aos adolescentes em situação de abuso e/ou exploração sexual 
e às suas famílias, realizados por profissionais especializados 
e capacitados, assim como assegurar atendimento à pessoa 
que comete violência sexual, respeitando as diversidades de 
condição étnico-racial, gênero, religião, cultura e orientação 
sexual etc. (BRASIL/SDH, 2013, p. 31). 

Para a consecução desse objetivo, está prevista a realização de ações e de 
atividades como universalização do acesso a políticas públicas de atendimento a 
crianças e a adolescentes; qualificação das políticas de acolhimento institucional, 
de atendimento psicossocial especializado para crianças e adolescentes em situação 
de exploração sexual e  tráfico para esta finalidade; desenvolvimento de programas 
de atenção aos familiares dessas crianças e adolescentes; articulação dos programas 
e dos serviços em rede;  definição de protocolos e de fluxos de atendimento; e  
formação profissional  para adolescentes.

O Eixo Defesa e Responsabilização tem por objeto a atualização do 
marco normativo sobre crimes sexuais, o combate à impunidade e a disponibilização 
de serviços de notificação e responsabilização qualificados (BRASIL/SDH, 2013, 
p. 34). As ações e as atividades aqui previstas referem-se ao desenvolvimento e 
à qualificação dos sistemas e dos mecanismos de responsabilização de autores 
de violência sexual: a implantação e implementação  do sistema de  notificação 
compulsória; o fortalecimento dos canais para registro e recebimento de notificações 
de violações aos direitos humanos de crianças e adolescentes, como o Disque 100 e 
o Sistema de Informações para Infância e Adolescência (Sipia); o fortalecimento  da 
ação fiscalizadora das ocorrências de trabalho infantil, da capacidade institucional 
dos conselhos tutelares e dos órgãos de investigação como delegacias especializadas, 
serviços de perícia especializados. Também estão previstas a implantação dos 
núcleos de atendimento integrado a crianças e a adolescentes em situação de abuso 

de apresentado, deliberado 
e aprovado na Assembleia 
Ordinária do Conanda 
em 12 de julho de 2000, o 
PNEVSIJ (BRASIL, 2002) 
se tornou a diretriz nacional 
para esse enfrentamento no 
âmbito das políticas públicas 
e sociais. Cabe destacar que 
o documento tem como 
referência fundamental 
o ECA (BRASIL, 1990), 
reafirmando os princípios 
da proteção integral de 
crianças e de adolescentes, 
bem como sua condição 
de sujeitos de direito e de 
pessoas em desenvolvimento. 
Outros princípios do ECA 
(BRASIL, 1990) reforçados 
no PNEVSIJ (BRASIL, 2002) 
são: participação/solidariedade; 
mobilização e articulação de 
toda a sociedade organizada 
e de setores governamentais; 
gestão paritária efetivada 
pelos conselhos de direitos, 
assistência, saúde e educação; 
descentralização para que as 
políticas sejam executadas nos 
municípios; sustentabilidade 
das ações focadas, 
dimensionadas e orçadas pelos 
municípios; responsabilização 
dos órgãos da sociedade 
civil que têm a missão de 
acompanhar e de monitorar a 
execução dessas políticas.
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ou de exploração sexual; estabelecimento de articulação entre os diversos órgãos de 
investigação e de capacitação de agentes de sistema de segurança. Acrescentam-se 
ainda o desenvolvimento e o fortalecimento de acordos bilaterais com autoridades 
estrangeiras; as ações consulares a fim de dar prioridade ao enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes; a revisão e o aprimoramento dos 
parâmetros de sanção, inclusive penas, para empresas que desrespeitam os direitos 
da criança e do adolescente; e normatização da escuta de crianças e de adolescentes 
nos procedimentos de proteção e de responsabilização.

O Eixo Participação e Protagonismo contém ações que buscam 
“promover a participação ativa de crianças e adolescentes pela defesa de seus 
direitos na elaboração e execução de políticas de proteção” (BRASIL/SDH, 2013, 
p. 39). As ações e as atividades previstas aqui são a criação e o fortalecimento 
de espaços organizados de participação proativa das crianças e dos adolescentes, 
garantindo estrutura às mobilizações sociais;  fomento da participação de crianças 
e de adolescentes no processo de elaboração, de  monitoramento e de avaliação de 
políticas públicas (incluindo o orçamento público) e  em pesquisas que possam 
ser aplicadas para a qualificação da atenção prestada a crianças e adolescentes; 
realização de atividades culturais que  promovam  a expressão da diversidade 
cultural brasileira; incentivo, elaboração e disseminação das  metodologias que 
favoreçam a participação e a formação das crianças e de adolescentes; incentivo à 
criação de espaços nas redes sociais como  blogues e outros canais que possibilitem 
o diálogo horizontal sobre direitos humanos de crianças e de adolescentes. 

O objetivo central do Eixo Comunicação e Mobilização Social é 
“fortalecer as articulações nacionais, regionais e locais de enfrentamento e pela 
eliminação do abuso e/ou exploração sexual, envolvendo mídia, redes, fóruns, 
comissões, conselhos e outros” (BRASIL/SDH, 2013, p. 41). As ações previstas 
neste eixo encampam aquelas relacionadas à articulação dos diferentes conselhos 
para uma incidência mais eficaz nas políticas e  no orçamento público; incidência 
para inserção da temática do enfrentamento da violência sexual  em planos temáticos 
de longa duração; incentivo à atuação descentralizada das redes, dos comitês, 
dos fóruns e das comissões de enfrentamento à violência sexual; mobilização e 
engajamento de setores empresariais estratégicos na proteção integral dos direitos 
da criança e do adolescente; incentivo às audiências públicas sobre a temática do 
abuso e da exploração sexual nas várias casas legislativas do país; fortalecimento 
do dia 18 de Maio como evento principal e catalisador das manifestações pelo fim 
da violência sexual contra crianças e adolescentes; sensibilização e capacitação dos 
profissionais da mídia e de outros órgãos e agentes de comunicação; finalmente, o 
desenvolvimento de programas de educação em direitos humanos de crianças e de 
adolescentes.
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O Eixo Estudos e Pesquisa objetiva “conhecer as expressões do abuso e/
ou exploração de crianças e adolescentes por meio de diagnósticos, levantamentos 
de dados, estudos e pesquisas” (BRASIL/SDH, 2013, p. 46).  Prevê-se a realização 
de ações e de atividades, como o incentivo à realização de pesquisas aplicadas 
por meio de incidência em agências de fomento para a inclusão da temática nas 
suas linhas de financiamento. Entre as prioridades temáticas, tem-se a realização 
de pesquisas sobre pessoas que comentem abuso, exploração sexual, tráfico de 
crianças e suas interfaces com as demais expressões de violência contra crianças 
e adolescentes; a realização de estudos georreferenciados da incidência do abuso 
ou da exploração sexual, dos cenários de vulnerabilidade e riscos, de inquéritos 
e processos judiciais em tramitação à luz do marco normativo brasileiro em uma 
perspectiva comparativa. Ainda, o incentivo à construção de um banco de boas 
práticas e a divulgação de estudos que incluam a análise do fenômeno em uma 
perspectiva dos estudos raciais.

Na consecução do chamado pacto federativo, que atribui as responsabilidades 
de cada uma das esferas de governo, o Conanda aprova e acompanha a execução 
das diretrizes nacionais, enquanto os conselhos estaduais e municipais cuidam da 
implementação dos planos nas respectivas unidades da federação e nos municípios. 
Como são órgãos paritários (compostos por um número igual de integrantes do 
governo e da sociedade), os conselhos dos direitos da criança e do adolescente 
detêm os instrumentos necessários para priorizar as políticas em prol de crianças e 
de adolescentes e para que se destinem recursos para a sua execução. Desse modo, 
assegura-se a necessária articulação política para a implementação das políticas e 
para seu controle, realizado pela sociedade organizada.

Em 2003, o governo federal criou a Comissão Interministerial de 
Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes com o objetivo 
de constituir uma ação integrada da esfera federal para a prevenção e o combate ao 
problema. Coordenada pela Secretaria de Direitos Humanos (SDH), essa comissão 
é formada por representantes de vários ministérios e secretarias do Poder Executivo, 
de organismos internacionais e, ainda, dos Poderes Legislativo e Judiciário.

É importante que se procure descobrir, no próprio município ou estado, 
um plano com essa finalidade. Se não houver, deve-se incentivar, como cidadão 
ou como integrante dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente ou da 
educação, da saúde e da assistência social, a elaboração de um. Caso ele já exista, 
deve-se procurar saber quando será revisado. É importante que se participe 
ativamente desse trabalho.
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A promoção da escuta de crianças e de adolescentes transforma-se em 
objetivo estratégico do Plano Decenal de Promoção, Proteção e Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente

No contexto do enfrentamento da violência sexual e do protagonismo 
infantojuvenil, o Plano Decenal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente incorporou a promoção de oportunidades de escuta de 
crianças e de adolescentes entre o seus objetivos estratégicos. O de nº 6.2 preconiza 
promover oportunidades de escuta de crianças e de adolescentes nos serviços de 
atenção e em todo processo judicial e administrativo que os envolva. Também 
oferece diretrizes importantes o Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3) (BRASIL, 2010a).

As políticas e os programas de saúde e a atenção integral à saúde de crianças 
e de adolescentes em situação de violência sexual 

O direito à saúde tem seus fundamentos nos princípios dos direitos 
humanos, da cidadania e da dignidade da pessoa, definidos na Constituição Federal 
de 1988, na Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, no ECA (Lei nº 
8.069, de 16/7/1990) e nas leis orgânicas da saúde (Lei nº 8.080, de 19/9/1990 e 
Lei nº 8.142, de 28/12/1990), que instituíram o Sistema Único de Saúde ( SUS). 
O SUS é, portanto, concebido como um arranjo organizacional que compreende 
um conjunto de ações e de serviços públicos de saúde que integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada, constituindo-se em um sistema único e tendo como 
diretrizes constitucionais a descentralização, o atendimento integral e a participação 
da comunidade, conforme o art. 198 da Constituição Federal de 1988.

O atendimento integral ou integralidade da assistência, um dos 
princípios do SUS, entendido como um conjunto articulado e contínuo de ações 
e de serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos (art. 7º, da Lei nº 
8.080/1990), foi reafirmado no ECA como atribuição da rede de saúde, mediante 
a efetivação de políticas sociais públicas (arts. 7° e 11, da Lei nº 8.069/1990). Para 
a efetivação de políticas, de ações e de serviços no território, o Ministério da 
Saúde (MS), gestor federal do SUS, vem implementando quatro importantes 
políticas indutoras da prevenção de violências e da promoção da cultura de paz, 
da organização de serviços em rede no território, da coordenação do cuidado e de 
práticas e de serviços humanizados, das quais destacamos seus principais aspectos 
nos parágrafos seguintes.

A Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e 
Violências, instituída pela Portaria GM/MS nº 737, de 16/5/2001, foi resultado 
de um processo de construção e de pactuação coletivas e intersetoriais mediante 
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a articulação de diferentes segmentos sociais, sob a corresponsabilidade das três 
esferas de governo, com destaque para as seguintes diretrizes: i) promoção da 
adoção de comportamentos e de ambientes seguros e saudáveis; ii) monitoramento 
da ocorrência de acidentes e de violências; iii) sistematização, ampliação e 
consolidação do atendimento pré-hospitalar; iv) assistência interdisciplinar e 
intersetorial às vitimas de acidentes e de violências; v) estruturação e consolidação 
do atendimento voltado à recuperação e à reabilitação; vi) capacitação de recursos 
humanos, entre outras. Entre as medidas adotadas no processo de implementação 
dessa política, destaca-se a ficha de Notificação de Maus-tratos contra Crianças 
e Adolescentes (Portaria GM/MS nº 1.968, de 25/10/2001), que contribuiu, 
sobremaneira, para a sensibilização de gestores e de profissionais de saúde sobre a 
importância de notificar e de comunicar, ao Conselho Tutelar, casos de maus-tratos 
contra crianças e adolescentes e, assim, defender e proteger os direitos de crianças 
e de adolescentes, além de gerar informações para o sistema de saúde.

Em seguida, o MS estruturou a Rede Nacional de Núcleos de 
Prevenção da Violência e Promoção da Saúde e Cultura de Paz (Portaria 
SAS/MS nº 936, de 18/5/2004) com os seguintes objetivos: i) articular a gestão e as 
ações de prevenção de violências e de promoção da saúde e da cultura de paz; ii) 
implantar e implementar o sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (Viva); 
iii) qualificar e articular a rede de atenção integral às pessoas vivendo situações de 
violência e desenvolver ações de prevenção e de promoção da saúde para segmentos 
populacionais mais vulneráveis; e iv) capacitar os profissionais, os movimentos 
sociais e os conselhos de direito, entre outros, para o trabalho de prevenção da 
violência em parceria com os polos de educação permanente. 

A Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) (Portaria nº 
687, de 30/3/2006), por sua vez, foi resultado do processo de transformação 
da saúde e dos problemas sanitários. Exigiu, do gestor federal do SUS, a 
proposição de uma política transversal, integrada e intersetorial que dialogasse 
com as diversas áreas das políticas do governo, com os setores privado e não 
governamental e com a sociedade, compondo redes de compromisso e de 
corresponsabilidade (BRASIL, 2006). 

A PNPS aprimorou diretrizes de outras políticas de saúde, priorizando 
as ações de: i) ampliação e fortalecimento da Rede Nacional de Núcleos de 
Prevenção da Violência e Promoção da Saúde; ii) investimento na sensibilização 
e na capacitação dos gestores e de profissionais de saúde na identificação e no 
encaminhamento adequado de situações de violência intrafamiliar e sexual; iii) 
estímulo à articulação intersetorial que envolva a redução e o controle de situações 
de violência, de exploração e de turismo sexual; iv) implementação da ficha de 
notificação de violência interpessoal; v) incentivo ao desenvolvimento de planos 
estaduais e municipais de prevenção da violência.
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A partir de 2006, foi possível avançar na elaboração de dois instrumentos 
de notificação, definidos como Vigilância de Violência e Acidentes (Viva): o Viva 
Contínuo e o Viva Inquérito, realizado a cada dois anos. Neste caso, importa 
conhecer sobre o Viva Contínuo, cuja coleta de dados é feita por meio da Ficha Única 
de Notificação/Investigação Individual de Violências Doméstica, Sexual e outras 
Violências. Os dados coletados por esse instrumento são alimentados no Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação (Sinan-net) desde 2009. A universalização da 
notificação de violências passou a fazer parte da Lista de Notificação Compulsória 
(LNC) no ano de 2011 (Portaria GM/MS nº 104, de 25/1/2011). Com isso, amplia-
se a captação de informações sobre os tipos e a natureza de violências interpessoal 
(intrafamiliar e comunitária) e autoinfligida (comportamento suicida e suicídio).

A Política Nacional da Atenção Básica, de 2006, atualizada por meio da 
Portaria GM/MS nº 2.488, de 21/10/2011, define os atributos essenciais da atenção 
primária à saúde no território: o acesso do cidadão em primeiro contato com o SUS, 
a ordenação da atenção e cuidado dentro do sistema e continuidade e a integralidade 
da atenção à saúde. Nos serviços da atenção primária, além das unidades básicas, 
merecem destaque duas iniciativas de apoio e de fortalecimento às equipes de Saúde 
da Família, especialmente no que se refere às ações de prevenção de violências e de 
atenção integral à saúde: o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e o Programa 
Saúde na Escola (PSE). Por serem iniciativas inovadoras de matriciamento das ações 
de cuidado integral e de articulação intersetoriais que visam ao fortalecimento do 
trabalho em redes no território, têm especial relevância no processo de implementação 
da Linha de Cuidado para a Atenção Integral à Saúde de Crianças, Adolescentes e 
suas Famílias em Situação de Violências (BRASIL, 2010b). 

Os setores de saúde foram alvo de trabalho de sensibilização realizado 
pela SBP que, desde 1998, vem implementando campanhas de prevenção de 
acidentes e de violência na infância e na adolescência com o objetivo de mobilizar 
os profissionais do setor para reconhecer, para notificar e para tratar os casos 
de maus-tratos e de abuso sexual. Essas ações têm gerado resultados positivos; 
lentos, é verdade, mas cada vez mais abrangentes. Em muitas cidades tanto os 
hospitais gerais, quanto os infantis já utilizam fichas de notificação compulsória, 
têm profissionais treinados em seus quadros e reorganizaram os serviços para 
atender às especificidades dessa demanda3. Quando é detectada uma situação de 
abuso sexual que ainda guarda sinais da violência ocorrida, deve-se encaminhar a 
vítima para o hospital ou para o IML. Se houver a opção de um hospital infantil, 
deve-se dar preferência a ele, pois as equipes de atendimento são mais bem-
treinadas para cuidar de crianças. Se essa opção não for viável, deve-se encaminhar 
a criança para o pronto-socorro mais próximo.

Embora não seja desejável a constituição de unidades específicas para o 
atendimento da população adolescente em situação de exploração sexual por conta 
de seu potencial estigmatizante, a especialização de uma ação ou de um programa 

3 Existem publicações para 
ajudar os profissionais a 
cumprir seu papel na proteção 
de crianças vítimas de violência 
sexual. Existem publicações 
que trazem informações 
mais específicas sobre o 
atendimento  médico, como: 
Abrapia, Associação Brasileira 
Multiprofissional de Proteção 
à Infância e Adolescência;  
Maus-tratos contra crianças 
e adolescentes: proteção e 
prevenção: guia de orientação 
para profissionais da saúde. 2. 
ed. Petrópolis, RJ: Autores & 
Agentes & Associados, 2002. 
SBP. Sociedade Brasileira de 
Pediatria. Guia de atuação 
frente a maus-tratos na 
infância e adolescência. 
Orientações para pediatras 
e demais profissionais que 
trabalham com crianças e 
adolescentes. 2. ed. Rio de 
Janeiro, 2001. Disponível 
em: <http://www4.ensp.
fiocruz.br/biblioteca/dados/
MausTratos_SBP.pdf>. Acesso 
em: 4 ago. 2010.
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dentro dos serviços de saúde é uma reivindicação do PNEVSIJ (BRASIL, 2002). 
No entanto, ações especializadas em saúde para esses adolescentes são raras, 
quando não inexistentes. Além disso, para os adolescentes, a organização do serviço 
de saúde de base comunitária é um complicador, pois representa o risco de revelar 
suas identidade e atividade. Outro fator limitante é que os programas de redução de 
danos para profissionais do sexo terminam por não atendê-los. Portanto, a melhor 
solução é encaminhar essa população infantojuvenil para os programas de saúde de 
adolescentes, que realizam atividades de prevenção ao abuso de drogas, à concepção 
indesejada e à prevenção de DST.

As políticas e os programas de assistência social e a atenção integral à saúde 
de crianças e de adolescentes em situação de violência sexual 

Na perspectiva da implementação do Plano Nacional de Enfrentamento 
da Violência Sexual Infantojuvenil, particularmente no seu eixo estratégico 
do atendimento, a ex-Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas/MPAS) 
realizou, em outubro de 2000, consulta técnica com base na qual nasceu a 
proposta de atendimento especializado, multiprofissional e interdisciplinar, 
em uma perspectiva de construção de redes, envolvendo, com as crianças e os 
adolescentes, as famílias em situação de violência sexual. Como resposta, em 
dezembro de 2002, foi criado o Programa Sentinela para, no âmbito da assistência 
social, coordenar o processo de atendimento das crianças, dos adolescentes e das 
famílias envolvidas em situações de violência sexual. 

Instituído em resposta às deliberações das conferências nacionais dos 
direitos da criança e do adolescente, especialmente da IV Conferência Nacional, 
realizada em 2001 e cujo lema foi Violência é Covardia: as marcas ficam na sociedade, 
o Programa Sentinela pode ser considerado a primeira ação pública de proteção 
social especializada dirigida à proteção de crianças e de adolescentes violados em 
seus direitos sexuais. Por muitos anos, o Programa Sentinela constituiu uma ação 
de responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), inserido no 
Programa de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 
coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República, e se multiplicou por praticamente todos os estados da Federação e no 
Distrito Federal. 

Em 2006, com a implantação do Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), o Sentinela se inseriu como serviço do Centro de Referência Especial 
de Assistência Social, obedecendo às Normas Operacionais Básicas da Política 
Pública de Assistência Social, e passou a se chamar Serviço de Enfrentamento à 
Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Atualmente, 
denomina-se Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de 
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Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias e destina-se ao atendimento 
de situações de violência física, psicológica, sexual e de negligência grave contra 
crianças e adolescentes. É executado em muitas localidades no âmbito dos Centros 
de Referência Especializada de Assistência Social (Creas). Além da reorganização 
de serviços, foram veiculadas ações e estratégias para viabilizar e para fortalecer a 
implantação do Suas, de modo que este seja cada vez mais capaz de agregar políticas 
federais, estaduais e municipais e, assim, assegurar os direitos universais de todos 
os brasileiros.

Assim como o SUS, o novo Suas é descentralizado e participativo. 
Estabelece dois níveis de proteção social que devem ser colocados em prática 
pelos municípios: o básico e o especial. Este último é composto por estratégias de 
média e de alta complexidade. Ações de caráter preventivo que visam a fortalecer as 
famílias e as comunidades compõem a rede de proteção social básica. As estratégias 
de média complexidade são voltadas para as pessoas que tiveram seus direitos 
violados, mas que ainda mantêm vínculos com suas famílias, enquanto as de alta 
complexidade são direcionadas aos indivíduos em situação de risco. O papel dos 
Creas no enfrentamento da violência sexual será apresentado de maneira mais 
detalhada no capítulo 9. 

Os programas de assistência psicossocial das ONGs

Juntamente com a especialização dos serviços pediátricos nos hospitais, as 
ONGs também adquiriram experiência e especialização  em serviços de educação, 
de atendimento psicológico e jurídico-social a crianças e a adolescentes vítimas de 
abuso ou de exploração sexual. Entidades como o Centro de Referência contra os 
Maus-Tratos na Infância (Crami) e o Centro de Referência às Vítimas da Violência 
do Instituto Sedes Sapientiae de São Paulo (CNRVV) foram pioneiros nesse tipo de 
trabalho. Os profissionais dessas entidades desenvolveram e vêm desenvolvendo 
metodologias para o atendimento de casos de abuso, de violência e de exploração 
sexual de crianças e de adolescentes muito importantes na estruturação do 
atendimento dos serviços providos pelo poder público. 

Também no campo da exploração sexual, as ONGs foram pioneiras no 
desenvolvimento de experiências de atenção a essa população. Desenvolveram 
abordagens nas ruas, programas de redução de danos e de prevenção à saúde 
sexual, além de oficinas de educação não formal e de cursos profissionalizantes. 
São referências nesse campo a Casa de Passagem e o Coletivo Mulher Vida, em 
Recife; o Programa Garotas do Porto, de Santos; o Programa Ga, de São Vicente; o 
Ibiss, no Rio de Janeiro (RJ) e em Campo Grande (MS).
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A necessidade de uma rede de proteção

Dada a complexidade do fenômeno, programas isolados e mesmo 
programas específicos não são suficientes para atender e responder às demandas 
inerentes a esses segmentos sociais. Existe um ditado que afirma que é preciso que 
toda uma cidade se mobilize para criar uma criança. O mesmo pode ser dito em 
relação a enfrentar a violência sexual contra crianças e adolescentes.

A experiência de programas mantidos por diversas ONGs mostrou que 
ações isoladas são insuficientes para prevenir o abuso, para responsabilizar o autor 
de violência sexual, para atender às vítimas ou para apoiar as famílias a fim de 
evitar reincidências. São essenciais, portanto, as articulações em rede dos serviços 
já existentes, a criação de redes territoriais de proteção que possam acompanhar a 
qualidade do atendimento de crianças e de adolescentes vítimas de abuso ou de 
exploração sexual e também manter um controle social sobre a responsabilidade 
do Sistema de Garantia dos Direitos.

É importante ressaltar que, nos últimos anos, o movimento social e os 
formuladores de políticas públicas têm reconhecido o potencial do trabalho em 
rede para o alcance de uma atuação mais abrangente, multidisciplinar e orientada 
por um conjunto de instituições que têm o mesmo foco temático na consecução da 
política de atendimento aos direitos de crianças e de adolescentes. O contexto em 
que surgiu essa nova forma de trabalho foi o período pós-Constituição de 1988, no 
qual a assistência social foi elevada à condição de política pública e regulamentada 
pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS)(BRASIL, 1993). Os municípios 
têm o grande desafio de buscar a efetiva operacionalização das políticas públicas 
de proteção à infância e à adolescência, conforme prevê o ECA (BRASIL, 1990).

Para que isso aconteça de forma eficaz e compartilhada, é fundamental 
integrar todas as instâncias de articulação entre o poder público e a sociedade civil: 
os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, os conselhos tutelares e os 
fóruns. Nesse sentido, utilizamos o termo “rede” como um conceito que nos 
permite compartilhar objetivos e procedimentos para o alcance das interações 
necessárias com as outras instâncias institucionais e, assim, construir vínculos 
horizontais de interdependência e complementaridade. Isso muda a percepção das 
instituições como órgãos centrais e hierárquicos e permite o compartilhamento das 
responsabilidades e das reivindicações pelos objetivos e compromissos comuns, 
que são a conquista de melhores condições de vida para crianças e adolescentes.

Para que o trabalho em rede se torne uma realidade, temos de buscar e construir 
algumas condições importantes, entre as quais mencionamos:(i) integrar as diversas 
políticas públicas voltadas para a promoção dos direitos de crianças e de adolescentes: 
saúde, educação, assistência social, cultura, esporte, entre outras; (ii) articular ações 
governamentais e não governamentais na assistência a crianças e a adolescentes. Os 
programas e os serviços de atendimento municipais devem interagir entre si, trocar as 
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informações necessárias, compartilhar a metodologia e o conhecimento acumulado 
e fomentar a complementaridade, a fim de evitar a sobreposição e a dispersão de 
recursos; (iii) introduzir mecanismos de acompanhamento e de avaliação para 
monitorar a política implantada, a qualidade do serviço e seu impacto na vida de 
crianças, de adolescentes e de suas famílias; (iv) mobilizar a sociedade para que 
possa participar da política de atendimento por intermédio do desenvolvimento de 
instrumentos de controle social compartilhado e planejado.

Além de aumentar a capilaridade das ações, o trabalho em rede tem outras 
vantagens, como a troca de experiências entre as várias instituições que detêm as 
vivências e o conhecimento do setor, de forma a aumentar sua difusão nas mais 
remotas regiões. O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente deve 
elaborar as diretrizes básicas da política de atendimento e mapear as instituições 
presentes em cada município. A rede de proteção, por sua vez, pode fortalecer a 
capacidade de controle e de avaliação dos serviços públicos e, simultaneamente, 
indicar e propor novos serviços coerentes com a concepção teórica e legal descrita. 

Em vários locais, coexistem práticas e heranças arraigadas que remetem 
a um passado assistencialista e repressivo, bem como a uma cultura machista e 
racista no que diz respeito ao atendimento clientelista e pouco transparente no que 
se refere às relações entre o Estado e a sociedade. A escola pode ser um dos polos 
articuladores da rede de proteção a crianças e a adolescentes no bairro ou na região 
em que está localizada. Pode, por exemplo, congregar todos aqueles que operam 
naquele bairro ou naquela região convidando os potenciais participantes a dividir 
a mesma mesa. Além dos profissionais da escola, podem ser incluídas pessoas que 
trabalham na polícia, em postos de saúde, em creches, em abrigos, em programas 
de assistência social, em centros comunitários e em igrejas de diferentes religiões.

Desde o início da vigência do ECA (BRASIL, 1990), os conselhos dos 
direitos da criança e do adolescente vêm estabelecendo as diretrizes de políticas 
sociais para várias áreas da infância e da adolescência. As redes são uma boa forma 
de gestão dos programas e dos serviços, mas necessitam ser orientadas por uma 
política mais ampla de promoção, de proteção e de defesa dos direitos de crianças 
e de adolescentes. Vale lembrar que uma rede não é um simples ajuste técnico, 
metodológico e administrativo, mas uma mudança cultural e comportamental. É 
uma oportunidade estratégica de construção de ambientes para novas posturas e 
de instrumentos de apoio que fazem parte de um processo de mudança em curso 
(BNDES, 2002).

Uma rede forte e atuante no município é garantia de: atendimento 
qualificado; plano de qualificação e de requalificação profissional para trabalho 
interdisciplinar efetivo;  orçamento municipal que priorize as problemáticas 
relativas à infância; plano de ação detalhado e pactuado entre os vários setores 
sociais; e identificação de prioridades no município ( OIT, 2004; OLIVEIRA, M., 
2004; OLIVEIRA, V., 2004). 
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Estamos vivenciando um novo projeto de sociedade para a infância e para 
a adolescência: o cidadão-criança, o cidadão-adolescente. Essa abordagem, dentro 
do marco legal de crianças e de adolescentes como sujeitos de direito, faz com 
que a violência sexual se torne um crime intolerável. Os municípios devem se 
mobilizar no sentido de canalizar esforços para a sua solução e para assegurar a 
irreversibilidade do processo de mudança no atendimento, na postura em relação 
a crianças e a adolescentes e na priorização de políticas públicas. Tirar o ECA do 
papel é uma questão de atitude. Criar uma cultura de cidadania deve ser o nosso 
compromisso, a nossa agenda de debates e o nosso plano de trabalho no cotidiano.
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Capítulo 7 

A escola como o espaço mais próximo 
da revelação da violência sexual e o 
cuidado de crianças e de adolescentes

Rita Ippolito

Rosiléa Wille 

Tu me dizes, eu esqueço.

Tu me ensinas, eu lembro.

Tu me envolves, eu aprendo.

Benjamim Franklin

Todos os dias, ele chega à escola. Vai para a sala dos professores, conversa 
com seus colegas, toma café, abre o armário, pega o material preparado para a aula 
do dia. Toca o sinal, e chega a hora de ir para a sala de aula. 

Ele sente profundo incômodo, mas não há saída. Mais uma vez, chega a 
hora de encontrar aquele estudante sobre o qual ele tem a convicção de que vem 
sofrendo violência sexual. Se pudesse, não daria aula mais nessa turma. Não há 
saída. Enfrentar a situação parece que ainda não é o momento, mas quando será? 
Por que não toma a decisão de se aproximar e de dialogar sobre o que suspeita estar 
afligindo o aluno há vários meses? E as consequências que advirão dessa decisão 
de se aproximar? O pai nunca esteve na escola. A mãe apenas aparece quando 
convocada pela direção a comparecer e a tomar conhecimento de alguma situação 
específica sobre o filho.

Chega à sala de aula. Em meio ao burburinho da turma, olha para aquele 
menino e o vê tentando agarrar-se a algo ou a alguém para conseguir sobreviver. 
Seu desempenho nas disciplinas não é dos piores, mas, se estivesse em condições 
diferentes da que se encontra, poderia ser um dos melhores da turma. 
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É hora de fazer alguma coisa. Contudo, mais uma vez, olha para o menino 
e, mais uma vez, em meio a um profundo conflito interior, resolve deixar para 
outro dia. Em casa, seus pensamentos sobre o menino ocupam suas reflexões e ele 
se questiona como seria se já tivesse cumprido o seu dever: notificar o caso e buscar 
ajuda para aquela criança que, com seu modo e com seu olhar triste e inquiridor, 
vive a pedir socorro.

Sua omissão se sustenta no receio de, ao tomar uma atitude, comprometer-
se excessivamente e de vir a sofrer também, ou mesmo de colocar-se em risco e de 
se tornar alvo de represálias. Escolhe seguir a rotina, e assim passam os dias. Aquele 
professor daquela escola distante e agora também distante daquela criança tenta, 
de todas as formas, amenizar seu desconforto e seguir mantendo o equilíbrio no 
cotidiano. 

Situações como essas acontecem em muitas das inúmeras escolas espalhadas 
pelo país. Diante disso, ficamos nos perguntando como intervir para que dramas 
dessa natureza, vividos por milhares de crianças e de adolescentes e os dilemas 
vividos por muitos professores sejam transformados em ações concretas que 
assegurem os direitos humanos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA).

Por que a escola é importante no enfrentamento da violência sexual de 
crianças e de adolescentes e por que precisa estar articulada a todas as ações 
desenvolvidas pela rede de proteção social?

Para que possamos dimensionar o universo de que estamos tratando 
quando falamos de escolas, o Censo Escolar 2012, realizado pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2012), do 
Ministério da Educação (MEC), aponta que existem 192.676 escolas de educação 
básica públicas e privadas no Brasil. Nessas escolas, encontram-se 50.545.050 de 
estudantes matriculados, dos quais 42.222.831 estão nas redes públicas (83,5%) e 
8.322.219, em escolas particulares (16,5%).

Segundo o Inep, em 2012, o número de matrículas na rede pública de 
educação básica por dependência administrativa foi distribuído da seguinte forma:
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Fonte: BRASIL, 2012.

Além de ser o equipamento social que mais se aproxima fisicamente das 
crianças e dos adolescentes, a escola é resultado de uma construção social. Ao 
exercer sua função de educar, transmite valores, normas e regras de uma sociedade. 
Por isso, ocupa lugar estratégico. 

A educação, especialmente a escolar, é parte do conjunto de políticas 
públicas e de ações que integram e que têm responsabilidades na rede de proteção 
integral da criança e do adolescente. Nesse sentido, é importante retomar os 
compromissos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 
1948 que, em seu art. 26, estabelece que toda pessoa tem direito à educação, cujo 
objetivo é o desenvolvimento da personalidade e o fortalecimento do respeito pelos 
direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Tal compromisso é reafirmado 
na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959 (BRASIL, 1959), na 
Convenção sobre os Direitos da Criança (ONU, 1989) e no ECA de 1990 (Lei nº 
8.069/90). De certo modo, esses instrumentos legais se encontram sintetizados no 
art. 227 da Constituição Brasileira de 1988:

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 (BRASIL, 1988).
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Portanto, a doutrina da proteção integral que deve reger todas as ações 
que envolvem crianças e adolescentes somente poderá ser efetivada mediante a 
compreensão de que:

a) as responsabilidades devem ser partilhadas entre os atores sociais. Isso 
requer que a abordagem dos temas que envolvem crianças e adolescentes 
passe a ser interdisciplinar e intersetorial - corresponsabilidade e relação 
estreita com a família; 

b) crianças e adolescentes devem ser tratados com prioridade absoluta e 
são cidadãos do presente e não do futuro. São detentores de prerrogativas 
concernentes à seguridade social, à educação, à saúde, ao lazer, ao convívio;

c) mesmo em condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, são 
sujeitos de direitos, devendo se desenvolver em condições de liberdade, de 
dignidade e de proteção;

d) em tudo o que implicar decisões, a prioridade é o melhor interesse da 
criança e do adolescente.

Essa concepção de proteção integral evidencia os direitos reconhecidos pelo 
ECA no seu conjunto. Cria um sistema segundo o qual não existe efetiva proteção sem 
que se garantam todos os direitos. Partindo-se desse referencial, não basta assegurar 
o direito à educação para que criança e o adolescente tenham um desenvolvimento 
saudável e adequado dentro do ambiente escolar e, consequentemente, na sociedade. 
É necessário que, durante a infância e a adolescência, haja um estabelecimento de 
relações interpessoais fundadas no respeito, na aceitação e no apoio à convivência 
familiar e comunitária, principalmente quando essa criança e esse adolescente 
tiverem seus direitos violados, por exemplo, quando vítimas de violência sexual. 
Aqui está a centralidade da atuação dos educadores, da escola e do sistema de ensino.

No Relatório Mundial sobre Violência Contra a Criança (World Report 
on Violence against Children), lançado em novembro de 2006, em Genebra, 
e cujo relator foi o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, a violência é entendida 
como uma ameaça à sobrevivência, ao bem-estar e às perspectivas futuras das 
crianças. Os sinais físicos, emotivos e psicológicos da violência podem ter graves 
consequências sobre o desenvolvimento da criança, sobre a sua saúde e sobre a 
sua capacidade de aprendizagem. 

O fortalecimento da concepção da escola como parte do sistema de direito 
da criança e do adolescente e da rede de proteção: atribuições e fluxos

Em princípio, a comunidade, os pais, os familiares e as próprias 
crianças acreditam ser a escola um espaço seguro, física e 
emocionalmente, no qual os direitos humanos são preservados, 
ensinados e cultuados. Dessa forma, a criança ou adolescente 
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reconhece que estar na escola significa ser ouvido(a), cuidado(a) 
e respeitado(a) (ELSEN et al., 2011, p. 311).

Contudo, a realidade escolar está ainda longe de cumprir esse papel. 
Estudos e pesquisas apontam que 

a escola concebida como espaço de transmissão de 
conhecimentos e de classificação dos níveis da sua reprodução, 
raramente se preocupa em descobrir, valorizar e desenvolver 
as aptidões e potencialidades que passam à margem do seu 
modelo de funcionamento (ABREU, 2001, p.13). 

Essa constatação agrava-se quando nos debruçamos sobre a realidade das 
escolas e encontramos dados como os da pesquisa Preconceito e Discriminação 
no Ambiente Escolar (FIPE, 2009), desenvolvida pela Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), do MEC, pela 
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e pelo Inep em 501 escolas 
públicas de todo o país, alcançando 18,5 mil alunos, pais, mães, diretores, professores 
e funcionários. Segundo essa pesquisa:

- 99,3% dessas pessoas demonstram algum tipo de preconceito relacionado 
à etnia, à raça, a fatores socioeconômicos, à deficiência, ao gênero, à idade, à 
orientação sexual ou territorial;

- 99,9% dos entrevistados desejam manter distância de algum grupo social, 
dos quais os dois mais citados são os de pessoas deficientes mentais (98,9%) e os de 
homossexuais (98,9%).

Essa pesquisa, elaborada para subsidiar a estruturação de ações que 
transformem a escola em um ambiente de promoção da diversidade e do respeito 
às diferenças, conclui que as escolas são, de fato, ambientes onde o preconceito é 
disseminado entre todos os seus atores. Nesse contexto, o abuso e a exploração 
sexual têm menos possibilidades de sair do universo submerso, do universo do 
silêncio. 

A contribuição da escola na política de enfrentamento do abuso e da 
exploração sexual está em seu papel formador dos processos de promoção de 
direitos, de responsabilização e de prevenção. O fato de ela não corresponder à 
expectativa de proteção, não demonstrar capacidade de escuta, não ter preparo 
institucional e competência para decodificar os sinais de violações, além de não 
indicar claramente os instrumentos de notificação, a afasta dessa política de 
proteção e a mantém em situação ambígua entre uma aparente distância e a sua 
cotidianidade cheia de demandas e de necessidades. 
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A escola, além de ter um reconhecimento formal e institucional, é o contexto 
educativo no qual as crianças enfrentam os desafios do próprio crescimento, 
manifestando também sentimentos de desconforto e de problemas. Muitas vezes, 
esse desconforto é a manifestação de gravíssimas violações de direitos, entre elas, 
o abandono, a negligência, o trabalho infantil, o abuso sexual, o bullying e outras 
formas de violência.

A escola, então, pode ser um observatório privilegiado para monitorar 
o bem-estar da criança, as transformações derivantes de seu desenvolvimento, 
bem como identificar situações problemáticas. Ela é o segundo ambiente social 
no qual a criança se relaciona após o ambiente familiar, com organização, com 
estrutura e com sistema de relações e de valores diferentes. Assim, a escola pode 
ser um ambiente importante de referência para a criança, não apenas como espaço 
de socialização e de formação, mas também como espaço alternativo onde ela 
possa encontrar apoio para revelar situações nas quais esteja vivenciando conflito 
ou violência.

O professor, por sua vez, é a pessoa que está mais perto para estabelecer 
relação de confiança com a criança. É ele que tem a possibilidade para 
observar, cotidianamente, as mudanças comportamentais que a criança ou o 
adolescente venham a apresentar, inclusive fatores negativos e estranhos ao seu 
desenvolvimento normal. 

Nesse sentido, o papel do professor, enquanto profissional da 
educação, continua impregnado de grande responsabilidade, e, 
além disso, enquanto adulto, ele é ‘outro’ modelo que, além da 
família, atua e medeia as relações. Os modelos violentos que 
porventura a criança/o adolescente aprendem em sua própria 
família, vizinhança, na mídia ou com amigos que convivem 
podem ser (re)significados na escola enquanto um espaço de 
aprendizagem de com(vivência) e ao mesmo tempo de proteção 
(sic) (BRASIL, 2005).

A escola, como provedora da educação formal, planeja, define conteúdo, 
utiliza métodos, orienta as práticas, o que implica intencionalidade. Desta forma, 
o papel da escola e o papel da família são complementares, diversificados, mas 
intimamente relacionados, de forma que um espera do outro determinadas 
atitudes. Contudo, na pesquisa realizada pelo Instituto da Criança e do 
Adolescente (ICA) da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-
MG) em 2007, em 13 escolas das redes municipal e estadual de Belo Horizonte, 
os professores se declararam não estarem preparados para lidar com os problemas 
de ordem social e psicológica dos estudantes. Entre as expectativas e os valores 
expressos no discurso dos professores e a dura realidade do seu trabalho, revela-
se um choque cultural (PUC, 2007).
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O quadro que se desenha – de indisciplina, de falta de rigor na educação 
por parte da família, de violência e de pobreza – mostra o enorme abismo 
cultural que separa o mundo dos professores e o dos estudantes (PUC, 2007). 
Diante de tal cenário, poderíamos afirmar que a função da escola, como espaço 
de proteção para crianças e adolescentes, depende, em parte, do professor em 
seu exercício da função docente e de sua capacidade de interagir e de lidar 
com a realidade em que vivem os estudantes e suas famílias. Nesse sentido, 
é determinante investir em processos de formação que possibilitem, além 
do conhecimento, o desenvolvimento de práticas de mediação sem a qual a 
instituição escola perderia substantivamente a sua função.

Enfatiza-se que, além do professor, a escola precisa se definir como espaço 
de proteção perante sua comunidade. Ademais, além de um clima de confiança e de 
cooperação entre a criança e o adolescente e a comunidade escola, é fundamental 
a inclusão, na programação escolar, de projetos específicos de prevenção, de 
atividades de fortalecimento de competências sociais e de ações que favoreçam a 
interação e o bem-estar emocional, no marco da garantia dos direitos de crianças e 
de adolescentes. 

Nesse sentido a Lei nº 11.525/2007, que altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96 (LDB), acrescentando o § 5º ao art. 32, vem 
ao encontro dessa proposição ao trazer um grande avanço no âmbito da educação 
brasileira com a determinação, para o ensino fundamental, da obrigatoriedade 
da inclusão, no currículo, de conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, tendo como diretriz a Lei nº 8.069/1990 do ECA, que assegura a 
produção e a distribuição de material didático adequado. Com essa medida, 
estudantes serão formados para serem capazes de compreenderem-se como 
sujeitos de direitos e convivendo com outros sujeitos de direitos,  a começar pelos 
que estão mais imediatamente próximos no espaço educacional e a se expandir para 
sua convivência no conjunto da sociedade. Ou seja, crianças e adolescentes devem 
conhecer seus direitos para poder também exercê-los.

A escola tem todos os pressupostos conceituais, jurídicos e legais para 
se tornar um dos parceiros principais na identificação, na notificação e no 
acompanhamento de casos de abuso e de exploração sexual. O papel que a 
escola cumpre na rede de proteção está amparado no ECA (BRASIL, 1990). Seu 
art. 53 diz que toda criança e adolescente têm direito à educação em igualdade 
de condições para o acesso, a permanência e a conclusão dos estudos na escola e 
ao respeito por seus educadores. Ademais, no art. 56, consta a determinação de 
que os diretores das escolas deverão comunicar, ao Conselho Tutelar, situações 
que envolvam estudantes em condições de maus-tratos, de absenteísmo, de 
evasão escolar ou de elevados níveis de repetência.
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Sempre que os direitos da criança ou do adolescente forem ameaçados ou 
violados, por: (I) ação ou omissão da sociedade ou do Estado; (II) falta, omissão ou 
abuso dos pais; ou (III) conduta da própria criança ou do adolescente, serão aplicadas 
medidas de proteção para assegurar seus direitos (art. 98). Qualquer medida 
aplicada deverá, obrigatoriamente, levar em conta as necessidades pedagógicas dessa 
criança e desse adolescente, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. Ou seja, mesmo que se tenha de cumprir 
alguma medida para que não haja rupturas profundas na vida da criança ou do 
adolescente, estes devem ficar o mais próximo de suas famílias, de seus amigos e da 
escola (art. 100). Quando a situação envolver sanções aos pais ou ao responsável, as 
medidas, de acordo com cada caso, priorizarão, por exemplo, a matrícula da criança 
ou do adolescente (quando estiverem fora da escola) e o acompanhamento da 
frequência e do aproveitamento escolar; o encaminhamento dessa criança ou desse 
adolescente a programa oficial ou comunitário de proteção à família ou a cursos ou 
a programas de orientação; a obrigação de encaminhar a criança ou o adolescente a 
tratamento especializado (art. 129). É importante que se diga que decisões de não 
comunicar, à autoridade competente, casos envolvendo suspeita ou ocorrência de 
maus-tratos contra criança ou adolescente podem ocasionar multa de 3 a 20 salários 
ao professor ou ao responsável pela escola (art. 245).

Contudo, deve-se indagar sobre a dificuldade com a qual a escola lida em 
relação ao tema e aos direitos da criança e do adolescente. Se, por um lado, parece 
que há consenso da relevância de que profissionais de educação, gestores, pais e 
membros da comunidade escolar pratiquem a gestão participativa e democrática 
da escola e que assegurem um ambiente de proteção, por outros verifica-se uma 
tensão entre os professores, gestores escolares e órgãos de garantia dos direitos, 
inclusive do Conselho Tutelar, que vem, aos poucos, sendo amenizada  na 
medida em que os cursos de capacitação realizados pelas Escolas de Conselhos 
contribuem para esclarecer a relação Escola/Conselho Tutelar. 

Na pesquisa mencionada anteriormente, realizada pelo ICA da PUC-
MG (2007), os professores das escolas de Belo Horizonte apontaram dificuldades 
de conduzirem casos de violência por possuírem pouca informação sobre o 
ECA. Na formação que o ICA promoveu com 56 conselheiros tutelares de Belo 
Horizonte, ao se falar sobre a incompreensão das atribuições e do papel de cada 
ator na rede de proteção social, entre eles a escola, a maioria disse que “chama 
os conselheiros para ‘dar uma dura nos meninos que estão indisciplinados’” 
(PUC, 2007).

A pesquisa Conhecendo a Realidade 2011 (FISCHER; SANTOS, 2012), 
realizada pelo Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro 
Setor (Ceat) e pela Fundação Instituto de Administração (FIA),  como a sua 
edição anterior em 2007, tendo como base 2.729 conselhos tutelares,  demonstra 
a necessidade de uma maior articulação entre os sistemas de ensino e os conselhos 
tutelares.
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De um lado, verifica-se uma certa tensão entre escola e conselho tutelar na 
aplicação das medidas de proteção à criança e ao adolescente. Dentre as medidas 
de proteção previstas no art. 98 do ECA e aplicadas com maior frequência pelos 
conselhos, encontram-se a matrícula escolar e a frequência obrigatória em 
escolas. Em que pese que um grande contingente, difícil de ser quantificado, de 
conselheiros exerça sua missão de forma mediada e negociada, uma parcela parece 
tensionar as relações com a escola e com a família das crianças e adolescentes pela 
implícita, ou explícita, responsabilização dessas duas instituições pelos problemas 
ocorridos. 

De outro lado, a escola gera certa tensão na relação com os conselhos 
tutelares ao demandar que os conselheiros tutelares intercedam em  problemas 
de disciplina escolar, atribuição essa específica da escola. 

Esses dados chamam a atenção para a necessidade de se esclarecer  os 
papéis e atribuições desses atores bem como se desenvolver ações que venham 
ampliar o conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e que 
contribuam para articulação das várias organizações e instituições que compõem 
o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente (SGD). Uma 
atuação mais articulada entre esses vários atores certamente assegurará políticas e 
programas mais integrados de atenção a crianças e adolescentes.

A escola pode ser um recurso fundamental no reconhecimento precoce 
dos sinais de abuso da criança, sendo muitas vezes o lugar mais próximo 
da revelação do que pode fugir ao olhar dos pais. Especialmente quando a 
violência acontece no território familiar, ela pode e deve ser identificada pela 
escola. Portanto, professores e gestores necessitam de novas competências para 
reconhecer os sinais de possíveis experiências de abuso e, assim, atuar na proteção 
daquela criança.

Parece que, além dos esforços de enquadrar o problema da violência 
sexual nos marcos dos direitos humanos e do ECA, as demandas, muitas vezes 
reprimidas, dos professores e dos gestores vão em direção de implementar 
programas continuados de formação capazes de desencadear percursos 
educativos de proteção baseados na multidimensionalidade da análise e na 
interdisciplinaridade das metodologias de intervenção. Seguem algumas etapas 
da formação para professores e demais educadores:

• adquirir capacidades de observação e de escuta da criança: a 
escuta como instrumento pedagógico e como importante contribuição 
para a compreensão da violência cometida contra a criança e das sequelas. 
Aprender a escutá-la, aprender a envolvê-la na busca de soluções significa, 
para professores e demais educadores, de forma geral, criar as condições 
para que a criança sinta confiança e respeito; 
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• aprender a dialogar com a família: a complexidade do fenômeno e 
os diversos fatores de risco obrigam os atores escolares a conhecerem a 
multiplicidade de condições familiares e sociais nas quais se desenvolvem as 
manifestações de violência para poder apoiar a família ou os seus membros 
a retomarem sua competência e responsabilidade de proteção dos filhos;

• conhecer os indicadores da violência sexual. Reconhecer os sinais 
de abuso, e as manifestações do desenvolvimento sexual de crianças e de 
adolescente; conhecer as consequências do abuso que podem se manifestar 
a curto, a médio e a longo prazos;

• conhecer os recursos necessários presentes no território para intervir de 
forma adequada e imediata, como centros de apoio médico e psicológico, 
programas e serviços de atendimento social;

• aprender a dialogar, a cooperar e a pactuar, no processo de notificação, 
com os outros órgãos e serviços que operam na defesa dos direitos da 
criança e do adolescente por meio de conteúdos teóricos e de metodologias 
operacionais pactuadas;

• construir meios e formas para acompanhar a criança nos momentos 
importantes do fluxo da denúncia e em consenso com os demais órgãos 
de proteção com a finalidade de apoiar a criança e o adolescente, visando 
garantir que não haja ruptura em sua relação com a escola e com a vida 
escolar. Tal atitude poderá transmitir, à criança e ao adolescente, um 
sentimento de tranquilidade e de confiança, a sensação de manutenção do 
vínculo e sua consequente permanência na escola;

• construir meios e formas, nas escolas, para oferecer apoio 
psicológico ao professor que acompanha o caso. A vulnerabilidade e 
o desgaste emocional são muito grandes na manutenção das relações nas 
esferas social (na escola ou em outra instância do sistema de garantia de 
direito) e familiar; 

• preparar atividades pedagógicas que abordem os temas do 
autocuidado e da autodefesa da criança e do adolescente como recurso 
importante de prevenção.

O desenho do fluxo dessas atividades simula um percurso formativo. 
Cada etapa pode ser um módulo elaborado em parceria com a universidade ou 
com outros centros de estudos interdisciplinares para que a escola se prepare e 
se fortaleça em sua capacidade de identificação, de revelação e de notificação da 
suspeita ou da constatação de violação de direitos, mais especificamente, de casos 
de abuso e de exploração sexual.
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sda

Fonte: AS AUTORAS, 2012.

No contexto deste trabalho, analisamos os desafios que qualquer 
educador ou gestor de escola enfrenta na descoberta de uma situação abusiva, 
primeiramente, com a família da criança e, depois, com outros professores, com 
representantes de órgãos e de serviços de proteção, além da gestão da própria 
emotividade, que pode desencadear uma série de comportamentos nem sempre 
previsíveis. A complexidade e a multidimensionalidade do fenômeno do abuso 
sexual necessitam de cuidado na intervenção. O professor ou o outro ator da 
comunidade escolar envolvido precisa ter suporte institucional e apoio técnico 
para as ações de articulações, de contato e de relacionamento com o ambiente de 
referência da criança.

Resulta muito importante construir uma relação entre a escola e os 
outros órgãos do sistema de garantia nas etapas da denúncia, da notificação e da 
constituição de processo. A escola deve estar informada do andamento para poder 
se preparar da melhor forma para o acolhimento da criança ou do adolescente.

Muitos são os obstáculos a enfrentar, a começar pelos familiares que nem 
sempre estão dispostos a colaborar, ou pelo autor do abuso que é, na maioria 
das situações, o responsável da criança. Por isso, a escola precisa desenvolver 
mecanismos institucionais para se responsabilizar mediante a situação de abuso 
informada pelo professor ou por outro membro escolar. O gestor deve, em 
parceria com o sistema de ensino, elaborar estratégias e definir procedimentos 
administrativos para dar o devido suporte ao professor e, no âmbito de suas 
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atribuições, promover a articulação com os outros órgãos e serviços envolvidos 
na área de proteção e de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

Os profissionais da educação necessitam ser formados para identificar, 
para atender e para dar encaminhamento correto a situações de violência sexual 
contra crianças e adolescentes, atuando de forma integrada à rede de proteção 
social. Devem, ainda, ser capazes de problematizar situações de abuso no âmbito 
da comunidade escolar e de desenvolver ações para a promoção e a proteção 
integral da criança e do adolescente no contexto dos direitos humanos.

A escola precisa – cumprindo a determinação legal prevista no ECA – 
comunicar à família que tem como prioridade garantir a proteção da criança 
e que, se há evidência de abuso, deverá adotar iniciativas legais, entre elas, a 
notificação ao Conselho Tutelar. Nesse caso, o professor necessitará de apoio da 
gestão da escola e de uma equipe interdisciplinar para avaliar, conjuntamente, as 
implicações e o impacto que a notificação pode ter na família e sua repercussão 
sobre a vida da criança. 

Perante suspeita ou constatação de abuso, é importante considerar a 
situação psicológica do professor ou do educador para enfrentar as consequências 
decorrentes do cumprimento de seu dever. As situações de abuso provocam 
emoções negativas e dolorosas: angústia, depressão, frustração, impotência, 
sensação de fracasso. Diante desses sentimentos, todas as pessoas buscam 
caminhos para se defender, para se proteger e para evitar a dor. Comportamentos 
motivados por essas difíceis circunstâncias podem levar a ações contraproducentes, 
como minimizar o fato ou decidir se afastar do problema, às vezes até mudando 
de escola. É importante que essas atitudes, mesmo que compreensíveis, sejam 
conversadas com o gestor e com outros profissionais da escola.

As situações vivenciadas no âmbito da escola devem ser compartilhadas 
com os outros órgãos do sistema de direitos, com o Conselho Tutelar, com 
promotores e juízes, de acordo com a gravidade do caso. Para isso, dever-se-ia 
discutir, em várias frentes, como a escola deve participar e acompanhar a criança 
antes, durante e depois do depoimento especial, por exemplo. Dessa forma, é 
possível assegurar que seja feita uma avaliação mais detalhada sobre os sinais do 
abuso e uma análise da capacidade dos familiares de apoiarem e de protegerem 
essa criança. 

O percurso que se inicia com a identificação de sinais, com a revelação, com 
a análise, com o contato com a família, com a notificação, com o acompanhamento 
do caso antes, durante e depois do depoimento especial deve ser viabilizado com 
o apoio institucional e com o suporte de uma atividade formativa e de equipe de 
especialistas de suporte.
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Fonte: AS AUTORAS, 2012.

Como a escola poderia se organizar para a operacionalização do 
fluxo de ações ao suspeitar ou ao constatar violação de direitos, mais 
especificamente, de casos de abuso e de exploração sexual: quem faz o 
quê na comunidade escolar.

Atribuições do 
educador

Atribuições da escola Atribuições do sistema de ensino

- identificar a situação
- partilhar a situação 
com equipe 
multidisciplinar da 
escola
- dialogar com a 
criança ou com o 
adolescente
- preencher e 
encaminhar a 
notificação para a 
direção da escola
- apoiar o estudante na 
sua trajetória escolar 
enquanto perdurar o 
processo judicial

- articular-se com o Conselho 
Tutelar para apresentar a 
notificação
- organizar-se para dar apoio ao 
educador e ao estudante envolvido
- planejar ações que envolvam 
a comunidade escolar visando à 
discussão de temas sobre violência
- elaborar plano de apoio ao 
estudante envolvido para assegurar 
a sua permanência, com êxito, na 
escola

- estruturar sistema de informações 
que registrem os casos de violência 
no sistema escolar, inclusive de 
violência sexual
- planejar ações voltadas para atuar 
intersetorialmente com o SGD e 
com a rede de proteção social que 
envolve as demais políticas públicas
- instituir grupo de trabalho para 
definir estratégias de ação para 
apoiar educadores e escolas no 
enfrentamento da violência sexual 
no âmbito de sua jurisdição
- firmar parcerias com entidades 
da sociedade civil especializadas 
no tema da violência sexual para 
qualificar a rede de ensino no 
enfrentamento da violência sexual

Fonte: AS AUTORAS, 2012.
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Esse trabalho de visualizar percursos de formação e de intervenção 
perante o sistema de garantia de direitos parte de algumas análises de avaliação 
de professores em processo de formação e é embasado em depoimentos e em 
pesquisas. Na pesquisa realizada no Distrito Federal sobre a escola como espaço 
de revelação, constata-se que a maioria dos professores entrevistados reconhece 
a escola como espaço não apenas para a identificação de violência, mas também 
para o seu encaminhamento e sua solução. Contudo, como em outras situações 
escolares, as regras não estão claras acerca dos procedimentos que devem ser 
observados. Muitas vezes, os professores são excluídos da decisão que é centralizada 
na direção da escola, na coordenação pedagógica ou na orientação educacional. 
Em vários casos, os professores envolvidos na identificação da violência solicitam 
o afastamento, muitas vezes por sentirem medo de se envolver. 

Há muita dificuldade de cooperar, de trabalhar de forma integrada dentro 
e fora da escola, embora seja urgente a mobilização para que a escola e os diversos 
atores envolvidos na promoção, na proteção e na defesa dos direitos da criança e 
do adolescente atuem em rede. A intersetorialidade e a interdisciplinaridade são 
elementos básicos para proporcionar apoio e proteção à criança e ao adolescente 
em relação a suas necessidades e à garantia dos seus direitos. A realização do 
trabalho em rede requer que a escola atue de forma integrada e que ela se abra aos 
outros agentes do direito e vice-versa.

A escola, como já mencionado, deve ser qualificada para oferecer apoio 
à criança ou ao adolescente no desenvolvimento das primeiras indagações sobre 
o abuso e no seu acompanhamento em toda a fase da denúncia. A escola deve 
atuar para que a criança ou o adolescente não percam o elo com a vida acadêmica. 
Ou seja, é preciso criar as condições favoráveis e sólidas para que a criança ou 
o adolescente retornem à escola e encontrem um ambiente que lhes incentive 
e os apoie durante o processo de superação da situação de abuso e de possíveis 
traumas vivenciados e que assegure suas reinserções.

Essa referência pode ser determinante para a vida da criança. Quase sempre 
esse é um processo no qual as referências afetivas e sociais são questionadas e 
acabam passando por profundas mudanças. A realidade é que a criança ou o 
adolescente se deparam com uma situação, na maioria das vezes, difusa e quase 
sempre tumultuada de sentimentos, muitas vezes negativos, em relação às pessoas 
com as quais mantinham vínculo muito fortes. Esse é um momento no qual a 
escola pode ocupar um importante papel de continuidade na descontinuidade 
da história de vida da criança ou do adolescente. Para que isso possa ocorrer, é 
necessário que os professores e a escola estejam inseridos e engajados na rede de 
atendimento, que acompanhem o andamento da denúncia e que se disponibilizem 
a integrar a equipe interdisciplinar de apoio ao depoimento especial. A relação de 
confiança iniciada com a revelação precisa ser fortalecida para que os educadores, 
considerados referência pela criança ou pelo adolescente, e a escola, como suporte 
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institucional, possam dar sustentação enquanto perdurar o processo judicial e 
reintegração daquela criança ou daquele adolescente no convívio escolar e social.

Paulo Freire, em sua palestra Educação, um sonho possível, dirige-se aos 
educadores e às educadoras alertando sobre a relevância do trabalho que realizam 
e o compromisso em reinventar o presente olhando para o futuro, o que ganha 
novos sentidos quando lidamos cotidianamente com a educação de crianças e de 
adolescentes. Ele diz:

Eu agora diria a nós, como educadores e educadoras: ai 
daqueles e daquelas, entre nós, que pararem com a sua 
capacidade de sonhar, de inventar a sua coragem de denunciar e 
de anunciar. Ai daqueles e daquelas que, em lugar de visitar de 
vez em quando o amanhã, o futuro, não o fazem pelo profundo 
engajamento com o hoje, com o aqui e com o agora, ai daqueles 
que em lugar desta viagem constante ao amanhã, se atrelem a 
um passado de exploração e de rotina (FREIRE, 1982).

É possível elaborar uma nova página na historia da infância apoiando e 
oferecendo novas oportunidades de um presente mais equilibrado com a memória, 
criando e recriando sentimento de pertencimento para novas fronteiras de inclusão 
das diversas infâncias e adolescências com suas diferentes dimensões culturais.
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Atenção integral à saúde de crianças 
e de adolescentes em situação de 
violência sexual, em linhas de cuidado 

Ana Sudária de Lemos Serra

Lílian Cherulli de Carvalho

Maria de Lourdes Magalhães 

O foco deste capítulo são as linhas de cuidado, preconizadas pela Política 
Nacional de Humanização do SUS, para crianças e adolescentes em situação de 
violência e respaldadas pela Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências, instituída pela Portaria GM/MS nº 737, de 16/5/2001. 

Entre as medidas adotadas no processo de implementação dessas linhas 
de cuidado, destaca-se a Ficha de Notificação Compulsória de Agravos em Saúde 
e Violências, a ser preenchida no Sistema Nacional de Agravos de Notificação 
(Sinan), conforme a Portaria GM/MS nº 104, de 25/1/2011. Encontram-se também 
circunscritas à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), por meio da 
Portaria nº 687, de 30/3/2006, e à Política Nacional da Atenção Básica, atualizada 
por meio da Portaria GM/MS nº 2.488, de 21/10/2011. Essas ações de humanização 
estão articuladas à Rede Nacional de Núcleos de Prevenção da Violência e 
Promoção da Saúde e Cultura de Paz, por sua vez, instituída pela Portaria SAS/MS 
nº 936, de 18/5/2004.

Política Nacional de Humanização do SUS 

A Política Nacional de Humanização (PNH) utiliza estratégias e métodos 
de articulação de ações, de saberes, de práticas e de sujeitos como ferramentas e 
dispositivos para consolidar redes, vínculos e correponsabilização entre usuários, 
trabalhadores e gestores. Espera-se, com esse proceder, qualificar as ações e os 
serviços de saúde para a atenção integral, resolutiva e humanizada à criança e ao 
adolescente, dando ênfase ao acolhimento como prática de produção de saúde e 
avaliação de risco; à ambiência como espaço social e como ferramenta facilitadora 
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do trabalho, com foco na privacidade e na produção da subjetividade; à gestão 
participativa e à cogestão (BRASIL, 2006b). A PNH coloca em evidência a 
dimensão do cuidado pela compreensão do acolhimento como um ato de aceitação, 
de credibilidade, de aproximação e de estabelecimento de vínculo para com todos 
os usuários dos serviços de saúde. É, para além de uma atitude de solidariedade, 
uma atitude de inclusão e de pertencimento (BRASIL, 2010a; MAGALHÃES, 
2011).  

Entre as medidas para a implementação dessas políticas, o Ministério 
da Saúde (MS) lançou, em 2010, a Linha de Cuidado para a Atenção Integral à 
Saúde de Crianças, Adolescentes e suas Famílias em Situação de Violências como 
uma estratégia de indução das práticas humanizadas e de qualificação de serviços 
para o alcance da atenção integral à saúde desse público. A elaboração dessa 
linha de cuidado foi inspirada nos princípios das políticas universais de saúde, 
da integralidade do cuidado e da proteção integral e, principalmente, de justiça 
social, para que nenhuma criança ou adolescente seja objeto de qualquer forma de 
violência. Tal linha, portanto, ancora-se nas normativas internacionais e nacionais 
e nos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.  

As linhas de cuidado permitem:
a) organizar e articular os recursos nos diferentes serviços e níveis de atenção para 

garantir o acesso, o cuidado e a proteção;
b) estabelecer o “Percurso da Atenção” a partir das situações de vulnerabilidades e dos  

riscos para a  violência, organizando o fluxo de acordo com as demandas;
c) definir as funções, responsabilidades e competências de cada serviço de atenção na 

produção do cuidado e na proteção social;
d) estabelecer normas, protocolos e fluxos em todos os níveis de atenção;
e) promover a capacitação dos profissionais da rede de cuidados e proteção social;  
f) desenvolver ações de educação permanente que favoreçam habilidades e competências 

para a atenção integral a crianças e adolescentes em situação de violência.

Fonte: BRASIL, 2010a, p. 50.

Para colocar essa linha de cuidado em prática nos serviços de saúde e em 
outros da rede intersetorial de proteção a crianças e a adolescentes, foram definidas 
as dimensões do cuidado (Diagrama 1): acolhimento, atendimento, notificação e 
seguimento na rede para a intervenção nos casos de violências interpessoais de 
natureza física, sexual, psicológica além da negligência ou do abandono, operando 
na produção do cuidado desde a atenção primária até o mais complexo nível de 
atenção, induzindo a organização de rede intra e intersetorial, que exige a articulação 
entre os profissionais das políticas sociais básicas no território de origem e os demais 
sistemas de proteção e de cuidado (MAGALHÃES, 2011).
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Diagrama 1: Dimensões do cuidado para atenção integral à saúde 
de crianças e de adolescentes em situação de violência

Dimensões do cuidado para a atenção integral à saúde de crianças e de 
adolescentes em situação de violência sexual

As dimensões do cuidado no contexto dos serviços de saúde devem estar 
alinhadas com a prática humanizada e integral, articuladas com um conjunto de 
ações e de estratégias que orientam a relação entre o paciente e o profissional 
de saúde corresponsabilizando-os e também aos gestores, aos profissionais da 
educação, da assistência, do sistema de justiça e da segurança pública entre outros 
atores (BRASIL, 2010a; MAGALHÃES, 2011). No processo do cuidado em 
saúde, são identificados momentos diferenciados, caracterizados pelos objetivos 
e pelas necessidades de cada caso e pelo nível de atenção requerido: acolhimento, 
atendimento, notificação, seguimento na rede de cuidado e de proteção social.

Fonte: BRASIL, 2010a, p. 51.
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Acolhimento e formação de vínculos dos profissionais de saúde com crianças 
e com adolescentes em situação de violência sexual

No esforço de reorientar os serviços de saúde rumo à humanização da 
atenção e da mudança dos paradigmas que sustentam os modos-de-fazer saúde, a 
adoção de uma postura acolhedora é condição fundamental.  O acolhimento, para 
além de espaço ou de procedimento que qualifica o acesso dos usuários aos serviços 
de saúde, torna-se uma atitude ética condutora de todo o processo de cuidado, 
indicando a capacidade de solidariedade das equipes de saúde com as questões que 
os usuários trazem aos serviços (AYRES et al., 2006), bem como a disponibilidade 
técnica e afetiva para o relacionamento interpessoal e para a resolução das demandas.

Colocar em prática a ação do acolhimento requer uma atitude 
de mudança no fazer em saúde, que pressupõe a escuta e a 
produção de vínculos como ação terapêutica; adequação nas 
formas de organização dos serviços de saúde, o uso ou não 
de saberes e afetos, para a melhoria da qualidade das ações de 
saúde; a humanização das relações em serviço; a adequação da 
área física e a compatibilização entre a oferta e a demanda por 
ações de saúde; a governabilidade das equipes locais, associados 
à adoção de modelos de gestão vigentes na unidade de saúde 
(BRASIL, 2006b, p.20). 

Na perspectiva da clínica ampliada, voltada às situações de violência que 
envolvem crianças e adolescentes, o acolhimento colabora para o estabelecimento 
de vínculos positivos entre a equipe de saúde e os indivíduos, tornando essa equipe 
um elemento de referência e de segurança para as vítimas e os familiares durante 
todo o processo de atenção. A boa forma da relação entre profissional e usuário é 
capaz de estabelecer compromissos entre ambos, no sentido de responsabilizar o 
profissional pelo acompanhamento e pelo amparo do usuário e, a este, no sentido 
de o empoderar para o manejo criativo de situações e de estratégias que diminuam 
vulnerabilidades.

O acolhimento abrange, antes de outra coisa, a permissão para um 
envolvimento afetivo; as relações não são apenas baseadas em regras e em 
formalismos de conduta técnica. Nesse sentido, tem a ver com a habilidade do 
profissional de entrar em contato com os sofrimentos, com os contextos e com as 
vivências do outro, em um limite que ainda o permita vislumbrar possibilidades 
terapêuticas e agir conforme as necessidades do caso. Com relação ao usuário, há 
vulnerabilidades mais ou menos latentes, resistências mais ou menos firmes, que 
devem ser percebidas e trabalhadas na própria relação. É importante, no entanto, 
que a atitude inicial de acolhida e de inclusão no espaço de cuidado daqueles que se 
encontram em situação de violências parta da equipe de saúde.
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Uma abordagem sob os princípios do acolhimento, humanizado por 
excelência, favorece, a crianças e a adolescentes, um ambiente seguro para 
manifestarem suas próprias versões e sentidos daquilo que viveram. Ao se sentirem 
apoiados, protegidos e confiantes naqueles a quem se vinculam, podem encorajar-
se a compartilhar segredos, angústias, medos e outros sentimentos comumente 
associados à experiência de uma violência sexual. 

Uma relação acolhedora favorece o diálogo autêntico e, por meio dele, 
o acesso da equipe de saúde a informações privilegiadas que poderão nortear 
os cuidados e as intervenções clínicas. O acolhimento torna-se, nesse sentido, 
um momento essencialmente terapêutico e de competência comum a todos os 
profissionais de saúde envolvidos no percurso da atenção, seguindo uma linha de 
cuidado que dialoga com a rede intrassetorial e intersetorial. 

Há que se ressaltar algumas atitudes que, quando presentes, favorecem a 
emergência de relações acolhedoras:

i) a adoção de posturas livres de julgamentos prévios, de censura, de indignação, de acusações 
e de confrontos facilita a expressão livre, sem bloqueios, minimizando a percepção do 
indivíduo sobre “o que deveria dizer” em favor do que realmente “deseja dizer”; 

ii) empatia, isto é, a capacidade de colocar-se no lugar do outro e de compreender suas 
vivências de uma perspectiva semelhante, aproximando-se da linguagem usada, dos 
significados e dos valores atribuídos tal como a própria criança, o adolescente ou a família 
o fazem; 

iii) presença e escuta ativa, como ações de confirmação e de respeito às demandas apresentadas 
no atendimento; 

iv) autenticidade, como a capacidade do profissional em reconhecer que suas qualidades 
técnicas e humanas, bem como seus limites, dificuldades e outros sentimentos têm 
impacto no atendimento, não perdendo de vista, no entanto, que a criança, o adolescente 
ou a família é sempre o foco primordial do cuidado; 

v) compromisso com o diálogo, incluindo a permissão para que ele aconteça. 

Fonte: OS AUTORES.

É de fundamental importância, ainda, considerar a etapa de desenvolvimento 
em que se encontram as crianças e os adolescentes. Na infância, a capacidade de 
verbalização ainda não é completamente desenvolvida, sendo necessário lançar mão 
de estratégias alternativas para o acesso à criança e a seu universo. Na adolescência, 
é possível dizer que o repertório verbal e a capacidade de abstração também não 
estejam totalmente amadurecidos. Com os adolescentes, são corriqueiras as 
mudanças comportamentais abruptas, a labilidade e as reações emocionais mais 
intensas, as racionalizações e as intelectualizações, como meios de defesa, e a 
referência a acontecimentos mais imediatos e concretos. Assim, em especial com 
crianças e com adolescentes, a forma de comunicação pode ser não verbal, devendo 
a equipe estar atenta a outros sinais como brincadeiras, como histórias relatadas, 
como silêncio e outros comportamentos ocorridos no momento do acolhimento 
ou relatados pelos responsáveis.
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Como estratégia de acolhimento, em qualquer momento do percurso 
da atenção em linha de cuidado, deve-se respeitar o desejo da criança ou do 
adolescente de socializarem, de compartilharem suas histórias, o momento e 
a pessoa escolhidos para presenciar qualquer revelação. É essencial que sejam 
respeitados os princípios da ética, da privacidade, da confidencialidade e do 
sigilo (BRASIL, 2010a; BRASIL, 2010b). Cabe ao profissional de saúde colher 
as informações necessárias ao atendimento sem se portar como inquiridor, como 
curioso que não respeita a privacidade e a vontade da criança ou do adolescente 
em revelarem as experiências vividas.

Também na perspectiva de abordagem acolhedora e humanizada, há que se 
fazer o registro sistemático e fidedigno das informações colhidas em qualquer etapa 
dos atendimentos a fim de evitar a revitimização das crianças e dos adolescentes e 
de fundamentar posicionamentos e pareceres técnicos que se façam necessários. 

Atitudes positivas do profissional de saúde 
• Garantir o direito à individualidade e à singularidade de cada família e de cada vítima.
• Garantir o atendimento específico da saúde sem prejuízo das ações de proteção e vice-versa.
• Estimular a criança ou o adolescente e suas famílias a adotarem estratégias de proteção para 

enfrentarem as dificuldades geradas a partir do momento da publicização da violência sofrida.
• Oferecer orientações e suporte para que a criança ou o adolescente possam compreender com 

mais clareza o processo que estão vivendo.
• Ouvir, atenta e exclusivamente, a criança ou o adolescente. Evitar interrupções, para não 

fragmentar todo o processo de confiança adquirido. Se necessário, primeiramente, conversar 
sobre assuntos diversos, podendo contar com o apoio de jogos, de desenhos, de livros e de 
outros recursos lúdicos.

• Demonstrar segurança durante o atendimento, a fim de fortalecer a confiança.
• Evitar que a ansiedade ou a curiosidade do profissional leve-o a pressionar o paciente ou sua 

família para obter informações. Procurar não perguntar diretamente os detalhes da violência 
sofrida.

• Permitir que a criança ou o adolescente se expressem com suas próprias palavras, respeitando 
seus ritmos. Perguntas que obriguem à precisão de tempo devem ser sempre associadas a 
eventos comemorativos, como Natal, Páscoa, férias, aniversários e outros.

• Utilizar linguagem simples e clara para que a criança ou o adolescente entendam o que está 
sendo dito. Utilizar as mesmas palavras usadas pela criança (para identificar as diferentes partes 
do corpo, por exemplo). Se a criança perceber que o profissional reluta em empregar certas 
palavras, ela poderá também relutar em usá-las.

• Confirmar com a criança ou com o adolescente se você, como profissional, está, de fato, 
compreendendo o que eles estão relatando.

• Expressar apoio e solidariedade por meio do contato físico com a criança ou com o adolescente 
apenas se eles assim o permitirem. O contato físico entre o profissional e a criança ou o 
adolescente pode fortalecer vínculos e, principalmente, transmitir segurança e quebrar 
ansiedade.

• Explicar à criança ou ao adolescente o que acontecerá em seguida, como a equipe procederá, 
ressaltando sempre que eles estarão protegidos. 

• Analisar, sempre em equipe, as soluções possíveis para as situações de violências suspeitas ou 
confirmadas. A tomada de decisão das medidas de proteção a serem adotadas em cada caso 
deve ser sempre em conjunto, apoiada em evidências, após prestar acolhimento e atendimento. 

• Refletir durante o processo do atendimento sobre quando serão o melhor momento e a forma 
de o Conselho Tutelar ser comunicado e sempre informar a criança, o adolescente ou a família 
sobre o procedimento que será feito.

Fonte: BRASIL, 2010a, p. 58-59 (adaptado).
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Atendimento

O início da linha de cuidado depende da porta de entrada na rede de saúde, 
da gravidade do caso atendido e da competência daquele nível de atenção. Contudo, 
qualquer que seja o local do primeiro contato, é imprescindível que os dispositivos 
facilitadores da humanização do atendimento nos serviços sejam utilizados pelas 
equipes que acolherem as vítimas e seus familiares: 

i) Clínica ampliada: considera o atendimento de saúde para além da doença 
ao compreender a complexidade dos sujeitos que utilizam os serviços 
de saúde (BRASIL, 2009). Procura, então, articular e incluir múltiplos 
enfoques e disciplinas no atendimento. Embora os diagnósticos tendam a 
descrever as doenças pelos sinais e pelos sintomas que são comuns à maioria 
das pessoas (o “igual”), é fundamental apontar que esses sinais e sintomas, 
em cada pessoa – e somente nela –, expressam-se de modo singular (o 
“diferente”). A integração do igual e do diferente facilitará a compreensão 
de um processo de saúde-doença, ampliando o objeto de trabalho e a 
inclusão de novos instrumentos para resultados mais eficientes. No caso 
de violências contra crianças e adolescentes é necessário abrir a roda para 
integrar a família e a comunidade, incluindo a rede de proteção social e de 
garantia de direitos. 

ii) Equipe de referência: constitui-se pela equipe de saúde responsável 
por uma população ou por um grupo de usuários com quem cria 
vínculos específicos e por quem se responsabiliza pelo atendimento, 
pelo encaminhamento ou pelo acompanhamento. Na atenção primária, 
as equipes de referência responsabilizam-se pela população adstrita do 
seu território. Nos serviços de urgência, as equipes de referência se 
responsabilizam por aqueles que procuram esses serviços, cabendo a elas, 
também, fazer ligação com as unidades internas do hospital, evitando que 
as crianças e os adolescentes fiquem desassistidos no espaço das unidades 
hospitalares.

iii) Apoio matricial: são os dispositivos de facilitação do ordenamento das 
redes nos territórios e de acompanhamento das crianças e dos adolescentes 
vitimados nos percursos da atenção à saúde. 

iv) Projeto Terapêutico Singular (PTS): dispositivo que considera as 
particularidades do indivíduo e de sua família como elemento central 
de um plano de atendimento mais adequado às demandas específicas. 
Com base em hipóteses diagnósticas biopsicossociais e na avaliação das 
vulnerabilidades dos sujeitos, constroem-se metas a serem negociadas com 
os usuários e sua família, se for o caso, perante o membro da equipe que 
tiver o melhor vínculo. É fundamental escolher uma pessoa da equipe 
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para ser o profissional de referência que acompanhará e que articulará o 
processo e a quem a família poderá buscar quando tiver necessidade. Inclui 
a reavaliação para conhecimento e a discussão da evolução do caso.

No Diagrama 2, apresenta-se o fluxo de atendimento de crianças e 
de adolescentes em situação de violência sexual. O MS recomenda que sejam 
consultadas suas normas técnicas, as linhas de cuidado e suas portarias, bem como 
os dispositivos legais em vigor com vistas à elaboração de fluxos de atenção em 
âmbito local.

Diagrama 2: Fluxo de atendimento de crianças e de adolescentes em situação 
de violência sexual1
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Fonte: OS AUTORES.

1 Diagrama adaptado do Fluxo 
de Atendimento em Saúde para 
Mulheres e Adolescentes em 
Situação de Violência Sexual, 
2010. Disponível em: <http://
b v s m s . s a u d e . g o v. b r / b v s /
cartazes/fluxo_atendimento_
situacao_violencia_sexual.
pdf>. Acesso em: 18 jan. 2011.
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O acolhimento a crianças e a adolescentes em situação de violência sexual 
deve começar com os profissionais da recepção das unidades de saúde. Eles 
devem estar sensibilizados ou mesmo capacitados sobre a importância do sigilo 
e da privacidade para com esses usuários, devendo encaminhá-los, o mais breve 
possível, para a continuidade da linha de cuidado já estabelecida na unidade de 
saúde. Sua função também inclui o esclarecimento de dúvidas sobre horários e 
serviços ou qualquer outra que se apresente.

No Diagrama 2, estão indicados os pontos básicos do atendimento, o 
qual deverá ser registrado, de forma clara, em prontuário único pelos diferentes 
profissionais envolvidos no atendimento, com assinatura e carimbo. Tudo o que for 
dito durante as consultas deve ser registrado, devendo-se destacar quando se tratar 
da fala da criança, do adolescente, de sua família ou de outra pessoa. O prontuário 
deve conter registro completo sobre: dados de exame físico (com descrição 
detalhada das lesões encontradas, sua localização, forma e dimensões), dados 
individuais e familiares, medicação, solicitação de exames, procedimentos adotados, 
providências tomadas e encaminhamentos, além da cronologia dos atendimentos. 
O comportamento e os sintomas psicológicos da criança, do adolescente e de suas 
famílias devem ser registrados em detalhe, para que não se percam informações 
importantes sobre a gravidade da situação à época do atendimento.

Esse procedimento qualifica o atendimento, sendo a base para a discussão 
do caso clínico com a equipe multiprofissional e para a elaboração do Protocolo 
Terapêutico Singular (PTS) na atenção à saúde. Contudo, as informações devem ser 
sigilosas e conhecidas apenas pelas equipes de saúde e pelos profissionais das redes 
de proteção social e de garantia de direitos envolvidos diretamente com a criança 
ou com o adolescente em situação de violência sexual e suas famílias, evitando-se 
a revitimização destes, uma vez que os outros serviços apenas complementarão o 
que falta para o melhor entendimento do caso. 

O atendimento multiprofissional

A violência sexual contra crianças e adolescentes é sempre complexa, o 
que reforça a necessidade de um atendimento multiprofissional que dê conta de 
evidenciar sinais e sequelas não visíveis, mas cujas marcas permanecem em suas 
vidas e nas de suas famílias se essas pessoas não forem bem atendidas, amparadas e 
protegidas. Essa atenção multiprofissional, que está na base do PTS, vai determinar 
e evidenciar, para cada caso, o cuidado com abordagens individuais, familiares e 
comunitárias incluindo, desde o início, a abordagem da saúde mental, referida 
diretamente ou realizada matricialmente com os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família (Nasf). 
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Na Atenção Primária, a participação dos Agentes Comunitários de Saúde 
(ACS) é indispensável, uma vez que, por conhecerem as famílias da comunidade, 
podem contribuir para identificar e para ampliar o diagnóstico dos casos de violência 
sexual. São também parceiros fundamentais na prevenção e na detecção de outras 
situações de violência contra crianças e adolescentes. As informações colhidas pelos 
ACS devem ser levadas ao conhecimento das equipes de Atenção Primária, dando 
início à linha de cuidado. Esse procedimento permite a emissão da notificação 
compulsória, feita pela equipe de saúde e,  mediante a via de comunicação ao 
Conselho Tutelar, o acionamento, de imediato, da rede de proteção composta 
pelos órgãos de defesa e de garantia de direitos. Por fim, é indispensável o apoio 
matricial que profissionais do Nasf, principalmente de saúde mental, podem dar à 
equipe básica de saúde na construção do PTS e no atendimento às vítimas, às suas 
famílias e no acompanhamento dessas crianças e adolescentes quando permanecem 
no território de origem.

No caso das equipes dos serviços de níveis de atenção especializada, bem 
como dos prestadores de serviços ou dos conveniados ao SUS, também eles devem 
respeitar os princípios da atenção integral, compromissos ético e profissional, 
segundo as dimensões do cuidado: acolhimento, atendimento, notificação e 
seguimento da rede para a garantia de direitos de crianças, de adolescentes e de 
suas famílias. Em caso de suspeita ou de confirmação de violência, a equipe de 
saúde nunca deve agir sozinha, especialmente os ACS, dada sua vinculação com a 
comunidade. A rede de cuidados e de proteção social no território deve sempre ser 
acionada, a fim de sustentar as medidas tomadas pelo profissional de saúde.

Como forte apoio para as ações de prevenção, pode-se contar com a 
participação juvenil autônoma e cidadã, que poderá ser desenvolvida por meio do 
Programa Saúde na Escola (PSE) ou por outra articulação entre equipes de saúde e 
equipamentos sociais do território voltados à infância e à juventude. Integrando o 
PSE, há o Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas (SPE), voltado a adolescentes de 
13 anos de idade ou mais, que é mais um recurso na prevenção da violência sexual 
contra essa população.
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A abordagem clínica

A elaboração de fluxos e de protocolos de atenção integral à saúde de 
crianças, de adolescentes e de suas famílias, em situação de violências, bem como 
a abordagem pelo Projeto Terapêutico Singular (PTS) é imprescindível para o 
atendimento em todos os serviços de saúde, visando à agilidade e à resolutividade 
na linha de cuidado. Nas competências de qualquer nível de atenção à saúde – 
inclusive e especialmente na atenção primária –, as ações necessárias ao cuidado 
devem ser realizadas agilmente. As vítimas – adolescentes, crianças e seus familiares 
– devem ser informadas sobre os procedimentos clínicos e legais, em linguagem 
clara e acessível, para que seja assegurado o entendimento nessas situações. 

Por um lado, o referenciamento apenas deve ser feito quando as 
possibilidades e as competências de determinado nível de atenção à saúde 
estiverem esgotadas ou se os casos forem muito graves e exigirem atendimento 
de urgência e de emergência. Nesses, é imprescindível que a regulação de vagas 
esteja fortemente articulada na rede de saúde do território, para que se cumpra a 
prioridade de atendimento a que crianças e adolescentes têm direito. 

Na abordagem clínica, por outro lado, é preciso descartar, sempre, todas 
as causas antes de afirmar que a criança ou o adolescente sofreram violência. 
Procedimentos de anamnese e exames clínicos, laboratoriais, psicológicos bem-
feitos podem oferecer informações relevantes para essa conclusão. Com todas as 
crianças e adolescentes que chegam aos serviços de saúde devem ser feitas anamneses 
cuidadosas, que não deixem de abordar, entre outras questões: a vida familiar, a 
situação na escola, a vivência social, o crescimento e o desenvolvimento pessoal, 
a situação de saúde em geral, as queixas mais recorrentes, os medos, as condutas 
antissociais, as regressões comportamentais, se houver. Para adolescentes, devem-
se incluir informações sobre a sexualidade, a atividade laboral ou de qualificação 
profissional, o uso de álcool e de outras drogas e o projeto de vida. A anamnese 
psicossocial feita por psicólogos e por assistentes sociais oferece mais elementos 
para a análise do caso. 

Conhecer como e em que contextos – pessoal, familiar, social e cultural 
– vivem a criança e o adolescente em situação de violência facilita a identificação 
dos determinantes que influem no processo de construção dessa violência para o 
conhecimento das situações potenciais e daquelas vividas pela vítima.
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Os principais fatores de avaliação do nível de gravidade da suspeita ou da confirmação da 
violência contra crianças e adolescentes, que são importantes para a abordagem multiprofissional 
em qualquer nível da atenção à saúde, são os seguintes: 

•	 Características da agressão: o tipo e a extensão da agressão constituem os primeiros 
parâmetros a serem observados, não sendo estes tão imediatamente conclusivos nos 
casos de violência psicológica e negligência, mas determinantes nos casos de violência 
sexual grave. Os casos de violência física com sinais de tortura e perversidade são também 
considerados graves, porém há que se ter em conta que o encontro de uma lesão física 
leve não afasta a possibilidade de agressões anteriores crônicas, nem da coexistência de 
outras formas de violência.

•	 Estado geral da vítima: o estado físico e emocional é o segundo parâmetro a ser 
investigado, tendo extremo valor na avaliação da duração e intensidade das agressões 
e suas repercussões, bem como se a violência sofrida já deixou ou não sequelas 
perceptíveis. 

•	 Perfil do autor da violência: as suas características, o seu perfil psicológico, 
o comportamento social e familiar, o histórico de violência na infância ou sua 
responsabilidade por outros tipos de violência, além da percepção da qualidade de 
vinculação que mantém com a vítima são fundamentais para evidenciar o risco que 
significa para a criança ou o adolescente permanecer sob sua dependência ou guarda. 
O conhecimento dessas situações desencadeia e orienta as medidas legais de proteção.

•	 Perfil da família: o quarto fator a ser avaliado é a família, nuclear e expandida (irmãos, 
avós, tios e outros parentes que convivem com a vítima). A análise da postura dos 
familiares diante da agressão e do autor de violência, assim como da qualidade das 
relações que mantém com a criança e o adolescente vão definir se podem ou não atuar 
como protetores, evitar novas agressões e se garantem o tratamento e o acompanhamento 
adequados da vítima.

Fonte: BRASIL, 2010a, p. 60.

Se confirmada a violência, é imprescindível considerar a idade da vítima, 
o tipo de violência sofrida – se é aguda ou recorrente –, a relação do agressor com 
a vítima, que informações já estão disponíveis na rede de cuidado da saúde e na 
de proteção social, incluindo o risco de revitimização ou de morte, a existência 
de rede de apoio familiar ou social. Reitera-se que é um direito do adolescente e 
parte da conduta ética do profissional garantir, no atendimento, a privacidade e a 
confidencialidade sobre as informações dadas por eles nas consultas, respeitando a 
sua autonomia. No entanto, em caso de violência, recomenda-se que seja negociada 
a vinda de uma pessoa adulta de sua confiança para lhe dar apoio nessa situação de 
vulnerabilidade. O atendimento à criança pressupõe a presença de responsável(is).

No decorrer da verificação em suspeita, ou em confirmação de violência, 
principalmente se detectado risco de morte, a equipe de saúde deve se preocupar 
com a segurança e com a proteção da criança ou do adolescente. Algumas vezes, 
será necessária a internação hospitalar ou o acolhimento institucional e a busca de 
proteção legal até o esclarecimento da situação. 
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Na investigação clínica, desde a suspeita de ocorrência de violência sexual, 
é preciso fazer e registrar um exame físico completo e minucioso, incluindo o 
exame genital e anal nas crianças e nos adolescentes, de ambos os sexos. Esse exame 
busca conhecer a situação atual e, ainda, visa a constatar sinais e possíveis sequelas 
de violências passadas. Exames laboratoriais bem-escolhidos podem aclarar dúvidas 
sobre outras causas de sinais e de sintomas clínicos apresentados pelas crianças 
e pelos adolescentes, afastando causas não intencionais. Nos casos de extensos 
traumas ou estupro, é necessário avaliar se os exames devem ser feitos sob sedação, 
evitando-se sempre o uso de contenções ou de outras medidas de coerção, para que 
não haja revitimização. 

Crianças e adolescentes podem necessitar de internação para o tratamento 
das consequências da violência. Nesses casos, é importante ter uma análise da 
situação familiar para que, na ocasião da alta, a equipe saiba para onde enviá-los, 
garantindo-lhes a segurança. 

Profilaxia e tratamento da violência sexual: algumas recomendações 

Os procedimentos a serem adotados pelas equipes de saúde no atendimento 
a crianças e a adolescentes vítimas de violência sexual estão descritos na Norma 
Técnica de Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual 
contra Mulheres e Adolescentes (BRASIL, 2010d). De toda a linha de cuidado, 
salientam-se alguns procedimentos considerados mais urgentes na avaliação de 
risco e para os cuidados de profilaxia e de tratamento das consequências decorrentes 
da violência sexual. 

Avaliação de risco para os cuidados de profilaxia e de tratamento 
decorrentes da violência sexual 

DST/não virais HIV/AIDS HEPATITE B GRAVIDEZ

R
is

co
s Contato com sêmen (oral, 

vaginal e/ou anal), sangue 
e outros líquidos corporais

•	Contato com sêmen 
(vaginal e/ou anal) e oral 
com ejaculação

•	Contato com 
sêmen (oral, anal e 
vaginal) 

•	Contato com sêmen 
(após a primeira 
menstruação e antes 
da menopausa)

C
ui

da
do

s

•	Realização de 
aconselhamento 
•	 Intolerância gástrica 
•	Histórico alérgico
•	Escolha adequada do 
medicamento
•	Dosagem a ser 
administrada de acordo 
com o peso

•	Solicitar e aconselhar 
teste (anti-HIV) 
•	Escolha da associação do 
medicamento 
•	Dosagem a ser 
administrada 
•	 Intolerância gástrica
•	Administração (ideal em 
24h ou até 72h)  

•	Avaliar o esquema 
vacinal da vítima (3 
doses)
•	Avaliar a 
exposição crônica/
repetição da 
violência
•	  Realizar a 
imunoprofilaxia 
•	 Interpretar os 
marcadores 

•	Escolha adequada do 
método

•	Dosagem a ser 
administrada
•	Administração (ideal 
até 72h ou 5 dias após 
a violência)  

Fonte: BRASIL, 2010a, p. 64.



160

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos

Os testes para detecção de DST/HIV e o tratamento são obrigatórios, em 
ambos os sexos. Devem ser feitos o mais rápido possível, após esclarecer, à criança 
e ao adolescente, sobre a necessidade dos testes e fazer o aconselhamento. No caso 
de crianças, há necessidade do consentimento dos pais e, após, o aconselhamento. 

A profilaxia do HIV com antirretrovirais é uma emergência e deve ser 
iniciada nas primeiras 24 horas após a violência ou, no máximo, em 72 horas. É 
recomendada nos casos de penetração vaginal ou anal, especialmente se a sorologia 
do agressor for desconhecida. Os testes e as profilaxias antirretrovirais e hepáticas 
são feitos, gratuitamente, nos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), ou 
em outro serviço especializado2. 

A contracepção de emergência, dependendo do tipo de violência sexual 
sofrida, deverá ser dada às vítimas que já tiveram a menarca ainda na porta de entrada 
da linha de cuidado após: i) esclarecê-las sobre a importância do procedimento 
para evitar uma gravidez não desejada e; ii) obter seus consentimentos (BRASIL, 
2010a). Se a adolescente ficou grávida como resultado de estupro, a lei é favorável 
ao abortamento segundo o art. 128 do Código Penal Brasileiro. O abortamento é 
precedido pelo consentimento da gestante, ou, quando incapaz, de seu representante 
legal. A solicitação do aborto legal segue as orientações da Portaria GM/MS nº 1.508, 
de 1/9/2005 sobre o procedimento de justificação e de autorização da interrupção 
da gravidez nos casos previstos em lei. Essas situações de abortamento, também 
para adolescentes, estão submetidas ao sigilo profissional.

As adolescentes menores de 18 anos devem ser acolhidas e esclarecidas 
sobre o procedimento que será realizado e sobre o seu direito de optar ou não 
pelo abortamento. Os procedimentos médicos independem de Boletim de 
Ocorrência (BO) ou de realização de corpo de delito para serem realizados. Se 
essas vítimas concordam, o procedimento deve ser solicitado por responsáveis 
ou por tutores com sua necessária autorização. Se não consentem com o 
abortamento, o direito da adolescente deve prevalecer. Se persistir o conflito 
entre a adolescente e seus responsáveis sobre a interrupção ou não da gravidez 
decorrente de estupro, a decisão se dará por via judicial. O caso deverá ser 
encaminhado ao Ministério Público para a medida cabível, que será julgada por 
juiz cível (BRASIL, 2010a, p. 70). Adolescentes menores de 14 anos necessitam 
também de comunicação ao Conselho Tutelar e de acompanhamento do 
processo com pedido de agilização deste. 

A saída do hospital pós-abortamento dar-se-á mediante autorização e 
somente em companhia dos pais ou dos responsáveis. Na ausência desses, o 
Conselho Tutelar deve ser notificado e, na ausência desse órgão, acionam-se a 
Promotoria Pública, a Vara da Infância e da Juventude ou a Delegacia da Criança e 
do Adolescente ou outra autoridade competente (por exemplo, um policial).

2 Mais informações pelo sítio: 
www.aids.gov.br .
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Há necessidade do acompanhamento clínico e psicossocial da adolescente e, após o abortamento, 
sua vinculação junto à unidade de Atenção Básica de saúde, próxima à sua residência, para a 
continuidade da atenção integral.

Fonte: BRASIL, 2010e.

É preciso ressaltar que a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao 
Abortamento (BRASIL, 2010e) traz o direito do médico à objeção de consciência. 
Dentro dos limites legais, é obrigação da instituição oferecer todos os direitos de 
usuários do SUS, incluindo a interrupção legal da gravidez. Esse direito poderá 
ser requerido ou requisitado à justiça, cabendo, aos gestores, a implantação desses 
serviços nos hospitais públicos.

Notificação

No Brasil, o processo de implantação do sistema de vigilância de violência 
e de acidentes passou por um longo processo de sensibilização, de mobilização 
da sociedade e de difusão de informação, no sentido de que a notificação fosse 
entendida como um instrumento de garantia de direitos e de proteção de crianças e 
de adolescentes e não de denúncia. É direito desse público viver em um ambiente 
que promova seu bem-estar físico, social e emocional, livre de qualquer forma de 
violência, de opressão ou de negligência. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define, em seus dispositivos, 
a obrigatoriedade da notificação dos casos de suspeita ou de confirmação de maus-
tratos (violência) contra crianças e adolescentes e da comunicação ao Conselho 
Tutelar da localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Também prevê, 
nos seus arts. 13 e 245, as penalidades pecuniárias para os casos de omissão dos 
profissionais de saúde, de educadores, entre outros. 

O MS universalizou a notificação de violência doméstica, sexual e de outras 
violências ao incluí-la na Lista de Notificação Compulsória (LNC) por meio da 
Portaria nº 104, de 25/1/2011, definida como um agravo à saúde. Agravo significa 
qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos, provocado por 
circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas e lesões auto 
ou heteroinfligidas (violências). 

Os casos de violências devem ser notificados, registrados e alimentados 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan-net), obedecendo às 
normas e às rotinas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) 
do MS. A notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde: 
médicos, enfermeiros, odontólogos e outros no exercício da profissão, bem como 
aos responsáveis por organizações e por estabelecimentos públicos e particulares 
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de saúde e de ensino, em conformidade com os arts. 7º e 8º, da Lei nº 6.259, de 
30/10/1975. Ressalta-se que os profissionais que atuam no sistema de garantia de 
direitos podem proceder à notificação, desde que capacitados e articulados com a 
rede de saúde e mediante o estabelecimento de fluxos e de responsabilidades no 
cuidado e na proteção de crianças e de adolescentes, preservando os princípios da 
ética, da confidencialidade e do sigilo.

É importante destacar a diferença entre notificação, comunicação ao 
Conselho Tutelar e denúncia. A notificação é entendida como o ato de registro 
de dados em instrumento oficial que são alimentados em sistema de informação 
para fins de evidências epidemiológicas e de subsídios para a elaboração de políticas 
públicas. A comunicação é o ato de oficiar o caso ao Conselho Tutelar e às 
autoridades competentes. Deve ser feita de forma imediata, por meio eletrônico 
ou por telefone, podendo haver exceções. Essa forma de comunicação não isenta 
o profissional ou o serviço de saúde de realizar o registro dessa notificação nos 
instrumentos estabelecidos. Por sua vez, a denúncia é aqui abordada em sentido 
genérico, conforme entendimento usual, não jurídico: configura o ato de dar 
conhecimento de suspeita ou de confirmação de violência a autoridades policiais 
ou a outras competentes, a fim de ter início inquérito para averiguação dos fatos 
relatados. Qualquer cidadão, mesmo quem não tenha relação direta com o fato, 
pode apresentar denúncia, podendo ela ser sigilosa.

A notificação no território deve ter seu registro na Ficha de Notificação 
Individual/Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violências 
(Viva- Contínuo), em três vias, com o maior número de informações possíveis 
para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes que sofrem algum tipo 
de violência, (BRASIL, 2010a), conforme passos a seguir: 

a) a Ficha original encaminhada ao serviço de Vigilância em Saúde/Epidemiológica da 
Secretaria de Saúde do Município;

b) segunda via encaminhada ao Conselho Tutelar e/ou autoridades competentes, Vara da 
Infância e Juventude, Ministério Público, entre outros constituídos no território;

c) a terceira via fica na Unidade de Saúde que realizou a notificação.

Fonte: BRASIL, 2010a, p.73.

Cabe à coordenação do serviço ou à unidade de saúde definirem qual 
o melhor momento de registro da suspeita ou da confirmação da violência na 
ficha de notificação e a responsabilidade pelo preenchimento, bem como a 
comunicação imediata ao Conselho Tutelar e o encaminhamento da cópia da 
notificação (BRASIL, 2010a) para esse Conselho. Independentemente dessa ficha, 
mas com base nas evidências confirmadas pela saúde, pode-se dar início a um 
processo legal. O BO é um documento que registra o fato para o conhecimento 
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da autoridade policial que, diante da notícia de qualquer crime, deve determinar 
a instauração do inquérito policial, que é um procedimento investigató rio 
(BRASIL, 2010c, p. 17-18).

Os pais ou os responsáveis têm a obrigação legal de registrar o BO. Se 
forem suspeitos da violência, o Conselho Tutelar assume a responsabilidade de 
denúncia. Com o BO, a criança ou o adolescente serão enviados ao Instituto Médico 
Legal (IML) para realização do corpo de delito e a coleta de material, que também 
poderá ser feita no atendimento do serviço de saúde, por médico capacitado. O 
laudo do IML é um documento elabo rado para fazer prova criminal. Em alguns 
locais, é possível que um perito do IML vá à unidade de saúde fazer o exame. Essas 
diferentes situações dependem da articulação que foi realizada na rede de saúde 
e de proteção social para evitar a revitimização das crianças e dos adolescentes no 
deslocamento para outros serviços.

Seguimento na rede

O seguimento na rede é uma modalidade de cuidado definida como uma 
das dimensões do cuidado, que pressupõe o encaminhamento e o acompanhamento 
do caso de violência sexual para a continuidade da atenção seja na rede de serviços 
de saúde, seja na de assistência social, de educação, no Conselho Tutelar ou mesmo 
no sistema de segurança pública, de justiça, entre outros, para a proteção e a garantia 
de direitos de crianças e de adolescentes (MAGALHÃES, 2011). As redes de atenção 
à saúde são organizações que se concretizam por meio de um conjunto de serviços 
de saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por 
uma ação cooperativa e interdependente, que permitem ofertar atenção contínua 
e integral a determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde 
(MENDES, 2009).  

As tipologias de rede são bastante variadas, porém, algumas delas ganham 
destaque na dinâmica das políticas sociais básicas: a) as redes temáticas, organizadas 
em torno de um tema, de um segmento ou de uma área de atuação de órgãos, 
de instituições, entre outros; b) as redes regionais, cujas responsabilidades e 
atribuições são compartilhadas entre organização de serviços local ou por região ou 
sub-região. Podem se organizar mediante a união de um conjunto de municípios, 
de bairros, de comunidades ou entre estados, entre fronteiras e até entre países 
(MAGALHÃES, 2011).

O trabalho em rede na saúde se confunde com a própria concepção do 
SUS, que organiza os serviços em rede regionalizada e hierarquizada. É essa 
mesma rede que realiza o atendimento de crianças e de adolescentes em situação 
de violência sexual. A rede do SUS atua, de acordo com a capacidade instalada em 
cada território, nos três níveis de atenção: na rede da Atenção Básica, que atende 
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demandas que envolvem a violência leve, e na rede de serviços especializados 
(unidades ambulatoriais e urgências, policlínicas e hospitalares) que atende 
demandas de média e de alta complexidade decorrentes de violências moderada e 
grave, que são também reconhecidas como serviço de referência para esse tipo de 
atenção e de cuidados (MAGALHÃES, 2011). 

A rede de saúde é formada por um conjunto de estabelecimentos e composta 
por unidades básicas de saúde (Estratégia Saúde da Família e centros de saúde), por 
hospitais, por maternidades, por clínicas, por Unidades de Pronto Atendimento (UPA), 
por Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), por Centros de Atenção 
Psicossocial (Caps), pelo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) e 
pelos serviços de apoio especializados, como o Núcleo de Prevenção da Violência e 
Promoção da Saúde e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf), entre outros. 

O momento de alta nos serviços de saúde em decorrência de um atendimento 
relativo à violência sexual deve ser pensado como um momento privilegiado para 
produzir a continuidade do tratamento no próprio serviço ou em outros serviços. 
Deve configurar-se não apenas como uma ação burocrática que cumpre papel de 
contrarreferência, mas como a construção ativa da linha de cuidado necessária, que 
faz conexão com outros dispositivos da rede de cuidado e de proteção social existente 
no território (MAGALHÃES, 2011). 

Ademais, mesmo que as crianças e os adolescentes vitimados sejam referidos 
para outros níveis de atenção, devem continuar ligados às unidades básicas de saúde 
do seu território de origem. Ao voltarem, deverão ser acompanhados, juntamente 
com suas famílias, sendo protegidos, evitando-se a revitimização. Para isso, é 
necessário que haja uma forte articulação intersetorial no território, principalmente 
com as escolas, com os Centros de Referência em Assistência Social (Cras) e com 
Centros de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) na construção 
das redes intersetoriais de proteção social e de garantia de direitos.

Assim, é fundamental que cada município organize e estruture a sua rede 
de saúde de modo articulado com as redes da assistência social e da educação e com 
os sistemas de segurança pública e de justiça, que envolvem Defensoria Pública, 
varas da infância e juventude, órgãos de proteção (como o Conselho Tutelar), 
Ministério Público e conselhos de direitos existentes na localidade para fortalecer 
ou para implantar a rede de cuidado e de proteção (BRASIL, 2010a).

A preparação de recursos humanos é essencial para garantir a sustentabilidade 
das redes nas ações de prevenção de violências e de promoção de cultura de paz, 
bem como na atenção integral às crianças e aos adolescentes em situação de violência 
interpessoal, na qual se inclui a violência sexual. Por isso, o MS vem apoiando a 
realização de capacitações e de assessorias sistemáticas e presenciais nos estados e 
nas capitais do país, além de capacitação à distância realizada em parceria com o 
Centro Latino-americano de Estudos de Violência e Saúde (Claves/Ensp/Fiocruz). 
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A atenção integral à saúde da criança e do adolescente em situação de violências 
requer arranjos criativos e resolutivos entre os dispositivos existentes na localidade 
de forma a se complementarem, integrando políticas e ações governamentais e não 
governamentais no âmbito local.

Reflexões finais

Nota-se um esforço conjunto do poder público e da sociedade civil na 
perspectiva de constituir uma rede de atenção integral e de proteção social para 
crianças, para adolescentes e para suas famílias em situação de violências. O conjunto 
de ações coordenadas incide desde o processo de formulação dos marcos legais 
até as medidas administrativas necessárias para qualificação dos serviços oferecidos 
às crianças e aos adolescentes e suas famílias em situação de violência, inclusive 
aos autores de violências. Tendo como ideal a prevenção de qualquer situação 
de violência – que interrompe o desenvolvimento saudável das potencialidades 
de crianças e de adolescentes cidadãos – busca-se, na articulação de parceiros, a 
corresponsabilidade por uma cultura de paz.

Na intenção de tornar as políticas sociais disponíveis a todos, em especial 
àqueles que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, é que alguns 
princípios vão se tornando indispensáveis. A humanização, o acolhimento, a 
atenção qualificada, bem como a disposição pessoal e compartilhada para o bem-
fazer são atitudes desejáveis e que demandam conhecimento por parte daqueles que 
compõem a rede de atenção à saúde e de proteção social e de defesa dos direitos.

A rede deve ser um organismo vivo, dinâmico, que vá se (re)organizando à 
medida que vão se apresentando novas demandas e exigências de novas respostas. 
No âmbito da temática da violência, a complexidade de cada caso impõe a 
necessidade de que os envolvidos na provisão de cuidados – em todos e níveis e 
setores – sintam-se responsáveis e empoderados para propor estratégias e ações 
resolutivas que, efetivamente, possam resguardar a integridade de crianças e de 
adolescentes, resgatando sua condição de sujeitos de direitos. 

No que tange aos profissionais de saúde, é importante que sejam previstas, 
em suas formações acadêmicas e de qualificação técnica para o trabalho, a dimensão 
dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos de crianças e de adolescentes, as 
questões de gênero, o respeito às diversidades, entre outras temáticas que lhes 
deem subsídios para se posicionarem mais livremente de preconceitos e de juízos 
de valor, de modo que não sejam impedidos os cuidados e a atenção requerida a 
essa população. Estar diante de crianças e de adolescentes vítimas de violências 
mobiliza sentimentos e afetos por vezes intensos e contraditórios. Por meio do 
interesse e da responsabilização pelo outro, respeitados os próprios limites, é que 
se torna possível estabelecer relações humanizadas e produtoras de saúde.
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Capítulo 9

A atenção a crianças e a adolescentes 
vítimas de violência sexual nos Centros 
de Referência Especializados de 
Assistência Social (Creas)

 Ana Paula Souza Romeu

Ângela de Nazaré Santana Elias

Edson Gonçalves P. O. Silva

Para compreender o papel da assistência social no atendimento a crianças 
e a adolescentes vítimas de violência sexual, é necessário retomar a sua trajetória 
histórica de consolidação como política pública até chegarmos ao modelo de 
serviço especializado que temos hoje. Nesse contexto, é importante observar suas 
ações voltadas a esse público.

A Constituição Federal de 1988, na base do processo de democratização 
política e de participação social da população em diferentes formas de organização 
social, estabeleceu novos paradigmas para efetivar o atendimento às necessidades da 
população por meio das políticas públicas. Com o advento do sistema republicano 
brasileiro, iniciaram-se, sob a responsabilidade do Estado, políticas públicas 
voltadas para a saúde, a educação, o trabalho e a previdência social. Os serviços 
da área socioassistencial estiveram, anteriormente, marcados por uma cultura 
assistencialista e de cunho religioso.

A assistência social, na perspectiva da efetivação de direitos, ganha status legal 
dentro do tripé da seguridade social estabelecido no art. 194 da Constituição Federal. 
Segundo ele: “a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência social e à assistência social” (BRASIL, 1988).

O dispositivo constitucional acima foi regulamentado como política 
pública de assistência social por meio da Lei Orgânica de Assistência Social (Loas), 
mais especificamente, da Lei Federal nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Essa lei 
foi atualizada por meio da Lei Federal nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que incluiu 
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o Sistema Único de Assistência Social (Suas) e outras alterações necessárias para a 
efetivação e a garantia dos direitos socioassistenciais.

Nesse contexto histórico, a mobilização da sociedade para a garantia de 
direitos e das transformações de paradigmas advindos do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) resultou no Plano Nacional de Enfrentamento à Violência 
Sexual Infantojuvenil, de 2001, que estabeleceu um conjunto de ações articuladas 
permitindo as intervenções técnico-política e financeira para o enfrentamento da 
violência sexual contra crianças e adolescentes.

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 
Infanto-Juvenil é um instrumento de garantia e defesa de 
direitos de crianças e adolescentes que pretende criar, fortalecer 
e implementar um conjunto articulado de ações e metas 
fundamentais para assegurar a proteção integral à criança e ao 
adolescente em situação ou risco de violência sexual (BRASIL, 
2001, p.13).

Objetivando-se atender aos eixos previstos no Plano Nacional de 
Enfrentamento à Violência Sexual Infantojuvenil, instituiu-se o Programa Sentinela. 
Esse programa foi uma ação governamental que envolveu a corresponsabilização 
dos três níveis de governo e da sociedade civil para que seja enfrentada a violência de 
abuso e de exploração sexual de crianças e de adolescentes. A Portaria nº 878, de 3 de 
dezembro de 2001, da ex-Secretaria de Estado de Assistência Social do Ministério 
da Previdência Social, estabeleceu as diretrizes e as normas para o Programa 
Sentinela, que teve por objetivo a efetivação de um conjunto especializado de ações 
de natureza psicossocial destinado ao atendimento de crianças e de adolescentes, 
vitimados pela violência com ênfase no abuso e na exploração sexual, bem como 
de seus familiares.

No contexto das transformações no campo da assistência social, o 
Programa Sentinela se torna o Serviço de Enfrentamento à Violência de ação 
continuada. Essas transformações são advindas da Política Nacional de Assistência 
Social, regulamentada pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 
(CNAS) nº 145, de 15 de outubro de 2004, como resultado das discussões e das 
deliberações das conferências municipais, estaduais e nacional de assistência social 
e também da implantação do Suas, regulamentado pela Resolução CNAS nº 130, 
de 15 de julho de 2005, por meio da Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Assistência Social (NOB/Suas).

 A Política Nacional de Assistência Social prevê que todos os serviços 
socioassistenciais estejam ordenados em rede, de acordo com os níveis de proteção 
social: básica e especial, de média e de alta complexidade. O Serviço de Enfrentamento 
à Violência está vinculado à proteção especial de média complexidade.
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A Proteção Social Básica, por sua vez, tem por atribuição a prevenção de 
situações de risco e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. O 
equipamento público responsável pelo atendimento à população é o Centro de 
Referência de Assistência Social (Cras). Os serviços, os programas, os projetos e 
os benefícios são articulados pelo Cras em parceria com a rede socioassistencial 
do território.

A Proteção Social Especial, por intermédio de medidas socioeducativas 
ou medidas de proteção, tem por atenção potencializar a capacidade de proteção 
da família e dos indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência 
de violência física, psicológica, sexual (abuso ou exploração) ou de negligência. 
O equipamento público responsável por esse tipo de proteção é o Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Com a deliberação da VI Conferência Nacional de Assistência Social, 
aprova-se a Resolução CNAS nº 109/2009 sobre a Tipificação dos Serviços 
Socioassistenciais, estabelecendo, assim, quais são os serviços vinculados à Proteção 
Social Básica e à Proteção Social Especial de Média Complexidade e de Alta 
Complexidade. Na perspectiva da universalização do atendimento e da ampliação 
das ações integradas e continuadas de assistência social perante as famílias, o Serviço 
de Enfrentamento à Violência passa a ser uma das ações do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi), no âmbito da proteção 
especial de média complexidade.

Interessa, neste capítulo, focar justamente no Paefi, que hoje é o serviço 
que atende às crianças e aos adolescentes vítimas de violência. Para dar conta desse 
desafio, três Creas, localizados em Atibaia, em Santos e em São Paulo (Creas 
Capela do Socorro – Cedeca) foram entrevistados, além do Projeto Camará, em 
São Vicente, uma das referências da rede privada no atendimento às crianças e 
aos adolescentes vítimas de violência. São serviços com realidades e com práticas 
diversas, reflexos do processo da consolidação da assistência social como política 
pública e do momento de construção de parâmetros mínimos de atendimento e 
de trabalho em rede. Nosso objetivo não é relatar cada experiência, mas apresentar 
uma fotografia geral do atendimento e dos desafios apresentados pela prática. 

Creas/Paefi – Serviço de Proteção e de Atendimento Especializado a Famílias 
e a Indivíduos

A violência sexual é uma das formas de violação dos direitos humanos 
fundamentais e deve ser foco de atenção de serviços especializados e continuados. 
Na Política de Assistência Social, a unidade pública responsável pelo atendimento 
de vítimas de violência sexual é o Creas, por meio do Paefi. O Creas é uma 
unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados de 
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média complexidade. Atende a indivíduos e a famílias cujos vínculos familiares 
e comunitários ainda não foram rompidos, mas que vivenciam situações de 
violação de direitos por ocorrência de violência física, psicológica, sexual; de 
negligência, de abuso e/ou de exploração sexual, de trabalho infantil. Atende 
também a indivíduos e suas famílias em situação de rua, a adolescente em medida 
socioeducativa, entre outras. 

Conforme a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o Paefi é o 

serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias 
com um ou mais de seus membros em situação de ameaça 
ou violação de direitos. Compreende atenções e orientações 
direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais e 
para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do 
conjunto de condições que as vulnerabilizam e ou as submetem 
a situações de risco pessoal e social (BRASIL, 2009a, p.19).

Portanto, cabe ao Paefi oferecer acolhida, atendimento multiprofissional, 
psicossocial e jurídico, acompanhamento individual e grupal e atividades que 
promovam o desenvolvimento de convivência familiar e comunitária, bem como 
processos facilitadores para a construção de projetos pessoais e sociais. Tratando-
se de atendimento de situações de violação de direitos, o Creas deve atuar, 
necessariamente, de forma articulada com a rede socioassistencial, com as demais 
políticas públicas setoriais e com órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (SGD).

Na maior parte dos casos de violência sexual que chegam ao Creas, a situação 
constatada revela mais de um tipo de violação associada. Não podemos perder de 
vista que a violência deve ser compreendida dentro de um processo complexo de 
relações de poder historicamente construído. Para uma melhor compreensão desse 
fenômeno, considerando que os diversos tipos de violência não são excludentes 
e que raramente ocorrem de maneira isolada, podemos dividir a violência em 
intrafamiliar e em extrafamiliar, nas formas de negligência, de violência física, 
psicológica e sexual. A violência sexual, por sua vez, apresenta-se pelo abuso e pela 
exploração sexual. Esta última pode ser encontrada na modalidade de prostituição 
infantil, de turismo sexual, de pornografia e de tráfico para fins sexuais.

Essa situação de violência de abuso e de exploração sexual de crianças e de 
adolescentes é uma questão social que está presente na história da humanidade, em 
diferentes períodos e culturas. No caso brasileiro, de modo específico, podemos 
encontrar situações relatadas entre as muitas e outras violências cometidas no 
processo colonizador sobre os povos indígenas, afrodescendentes e outros grupos 
étnicos decorrentes da miscigenação do povo brasileiro. A violência de abuso e 
de exploração sexual de crianças e de adolescentes permanece e se adapta às 
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conjunturas específicas e atuais, como as situações de violências cometidas contra 
crianças e adolescentes vinculados aos povos ribeirinhos, do sertão semiárido, bem 
como contra as comunidades do litoral, do interior rural, das grandes cidades, das 
comunidades vulneráveis (cortiços, favelas, ocupações irregulares) e também de 
todas as classes sociais, inclusive a média e a alta. A violência, de forma geral, é 
resultado de um modelo de sociedade fortemente marcado pela mundialização 
do capital, da globalização do mercado, da financeirização das relações produtivas, 
da cultura do consumo e do hedonismo que estabelecem que a pessoa humana 
– seja ela criança, seja ela adolescente, adulto, mulher – seja considerada como 
mercadoria de desejo e de consumo.

O Paefi, como um serviço que atende às múltiplas violações, tem seu 
trabalho pautado justamente na perspectiva da complexidade do fenômeno e das 
situações vividas associadas. O atendimento é centrado na família, sem perder de 
vista as diferentes formas de organização. As ações planejadas devem ser articuladas 
de acordo com um plano de atendimento que envolva as demais políticas públicas, 
consolidando uma rede de proteção social. Seu caráter articulador não deve ser 
confundido com as atribuições do Conselho Tutelar. A atenção do Creas está 
voltada para o atendimento em rede das famílias, enquanto o Conselho Tutelar 
acompanha o caso visando à garantia dos direitos dessa família. Portanto, para a 
efetiva atuação do Creas na proteção da criança e do adolescente, a consolidação da 
rede de Proteção Social Integral é condição indispensável. 

Espaços de revelação e portas de entradas de casos de violência sexual

Em decorrência das campanhas contra a exploração sexual de crianças e de 
adolescentes, da estruturação dos serviços e dos procedimentos de atendimento a 
crianças e a adolescentes vítimas de violência sexual e das transformações culturais, 
pouco a pouco o silêncio entre a vítima e o abusador é rompido seja nos ambientes 
familiares, seja nos de vizinhança, contribuindo para o fim da invisibilidade 
desse tipo de violência, tornando-a pública e ampliando os espaços possíveis de 
revelação da situação vivenciada. Diversos são os espaços de revelação da situação 
de violência, tais como escola, vizinhança, lugares de lazer e esporte, Conselho 
Tutelar, unidades da assistência social, unidades de saúde, entre outros. Entende-
se por espaços de revelação lugares em que se toma conhecimento sobre os fatos, 
mas que não necessariamente são responsáveis pelo atendimento, embora tenham 
o dever de acolher e de encaminhar a criança ou a adolescente para atendimento 
em órgãos ou em setores especializados para a realização da escuta qualificada. No 
art. 70, o ECA (BRASIL, 2002) prevê que “é dever de todos prevenir a ocorrência 
de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente.” Outros meios da 
tomada de conhecimento da situação de violência também ocorrem por intermédio 
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dos canais de denúncia, tais como o Disque 100 e a própria comunidade, ou mesmo 
pela procura espontânea do indivíduo ou da família pelos órgãos responsáveis. 

A tomada de conhecimento de uma situação de suspeita ou de confirmação 
de violência sexual pode desencadear, no processo de atendimento, uma ação 
revitimizante da criança ou do adolescente e da família se não forem respeitadas 
as devidas atribuições dos órgãos que compõem a rede de proteção social. Daí a 
importância de se diferenciar o tipo de escuta de cada um dos espaços de revelação 
e das portas de entrada para o atendimento. Os órgãos especializados são as portas 
de entrada responsáveis pelo atendimento inicial de crianças e de adolescentes 
vítimas de violência. As possíveis portas de entrada, dependendo da realidade e da 
organização de cada município, estão predominantemente na saúde, na assistência 
social e na segurança pública.

Na assistência social, o Creas se configura como uma das portas de entrada 
responsáveis pelo atendimento da criança, do adolescente e de sua família. Cabe 
ao Creas a realização da escuta protetiva1, ou seja, uma escuta de acolhimento, de 
orientação e de proteção. A delegacia é a responsável, juntamente com a justiça, no 
contexto da escuta especial, pela averiguação dos fatos. Não cabe à saúde, aos Creas 
e mesmo aos conselhos tutelares buscar a veracidade dos fatos. A criança e a família 
devem ser acolhidas, atendidas e terem seus direitos garantidos.   

 Portanto, o Creas é uma importante porta de entrada. Sua ação se pauta na 
atenção especializada aos indivíduos e às famílias, por meio de apoio e de orientação, 
promovendo a melhoria nas condições sociais e psíquicas destes no contexto de 
violência ou de outra situação de risco social associado.

Atendimento psicossocial a vítimas de violência sexual de crianças e 
adolescentes nos Centros de Referência de Assistência Social

O trabalho desenvolvido com as crianças e com adolescentes vítimas de 
violência sexual pauta-se no atendimento psicossocial da família como um todo, por 
meio de ações e de atividades psicoeducativas que visam à promoção da superação 
da situação vivenciada, à garantia de direitos, ao fortalecimento da função protetiva 
da família e à promoção da autonomia dos indivíduos envolvidos. São etapas do 
atendimento psicossocial: acolhida e triagem, elaboração do plano de atendimento, 
encaminhamentos, acompanhamento e encerramento do atendimento.  

Primeira escuta – acolhida e triagem

O primeiro contato com a criança ou com o adolescente e com suas 
respectivas famílias é o acolhimento destes por parte dos técnicos do Creas, 

1 Projeto de Aprimoramento 
do Atendimento 
Interinstitucional de crianças 
e de adolescentes vítimas 
de violência, especialmente 
sexual, e de implementação 
de métodos protetivos e 
especiais de escuta no Estado 
de São Paulo (2010).  Material 
produzido por uma Comissão 
Interinstitucional da Rede de 
Proteção Social da Estado de 
São Paulo, coordenado pelo 
Doutor Eduardo de Rezende 
Melo da CIJ.
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que atendem no serviço do Paefi. É nessa etapa do atendimento que se inicia a 
construção do vínculo de confiança para a identificação de possíveis situações 
de violação de direitos. Identificado o fato ou mesmo a suspeita, o profissional 
deve orientar a família e encaminhá-la para atender às demandas imediatas 
e para a tomada das medidas protetivas cabíveis por meio da articulação com 
as demais políticas públicas do SGD. No contexto da escuta especial, que visa 
fundamentalmente a não revitimização da criança pela repetição do relato da 
violência, o Creas tem o dever de encaminhar a notificação e o relatório de 
atendimento aos devidos órgãos do SGD, respeitando o fluxo de cada região. Se 
for o caso, deverá encaminhar a criança ou o adolescente imediatamente à saúde. 

O acolhimento é fundamental para a construção do vínculo de confiança e 
de continuidade do atendimento. Muitas vezes, a revelação do fato apenas ocorre 
no decorrer do atendimento. A situação é delicada e, em geral, as famílias estão 
fragilizadas. Neste momento, o foco do profissional é a escuta. Não é papel do 
Creas verificar a veracidade dos fatos. A escuta deve ser protetiva, no sentido de não 
revitimizar os envolvidos por julgamentos. É importante, no primeiro atendimento, 
a criação de um ambiente de segurança, no qual a garantia de ética, de privacidade e 
de sigilo esteja clara para a criança, para o adolescente e para suas famílias. 

Após a etapa de acolhimento, cabe ao profissional buscar entender, perante 
as famílias, suas expectativas com relação ao atendimento do Creas e esclarecer como 
esse centro funciona e pode ajudá-las. Ainda não se trata da construção de um plano 
de atendimento, mas de uma avaliação para definir, ante a criança, o adolescente e 
a família, quais medidas protetivas devem ser tomadas, qual articulação com a rede 
será necessária e quais serviços socioassistenciais serão acionados.

Atendimento e acompanhamento

O atendimento psicossocial às vítimas de violência sexual realizado 
no serviço Paefi visa a garantir o atendimento especializado por profissionais 
minimamente comprometidos e capacitados para o trabalho com essa temática. 
Esse trabalho deverá se desenvolver de maneira articulada entre os profissionais do 
Creas, os da rede de serviços socioassistenciais da proteção social básica e especial, 
os de outras políticas públicas setoriais, os sistemas de justiça e de segurança pública, 
o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Conselho Tutelar, os conselhos de 
direitos e a sociedade civil organizada, propiciando a integralidade do atendimento.

Essa integralidade do atendimento se efetivará no momento em que a rede 
esteja funcionando adequadamente. Para isso, é necessário que seus componentes 
reconheçam que o outro existe e que é importante; que reconheçam o que o 
outro faz; que colaborem prestando ajuda quando necessário; que cooperem 
compartilhando saberes, ações e poderes e que se associem compartilhando 
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objetivos e projetos (OLIVEIRA, 2001). A meta é alcançar eficiência e eficácia na 
intervenção. É essencial que os diversos atores da rede se integrem não apenas 
para trocar experiências, mas que visem também à resolubilidade da situação que 
se apresenta.

No processo do atendimento, a comunicação com a rede é de crucial 
importância. Essa comunicação se dá a partir do momento do reconhecimento 
da incompletude institucional e do reconhecimento de que o enfrentamento da 
problemática da violência sexual não está ao alcance de apenas um dos atores 
da rede. 

Ao profissional do Creas, caberá a construção de um plano de atendimento 
no qual constarão as demandas expostas pela família e aquelas identificadas pelo 
profissional, bem como a articulação com os diversos atores da rede. O plano 
deverá ser construído com a participação da criança, do adolescente e da família, 
entendendo que essa construção conjunta favorecerá a aderência dos membros 
da família e os corresponsabilizará no cumprimento de metas e de objetivos 
estabelecidos no plano. Esse compartilhamento fortalece as pessoas e as coloca em 
uma posição de cidadãos ativos na (re)construção de sua história de vida. 

O atendimento pode se dar nas modalidades individual, grupal e 
familiar. A definição pela modalidade adequada dependerá do atendimento 
realizado pelos profissionais do Creas, respeitando a dinâmica da criança, do 
adolescente e da família. 

É importante que o profissional que ocupa esse espaço do Creas tenha 
claro que o atendimento é feito para pessoas. O Creas é um espaço institucional 
que acolhe pessoas com diversas violações, no entanto, deve-se tomar o cuidado 
de não separar, de não segregar, de não estigmatizar os usuários nas suas demandas 
imediatas, ou seja, de não colocá-los em caixinhas específicas. Não se trata de 
meninas que sofreram violência sexual, de adolescentes que cumprem medida. O 
foco não é a violência sofrida ou cometida, mas a pessoa e tudo o que se apresenta 
na hora desse encontro. A cristalização em papéis do tipo “a menina da exploração 
sexual” ou “o menino de medida” não os tira da situação de invisibilidade perante 
o Estado.

Portanto, há que se pensar a instituição Creas como espaço de todos e para 
todos, de construção de cidadania, o que será possível somente se os profissionais 
estiverem conscientes disso. É de fundamental importância, para esse processo, 
que as pessoas circulem em outros espaços, que lhes seja dada a oportunidade de 
exercer sua participação em conferências, em audiências públicas, em conselhos 
de direito, em espaços outros que permitam (re)conhecimento de sua potência, de 
suas aspirações, de seus gostos e de seus sonhos. Entender o Creas como um espaço 
de construção coletiva, de reflexão conjunta dos acontecimentos da vida pessoal e 
do mundo é a forma mais verdadeira de falarmos de autonomia e de cidadania.
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O atendimento pode ocorrer na unidade do Creas, como também pode 
ser realizado por meio de visitas domiciliares. Estas, por sua vez, são realizadas 
quando há dificuldades, por parte da família, de vir ao atendimento em virtude 
da própria situação de violência que é, em si mesma, uma ameaça à integridade 
da família e difícil de ser exteriorizada. As visitas também são uma forma de o 
profissional compreender a realidade do grupo familiar, de conhecer seu cotidiano 
e de prevenir formas de violação de direitos, além de possibilitar o fortalecimento 
do vínculo da família com o serviço. 

Se, no momento da acolhida, da visita domiciliar ou do atendimento 
propriamente dito, o profissional do Creas perceber que há suspeita de violência 
sexual ou mesmo se ocorrer a revelação do fato fará, imediatamente, o comunicado 
aos sistemas de garantia de direitos e prestará a assistência necessária que o caso 
requerer. Essa assistência perpassa por: proteção da criança, quando o pai ou a mãe 
são os abusadores; atendimento jurídico; análise com a família do fato ocorrido; 
dissipação de dúvidas sobre o que vai acontecer com o agressor; acompanhamento 
da família na delegacia e, com sua anuência, nas audiências.

A atuação dos profissionais que atendem vítimas de violência sexual deve 
priorizar a prevenção da reincidência e a redução dos seus efeitos negativos, como 
também a promoção de direitos humanos pela compreensão do fenômeno da 
violência. O foco do atendimento às vítimas de violência sexual no serviço Paefi 
é a proteção, a orientação e o apoio às vítimas e a seus familiares, construindo 
caminhos alternativos à situação de violência, sempre priorizando a integralidade 
do atendimento. Dessa forma, o profissional, por meio de uma escuta qualificada, 
deve ter o cuidado de observar as demandas apresentadas pelas pessoas atendidas, 
sabendo os limites e a natureza do atendimento que deve ser realizado no 
Creas. Ou seja, esse profissional deve estar ciente de qual atendimento deve ser 
oferecido aos usuários da assistência social e diferenciá-lo do atendimento clínico 
psicoterapêutico prestado pela área da saúde. Dessa forma e no contexto da escuta 
especial, é necessário deixar claro que se trata, aqui, de uma escuta protetiva, 
conforme explicitado no tópico a primeira escuta.

O profissional que prestará esse tipo de atendimento não deve ficar isolado 
na instituição. Ele precisa ter um espaço de discussão dos casos, de supervisão 
institucional ou particular, se for o caso. Ou seja, esse profissional precisa ter o 
apoio institucional para esses casos e um apoio psicoterápico à medida que sentir 
necessidade. O profissional tem de estar muito atento ao seu fazer cotidiano para 
não ser mais um revitimizador ou até mesmo vítima (sentimento de impotência, 
de fracasso) diante do fato complexo que é a violência sexual.

No contexto da violência sexual intrafamiliar ou extrafamiliar, o Creas 
deve também dar atenção ao agressor, principalmente no primeiro caso. Em 
muitos casos, o agressor vai junto com a família para o atendimento, com o 
objetivo de negar o fato, ou para contar a sua versão da história. Entender o lugar 
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que esse agressor ocupa na família é essencial para a prevenção da reincidência da 
violência. Entretanto, o papel do Creas no atendimento ao agressor ainda não é 
um consenso, mesmo que a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais 
aponte para essa possibilidade. 

A saúde poderia ser uma porta de entrada para o atendimento ao agressor 
em um trabalho articulado com os Creas. Sem dúvida, o agressor deve receber 
atendimento, pois uma intervenção apenas sancionatória não surtirá efeito e nem 
impedirá casos de reincidência. Porém, ainda se tem dificuldade de implantar esse 
tipo de atendimento seja na saúde, seja na assistência social. O que se observa hoje 
é a crescente importância dada para essa questão, mas sem avanços significativos.

No decorrer do atendimento realizado a crianças, a adolescentes e às suas 
famílias, faz-se necessário o acompanhamento pelos profissionais do Creas, a fim 
de garantir a assistência eficaz à demanda dessas pessoas. Esse acompanhamento 
permite a monitoração tanto dos encaminhamentos, como do plano de 
atendimento, promovendo a reflexão e avaliação permanentes acerca das metas, 
dos objetivos e dos compromissos pactuados no plano. Esse acompanhamento 
propicia, ainda, ao profissional, ampliar sua visão dos membros da família; corrigir 
algumas intervenções, percebendo que, no percurso do atendimento, os usuários 
do serviço podem apresentar recuos e avanços, requerendo uma nova tomada de 
posicionamento do profissional e da própria criança, do adolescente e das famílias 
diante da situação de risco vivenciada. Tais mudanças pedem novas estratégias, 
que somente serão implementadas se o profissional estiver, efetivamente, 
acompanhando o processo de atendimento.

Na unidade do Creas, os registros do atendimento são feitos no prontuário. 
Esses registros devem ser sempre atualizados à medida que os usuários compareçam 
ao atendimento ou sejam encaminhados para outros serviços da rede. O prontuário 
permite, aos profissionais, conhecer o histórico da vida dos usuários para o 
acompanhamento em relação às situações vivenciadas no cotidiano do atendimento. 
Ressalta-se a importância da privacidade, do sigilo e da inviolabilidade dos registros.

No que se refere aos encaminhamentos realizados, é necessário frisar que, 
por eles, os profissionais deverão se corresponsabilizar, permitindo ao usuário a 
continuidade de seu atendimento em outras políticas públicas. Nesse momento, 
poderá ser solicitada a produção de relatórios, por exemplo, pelo Ministério 
Público, pela Vara da Família, pela Vara da Infância e Juventude, pelos Centros 
de Atenção Psicossocial, pelas unidades básicas de saúde, pela escola, entre outros.

Cumprida as metas e os objetivos do plano de atendimento, os profissionais 
já podem ir planejando o desligamento da família do serviço. Não é estabelecido um 
tempo para o encerramento do atendimento. Este é definido durante o processo. Os 
usuários devem ser informados de que eles podem retornar a qualquer momento, 
caso necessitem.
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Profissionais responsáveis pelo atendimento 

A equipe multiprofissional do Paefi deve ser composta, no mínimo, de 
psicólogos, de assistentes sociais, de advogados, além de técnicos de níveis médio 
e superior. A quantidade de profissionais depende do porte do município e do 
número de famílias referenciadas ao serviço, definida pela NOB-RH/SUAS. Cabe, 
aos psicólogos e aos assistentes sociais, o atendimento psicossocial e, aos advogados, 
a orientação e o apoio jurídico, ou seja, o esclarecimento à população atendida 
sobre seus direitos e o encaminhamento aos órgãos competentes. 

Mesmo que cada profissional tenha sua atribuição, o atendimento 
psicossocial se realiza de forma integrada ao acompanhamento jurídico. Cada uma 
das áreas fornece subsídios para a outra no trabalho com a família.

Tradicionalmente, o atendimento psicossocial e jurídico operam 
isoladamente, o que, em muitas situações, ocasiona dano 
adicional ao sujeito, uma vez que o fragmenta em dimensões 
distintas: punição do agressor e tratamento das consequências. 
O atendimento articulado (jurídico e psicossocial) é a proposta 
do Creas, na perspectiva de um atendimento que considere o 
aspecto global, levando-se em conta os aspectos criminal, de 
proteção e terapêutico (BRASIL, 2009b, p. 67).

Os espaços de reunião de equipe são fundamentais para a realização dos 
estudos de casos. Com esses estudos, avalia-se o andamento do caso, redefinem-
se e se planejam ações. Eles são um momento importante para os profissionais 
trocarem dificuldades e angústias enfrentadas no dia a dia do atendimento. Todos 
os casos devem ser discutidos em equipe regularmente. Cabe destacar que, pela 
complexidade do trabalho com situações de violência sexual, a rede de atendimento 
das demais políticas públicas e do SGD pode e deve ser convidada a encontros 
periódicos para a realização de estudo de caso.

Em alguns municípios, a equipe mínima do Paefi é a mesma para dar 
conta de todas as suas ações no atendimento das demais violações de direitos e 
também de todos os serviços que estão sendo executados dentro do Creas. Outros 
municípios recorrem às ONGs para execução de uma determinada ação ou serviço. 
As diferenças na organização dos profissionais e das equipes e suas atribuições 
ocorrem em virtude da grande diversidade de realidades municipais tanto com 
relação a recursos financeiros, como ao processo de consolidação do atendimento 
como uma ação pública continuada prioritária. Esse é um dos grandes desafios 
advindos da reestruturação do serviço de enfrentamento à violência sexual contra 
crianças e adolescentes no âmbito da Política de Assistência Social.
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Questões éticas no atendimento às vítimas de violência sexual
 

Dada, portanto, a gravidade da situação da violência vivida por criança e por 
adolescente, o serviço de atendimento deve estar imbuído de uma proposta ética 
que perpassa a gestão da política, as condições e a infraestrutura para o atendimento, 
os fluxos dos encaminhamentos e os retornos do atendimento, a qualificação e 
a atualização continuada dos profissionais envolvidos. Concluindo, o serviço 
deverá respaldar-se no projeto ético de atendimento às vítimas de violência sexual, 
garantindo a dignidade das vítimas. Conforme a realidade brasileira, muitos desafios 
estão colocados na agenda dos atores envolvidos pelo atendimento, pela proteção 
e pelo controle social do serviço de proteção e de atendimento especializado a 
famílias e a indivíduos vítimas da violência sexual.  

O primeiro desafio se refere ao dever ético de todo e qualquer profissional 
em comunicar, às autoridades competentes, as suspeitas de violência sexual, 
conforme estabelecem os arts. 13 e 245 do ECA. A sociedade deve romper e superar 
a cultura do silêncio que pauta as relações humanas e sociais, que torna a violência 
ainda mais grave e a perpetua de forma invisível. A dimensão da intersetorialidade 
e do trabalho em rede também é um valor que está ligado às questões éticas. 
Portanto, é preciso garantir a proteção à vítima com as políticas de assistência 
social, bem como da saúde, da educação e da proteção de forma articulada com os 
demais atores do SGD. O profissional no primeiro atendimento para ouvir a vítima 
de violência sexual, conforme já explicitado, na escuta e na triagem do caso, deve 
estar preparado para uma atitude ética de ouvir, de acolher e de orientar, de forma 
respeitosa, a vítima e os familiares responsáveis. 

Outro desafio ético no atendimento às vítimas de violência sexual é a 
questão do sigilo e do cuidado necessários com as informações coletadas. Cada 
categoria de profissionais tem seu código ético que rege essas questões, mas 
isso não exclui a necessidade de estabelecerem acordos internos de acesso a 
prontuários, a local adequado para a discussão de caso. A definição de padrões 
mínimos de atendimento é necessária, pois cada profissional traz, para sua prática, 
suas referências teóricas e pessoais; portanto, sua atuação não é neutra.

Os profissionais do Creas devem problematizar sua prática permanentemente, 
precaver-se das cristalizações e se permitir reinventar, promover rupturas 
metodológicas, sem perder de vista a dialética entre teoria e prática. As situações de 
violência se dão no campo histórico-social, as demandas são mutáveis e o profissional 
tem o dever de atentar a essas variáveis.

Em síntese, o atendimento às vítimas de violência exige embasamento 
teórico, planejamento, registro adequado que possibilite o acompanhamento do 
caso e avaliação contínua. A relação entre os profissionais e o comprometimento 
com o atendimento oferecido contribuirá em grande parte para a segurança do 
desenvolvimento de autonomia individual, familiar e social.
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Considerações finais

O atendimento psicossocial de crianças ou de adolescentes e de suas 
respectivas famílias vítimas de violência, de abuso e/ou de exploração sexual realizado 
no Creas, por meio do Paefi, é uma das ações que o poder público proporciona para 
contribuir com o fortalecimento dessa mesma família e aprimorar sua capacidade 
protetiva. No Creas, os usuários podem encontrar os profissionais e os mecanismos 
necessários para restaurar e para preservar a sua integridade, as condições de sua 
autonomia e para prevenir a reincidência da violação dos seus direitos.

No atendimento às vítimas de violência sexual, tanto os profissionais, quanto 
as crianças, os adolescentes e suas respectivas famílias constatam que a violência 
é permeada por muitas outras indagações. São situações e questões presentes: a 
sexualidade como um tabu; a naturalização da violência; os conflitos geracionais 
e religiosos; o moralismo que considera a violência sexual como a prioridade de 
atendimento e desconsidera a impossibilidade de se diferenciarem os efeitos das 
diversas formas de violência; o silêncio que permeia as relações de parentesco e de 
vizinhança, entre outras que merecem desdobramentos.

As diretrizes da Proteção Social Especial estabelecem que, no decorrer 
do atendimento psicossocial, os usuários do serviço do Paefi devem ser acolhidos 
em condições que possibilitem: a promoção de sua dignidade; o favorecimento 
da expressão e do diálogo com a equipe técnica e com seus familiares; a liberdade 
para expressarem suas necessidades e interesses; a reparação ou a minimização dos 
danos da violência; a preservação de suas identidade e integridade; a orientação 
com garantia da efetividade do atendimento. Condições, portanto, que garantam a 
segurança de acolhida, de convívio ou de vivência familiar, comunitária e social e 
também de desenvolvimento da autonomia individual, familiar e social.

O Creas também deverá ser o articulador de campanhas e de iniciativas 
de prevenção à violência sexual a fim de reduzir as violações dos direitos 
socioassistenciais no território e de minimizar seus agravamentos e reincidência. 

A articulação da rede socioassistencial e o fortalecimento das políticas 
setoriais são fundamentais para a superação das violações de direitos com a inclusão 
dos indivíduos e de suas famílias na educação, na saúde, na qualificação profissional, 
no lazer, na cultura, no esporte e em outras políticas. Essa intersetorialidade 
contribuirá para a identificação das situações de violação e de violência e para sua 
superação – de forma integrada – visando à melhoria da qualidade de vida. 

Por fim, alguns desafios e dificuldades ainda estão presentes no 
atendimento e exigem maior empenho dos gestores públicos e dos técnicos, como, 
por exemplo, metodologias de intervenção para o tratamento do agressor, registro 
dos dados a fim de garantir o monitoramento e a avaliação da problemática e do 
atendimento, adoção de procedimentos padronizados nos Creas, articulação da 
rede socioassistencial e da intersetorialidade.
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Capítulo 10 

O percurso da notificação de suspeitas 
ou de ocorrências de violência sexual 
contra crianças e adolescentes no 
Sistema de Garantia de Direitos (SGD)1

Benedito Rodrigues dos Santos

Rita Ippolito 

Uma das razões para notificar, às autoridades, suspeitas ou ocorrências 
de violência sexual contra crianças e adolescentes está justificada no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA):

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, 
sem prejuízo de outras providências legais (BRASIL, 1990).

Além dessa, existem várias razões pelas quais os profissionais das áreas 
de cuidado e de atenção a crianças e a adolescentes devem notificar os casos de 
suspeita e as ocorrências de violência sexual. A mais importante é a de que o ato de 
notificar tais casos às autoridades responsáveis pode contribuir para interromper o 
ciclo da violência sexual que, reiteradas vezes, vem sendo transmitido de geração 
para geração. Em casos extremos, a decisão de não notificar pode acarretar sérias 
consequências para a vida de crianças e de adolescentes.

Estudos demonstram que crianças e adolescentes que viveram situações 
de abuso e de exploração sexual podem desenvolver uma visão muito particular 
do mundo e dos relacionamentos interpessoais. Podem apresentar sentimento 
de culpa, baixa autoestima, problemas com a sexualidade e dificuldades para 
construir relações afetivas duradouras. Por tudo isso, quanto antes as vítimas de 
abuso, de exploração sexual e de maus-tratos receberem apoio educacional, médico 
e psicológico, maiores serão as chances de superarem a experiência negativa da 
infância e de terem uma vida adulta mais prazerosa e saudável.

1 Adaptado do Guia Escolar 
(2011).
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Além de ser um dever moral e humanitário do educador, outra razão 
de igual importância para fazer a notificação de casos suspeitos é a obrigação 
estabelecida no mesmo ECA:

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, 
pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 
Pena – multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se 
o dobro em caso de reincidência (BRASIL, 1990).

A notificação é um direito da criança e do adolescente na medida em 
que constitui uma forma de prevenção secundária, nos casos em que crianças e 
adolescentes estão em situação de risco ou quando a violência sexual já ocorreu, 
pois pode proteger esses indivíduos da repetição da violência perpetrada. Essa 
notificação pode, ao mesmo tempo, contribuir para a redução dos potenciais 
danos, de maneira que estes não provoquem maiores sequelas em crianças e em 
adolescentes sexualmente abusados.

Resumindo, são diversas as razões para se fazer a denúncia, entre as quais, 
destacam-se:

• Evitar que a mesma criança ou adolescente sejam novamente vítimas de 
abuso e de exploração sexual.

• Evitar que outras crianças e adolescentes sejam vítimas de abuso sexual e 
de exploração sexual.

• Prevenir que crianças e adolescentes sexualmente abusados repitam, na 
vida adulta, a violência sofrida.

• Levar o autor da violência sexual a ser responsabilizado por sua ação e, ao 
mesmo tempo, receber ajuda educacional e psicossocial para não reincidir 
no ato.

O Disque-Denúncia, Disque Direitos Humanos (Disque 100) é um serviço de 

discagem direta e gratuita disponível em todos os estados brasileiros.  Foi criado em 1997, 

sob a coordenação da Abrapia. A decisão de trazer esse serviço para o Poder Executivo, em 

maio de 2003, reafirmou o compromisso político de colocar, na agenda do governo federal, 

o combate à exploração sexual de crianças e de adolescentes. 
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O serviço funciona diariamente, das 8h às 22h, inclusive aos fins de semana e feriados, 

recebendo denúncias anônimas e garantindo o sigilo. As denúncias também podem ser 

feitas de todo o Brasil e do exterior pelo número telefônico pago 55 61 3212-8400. A partir 

de 2008, o serviço também passou a receber denúncias encaminhadas para o endereço 

eletrônico disquedenuncia@sedh.gov.br

Os caminhos da investigação dos casos notificados 

Com base na experiência do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
(Cedeca), da ONG Emaús e do Cedeca-BA, expomos  o que pode acontecer com a 
notificação depois que ela chega, por exemplo, ao Conselho Tutelar. Imediatamente, 
os conselheiros iniciam o processo de averiguação do fato, protegem a criança ou 
o adolescente e requisitam que uma delegacia de polícia apure as notificações de 
suspeita ou de ocorrência de abuso sexual. 

Os Cedeca são organizações não governamentais que oferecem programas de apoio 

jurídico a crianças e a adolescentes que tiveram seus direitos violados.

Quando a notificação é encaminhada diretamente por membros da 
comunidade escolar ou pelo Conselho Tutelar à delegacia de polícia comum ou 
à delegacia especializada (da mulher ou da criança), esta procederá à apuração da 
denúncia. Os órgãos competentes devem apurar os fatos e, ao mesmo tempo, 
encaminhar a criança ou o adolescente sexualmente abusados para os serviços de 
assistência social e de apoio médico e psicológico, pois essas vítimas necessitam de 
atenção especial. 

O Conselho Tutelar é um órgão da administração pública composto por cinco membros 

eleitos pela comunidade para garantir a proteção a crianças e a adolescentes com seus direitos 

ameaçados ou violados. Cada município deve ter pelo menos um Conselho Tutelar. Os 

conselheiros tutelares podem aplicar medidas de proteção a crianças e a adolescentes e de 

responsabilização aos pais.

Principais etapas do fluxo da notificação

Registro do Boletim de Ocorrência (BO)

A fase de apuração da denúncia começa com a emissão de um Boletim de 
Ocorrência (BO), que é o primeiro passo para a instauração de um inquérito. Esse 
inquérito é peça-chave de investigação da violência sexual e instrumento potencial 
de responsabilização de seus autores.
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Encaminhamento ao Instituto Médico Legal (IML)

A segunda etapa do fluxo de notificação começa com a obtenção de dois 
tipos de provas de ocorrência: o laudo pericial e a prova testemunhal. No primeiro 
tipo, o delegado deve solicitar provas do ato sexual (conjunção carnal), de lesões 
corporais (corpo de delito) e de autoria do crime sexual. No segundo, a unidade de 
polícia busca ouvir vítimas e testemunhas sobre os fatos denunciados.

O IML é um órgão normalmente vinculado à Secretaria de Segurança Pública dos estados 

e realiza, oficialmente, o chamado exame de corpo de delito. Esse tipo de exame é feito 

sempre que há agressão a uma pessoa a fim de buscar as provas materiais de ocorrência de 

um delito.

Por isso, é importante que os educadores orientem pais e vítimas sobre as 
providências a serem tomadas depois de ocorrida a violência sexual. Uma delas 
é não eliminar as potenciais provas (não tomar banho e não lavar as roupas, por 
exemplo). Outra providência é o acompanhamento da criança ou do adolescente 
sexualmente abusados até o IML por membros de sua família ou por educadores, 
por assistentes sociais, por psicólogos ou, excepcionalmente, pelo Conselho 
Tutelar. Alguns deles também encaminham as vítimas de abuso sexual ao IML.

Aplicação de medidas de proteção à vítima de abuso sexual

Depois do IML, a criança ou o adolescente poderão voltar para casa ou 
receber outras medidas de proteção. Nas cidades onde há Conselho Tutelar, 
este órgão deverá aplicar outras medidas tanto as de proteção à vítima, quanto as 
pertinentes aos pais ou aos responsáveis, todas previstas no ECA, nos arts. 101 e 
129 (BRASIL, 1990). Nas cidades onde não existe Conselho Tutelar, cabe ao juiz 
aplicar as medidas de proteção pertinentes, entre elas, o afastamento do autor da 
violência sexual, caso este seja um membro da família que vive sob o mesmo teto da 
vítima, ou o abrigamento da criança ou do adolescente ou o seu encaminhamento 
para o serviço psicológico, quando este for necessário e existir na cidade. Se 
o autor da agressão mora na mesma residência da criança ou do adolescente 
sexualmente abusado, o art. 130 do ECA determina que ele seja imediatamente 
afastado do lar (BRASIL, 1990). Para que isso aconteça, o Conselho Tutelar pode 
representar o caso ao Ministério Público, que instaura um inquérito solicitando 
o afastamento do autor de violência sexual e encaminha o processo para o juiz 
que, por sua vez, determina, à polícia, o cumprimento do procedimento legal. Na 
impossibilidade de a criança ou adolescente voltarem para suas residências, devem 
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ser providenciados seus encaminhamentos para uma unidade de acolhimento. A 
medida de abrigamento deve ser uma determinação judicial, que pode ser solicitada 
pelo Conselheiro Tutelar. 

Apuração dos fatos

A fase de apuração prossegue com a audição (ou oitiva, em termos 
jurídicos) da criança ou do adolescente sexualmente abusados e de testemunhas 
(prova testemunhal). Em algumas cidades, o depoimento é tomado por pessoas 
especializadas, em um ambiente amigável. O depoimento pode ser gravado e 
anexado ao processo para que a vítima não tenha de repeti-lo outras vezes. Estudos 
demonstram que a obrigatoriedade de repetir o ocorrido pode fazer com que a 
criança ou o adolescente se sintam, novamente, vítimas. Algumas autoridades 
aceitam laudos psicológicos para dar suporte às denúncias de violência sexual que 
não deixa marcas corporais. Caso a notificação tenha sido bem-feita, a autoridade 
competente pode optar por não ouvir o educador que a realizou. Uma atitude 
cooperativa do notificador pode minorar o sofrimento da criança ou do adolescente 
sexualmente abusados, evitando que o processo se arraste indefinidamente.

A delegacia de polícia é o órgão da Polícia Civil encarregado de investigar e de apurar 

fatos notificados como crimes. Embora muitas capitais de estados possuam delegacias 

especializadas na proteção de crianças e adolescentes vítimas de crimes, essa não é a 

realidade da maioria das cidades brasileiras. Quando a cidade tem uma Deam (Delegacia 

de Armas e Munições), esse tipo de instância tem sido a solução tanto para superar 

o problema da falta de preparo das delegacias comuns, quanto para priorizar os crimes 

cometidos contra a infância e a adolescência, os quais, normalmente, diluem-se nas já 

sobrecarregadas delegacias comuns. Denúncias de negligências e de maus-tratos ocorridos 

dentro da própria esfera familiar da vítima têm representado a maioria dos casos atendidos 

nas delegacias especializadas em infância e juventude.

Nas situações de violência intra e extrafamiliar, quando se inicia a fase 
de apuração da denúncia, o suspeito autor do abuso sexual é intimado a depor. 
Nesse caso, podem ocorrer pressões para a retirada da queixa. Muitas vítimas são 
forçadas a negar os fatos notificados. Nesse momento, é importante contar com 
o apoio da escola e com um serviço psicológico. Caso a criança ou o adolescente 
estejam em situação de risco, deverão ficar, temporariamente, em uma unidade de 
acolhimento e até que o autor do abuso sexual seja afastado do lar. Se o educador 
que fez a notificação da violência sexual também  estiver sendo ameaçado pelo 
autor de violência sexual, deve denunciar o caso à polícia.
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Encaminhamento do relatório de investigação ao Ministério Público

Após o término da apuração dos fatos, o delegado faz um relatório final e o 
envia para a Central de Inquéritos do Ministério Público. Nesta fase, o promotor 
analisa o relatório e, se houver indícios de violência, oferece a denúncia e qualifica o 
crime, que segue para a Vara Criminal da Justiça comum.

Ministério Público é o responsável pela fiscalização do cumprimento da lei. Os 

promotores de justiça têm sido fortes aliados do movimento social de defesa dos direitos 

de crianças e de adolescentes. Em alguns estados brasileiros, o Ministério Público criou o 

Centro Operacional e as Coordenadorias da Infância, que vêm se mostrando instrumentos 

eficazes na implantação e na fiscalização do cumprimento do ECA.

Encaminhamento do processo à justiça e aplicação da sentença

A Vara Criminal da Justiça comum reinicia, se houver necessidade, todos 
os depoimentos em busca de fatos novos para confrontar com o que foi dito no 
inquérito policial. A criança ou o adolescente têm direito a um advogado para lhes 
dar assistência durante o processo. Daí a importância das defensorias públicas. 

A Defensoria Pública é o órgão encarregado de prover assistência judiciária gratuita 

àqueles que dela necessitarem por meio de defensores públicos ou de advogados. 

A Constituição Federal assegurou esse direito e determinou a criação de Defensorias 

Públicas (BRASIL, 1988), ao passo que o ECA estendeu esse direito a todas as crianças e 

adolescentes (BRASIL, 1990). Até o momento, no entanto, poucos estados constituíram 

suas defensorias públicas especializadas em infância e em adolescência. Porém, existindo 

ou não, o órgão equivalente tem por obrigação nomear um advogado para crianças e 

adolescentes envolvidos em contendas jurídicas.

Depois dessa fase, o processo volta ao juiz para a aplicação da sentença (fase 
final) ou para encaminhamento ao julgamento, o que pode resultar em pena ou em 
multa para o autor da violência sexual.

A Justiça da Infância e Juventude é o órgão encarregado de aplicar a lei para solucionar os 

conflitos relacionados aos direitos de crianças e de adolescentes. O ECA faculta (e estimula) 

a criação das chamadas varas especializadas e exclusivas para a infância e a juventude. No 

entanto, até o momento, existem poucas no Brasil. Naqueles municípios em que elas não 

estão presentes, suas atribuições são acumuladas por um juiz de outra alçada, conforme 

dispuser a Lei de Organização Judiciária.
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Considerando-se a morosidade da justiça, o tempo satisfatório para a 
ocorrência de todo esse procedimento deve ser em torno de três meses. Por esse 
motivo, é crucial haver acompanhamento permanente e cobrança firme na agilidade 
do seu trâmite pelas partes interessadas.

Nos próximos capítulos, vamos descrever qual é o papel de vários desses 
órgãos na escuta de crianças e de adolescentes.  Vale ressaltar que o objetivo do 
Projeto Depoimento Especial é reduzir o número de vezes em que a criança ou 
adolescente devem falar sobre o fato ocorrido. 
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Capítulo 11 

Conselheiros tutelares e a escuta da 
criança ou do adolescente vítimas de 
violência sexual  

Rafael Madeira 

O tema deste capítulo é a complexa atuação do Conselho Tutelar na atenção 
às crianças e aos adolescentes vítimas de violência sexual. A violência sexual é um 
evento que não pode ser naturalizado, pois é o estabelecimento de uma relação 
de poder perversa e desestruturante, que viola integralmente os direitos da pessoa 
em desenvolvimento. Essa violência atinge a integridade física e psicológica e a 
dignidade, mas, em especial, o desenvolvimento da sexualidade de crianças e de 
adolescentes. Dependendo de onde se localiza a violência, torna-se extremamente 
desafiadora a intervenção do Conselho Tutelar, seja pela formação de redes 
criminosas, seja pela resistência do ambiente familiar (FALEIROS, 1998).

Diante do desafio de compreender a violência sexual, faz-se necessário 
defirnir de maneira mais precisa a posição e a postura do Conselho Tutelar. Esse 
órgão de proteção, inovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
tem papel estratégico de articulação da rede de proteção. Por ser escolhido pela 
comunidade onde está inserido, destaca o princípio da participação na proteção da 
criança e do adolescente.

O princípio da participação ganha destaque inicialmente na Constituição 
Federal (CF), em seu art. 227, em que a sociedade é chamada a participar tanto na 
esfera da tutela jurisdicional dos direitos da criança e do adolescente, como na das 
políticas públicas:

a) institui-se, como comando constitucional, a participação 
popular na formulação e no controle de ações (204, II, CF/88), 
b) chamou-se as comunidades organizadas [...] para executar 
uma parcela das políticas públicas de atenção à infância e 
adolescência (MACHADO, 2003, p. 44).
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Porém, esses espaços conquistados são novos, sofrem com a inexperiência 
de seus operadores e lutam contra a cultura da não participação, herança de uma 
excessiva centralização e verticalização, alijando a participação popular (LIBERATI; 
CYRINO, 2003, p. 8). Exemplo disso é o desconhecimento em relação ao papel 
dos Conselhos Tutelares por membros da própria comunidade.

O direito à participação é classificado por Silva (2002) em três categorias: 
participação direta dos cidadãos no processo político e decisório, que pode ser 
exercida por meio da iniciativa de um grupo de eleitores que apresentam projeto 
de lei aos parlamentos ou das consultas populares; por meio de plebiscito ou de 
referendo; por meio da participação orgânica, que está expressa nos arts. 10 e 11 
da CF, os quais reconhecem o direito de trabalhadores e de empregadores de, de 
forma paritária, debaterem assuntos relativos ao trabalho e à previdência; por meio 
do direito de participação da comunidade, sendo sua natureza jurídica caracterizada 
como comunitária não corporativa. O constitucionalista reconhece três exemplos 
de formas de participação no Direito Brasileiro: no art. 194, VII, na gestão da 
seguridade social; no art. 198, III, nas ações e nos serviços públicos de saúde; e no 
art. 31, § 3º, no direito de fiscalizar as contas municipais (SILVA, 2002).

O último ponto destacado deve ser analisado com mais profundidade, 
pois se refere à participação da sociedade em geral no Direito da Criança e do 
Adolescente e embasa a criação dos conselhos tutelares:

a criação dos Conselhos de Direitos – nacional, estaduais e 
municipais – e dos Conselhos Tutelares representa a garantia da 
participação popular, por meio das organizações representativas 
da sociedade, na formulação das políticas de atendimento e 
no controle das ações desenvolvidas nos diversos níveis, bem 
como na efetivação do cumprimento dos direitos da criança e 
do adolescente (COSTA, 2004, p. 273).

Costa (2004) ensina que esse direito de participação está assegurado pelo 
art. 227, § 7º, que trata, especificamente, da proteção da criança e do adolescente. 
Esse artigo foi regulamentado pela Lei nº 8.069/90, criando o moderno sistema 
de proteção que, como inovação, traz a participação da sociedade civil e da 
comunidade na formulação, na fiscalização e na execução da política pública. Neste 
sentido, o § 7º citado nos remete ao art. 204, em que as ações governamentais 
seguirão duas exigências: a descentralização político-administrativa e a participação 
popular. Assim, ao privilegiar espaços de participação paritária e de participação 
da comunidade no âmbito do Estado, a lei estabelece a “corresponsabilidade dos 
poderes públicos e da sociedade civil na efetivação dos direitos fundamentais, 
sociais e civis”. (COSTA, 2004, p. 273). Essa afirmação do direito à participação 
na lei visa também a contemplar experiências anteriores à CF e ao ECA, que não 
estavam institucionalizadas e que careciam de poder de decisão.
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Os órgãos criados por lei, como os conselhos de diretos da criança e do 
adolescente e os conselhos tutelares, contemplam a descentralização por serviço, 
pois o Estado toma para ele a responsabilidade de assegurar e de gerir as políticas 
públicas. Isso se faz por meio de órgãos vinculados à administração e com capacidade 
pública, tendo sempre a necessidade de respeitar a autonomia e a independência 
desses órgãos (COSTA, 2004, p. 68).

A municipalização, por seu turno, representa o atendimento da real 
necessidade da população, pois busca a formulação da política pública com base no 
dia a dia dessa mesma população. Sua viabilização se faz notar na descentralização, 
pois o serviço público tem sua definição e suas metas definidas levando em 
consideração a demanda imposta pelo cidadão, que provoca a prestação deste serviço. 
O art. 88, I, do ECA estabelece como diretriz para a política de atendimento a 
municipalização desse atendimento, da mesma forma como assegura a necessidade 
da participação popular na definição e no controle das políticas públicas e na 
descentralização político-administrativa. Porém, deve-se ter cautela no processo 
de municipalização, pois, antes de tudo, a política de atendimento da criança e do 
adolescente elege a articulação entre órgãos não governamentais e governamentais 
nas três esferas como fundamento para uma convergência maior das prioridades do 
Estado. Assim, a necessária definição de municipalização é “trazer para a esfera do 
município determinadas decisões políticas e sua execução, bem como de programas 
e ações, anteriormente centralizados no poder federal, contando com a participação 
de setores da sociedade civil organizada” (LIBERATI; CYRINO, 2003, p. 73).

Caracterização do Conselho Tutelar

O Conselho Tutelar foi instituído pela Lei Federal nº. 8.069/90 e pelo ECA 
e é regulado pelos arts. 131 a 140. O primeiro deles conceitua, de forma clara, o que 
é este novo órgão: 

Art. 131. O Conselho Tutelar é o órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos nesta lei (BRASIL, 1990).

Destacam-se três características: é permanente, é autônomo e não 
jurisdicional. 

Ser permanente significa ser contínuo, duradouro, ininterrupto. 
Não é acidental, temporário, eventual, mas essencial e 
indispensável ao organismo social. [...] Ser autônomo significa 
ter liberdade e independência na atuação funcional, não 
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podendo suas decisões ficar submetidas a escalas hierárquicas, 
no âmbito da Administração. [...] Ser não jurisdicional quer 
dizer que as funções exercidas são de natureza executiva, sem 
a atribuição (que é exclusiva do Poder Judiciário) de compor 
lides (conflitos de interesse). Por isso, não cabe ao Conselho 
Tutelar estabelecer qualquer sanção para forçar o cumprimento 
de suas decisões. Se necessário fazê-lo, terá que representar 
ao Poder Judiciário (CURY, AMARAL E SILVA; MÉNDEZ, 
1996, p. 405 )1

O Conselho Tutelar, para Méndez (1998), é compreendido como 
instrumento de garantia de direitos da criança e do adolescente e de atendimento 
a duas inovações introduzidas pelo ECA: a municipalização da política de atenção 
direta (art. 88, inciso I) e a hierarquização da função judicial (MÉNDEZ, 1998, p. 
114-115). Para melhor compreensão da segunda inovação, é necessário observar 
as características históricas da organização do sistema de garantias de direitos 
infantojuvenis. Méndez recorda que, durante o século passado, os juízes detinham 
amplos poderes no trato do direito da infância, que tinha a característica penal-tutelar 
ilimitada. Neste sentido, com o agravamento da crise das políticas públicas nos 
anos 1960 e 1970, “os juízes, forçados pela competência tutelar, se transformam em 
ilusionistas da política social, estreitando de fato uma identificação com as políticas 
públicas em crise” (MÉNDEZ, 1998, p. 114). O Estado, nessa época, assumiu uma 
face repressiva estendendo, para o direito da criança, essa característica por meio da 
doutrina da situação irregular. 

Assim, o Conselho Tutelar se ocupará de assuntos que não se referem à 
infração penal ou que digam respeito à modificação da situação jurídica da criança 
ou do adolescente. Temas tais como guarda, tutela e adoção podem ser apresentados 
como exemplo. Esse órgão age no momento em que os direitos fundamentais 
descritos no Livro I do ECA são violados ou estão ameaçados. Essas questões não 
serão tratadas no âmbito judicial, pois já são reconhecidas e deveriam ter garantia 
imediata. Segundo Méndez, o art. 137 consuma o princípio da hierarquização da 
função judicial, dispondo que, apenas por meio de pedido de pessoas com legítimo 
interesse, as medidas do Conselho Tutelar poderão ser revistas por autoridade 
judiciária (MÉNDEZ, 1998, p. 120).

Exigência de condutas ou exigência de direitos?

Conforme definição anterior, o conselho tem a função de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Isto nos conduz a um 
universo de atuações conforme a descrição acima. É fundamental reconhecer a 
natureza contraditória e ambígua desse órgão. Ao mesmo tempo em que ele 

1 Mesmo entendimento LIBERATI; 
CYRINO, 2003.
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controla condutas, ou seja, indivíduos, também exige direitos na perspectiva da 
garantia da cidadania plena (ANDRADE, 2000, p. 25).

O Conselho Tutelar tem suas atribuições definidas de forma taxativa por 
meio do art. 136 do ECA, conforme o texto da lei:

São atribuições do Conselho Tutelar: I – atender às crianças 
e adolescentes nas hipóteses previstas no art. 982 e 105, 
aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII3; II – atender 
e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas 
previstas no art. 129, I a VII; III – promover a execução de suas 
decisões, podendo para tanto: a) requisitar serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança; 
b) representar junto à autoridade judiciária nos casos de 
descumprimento injustificado de suas deliberações; IV – 
encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua 
infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e 
do adolescente; V – encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência; VI – providenciar a medida estabelecida 
pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 101, de I 
a VI, para adolescente autor de ato infracional; VII – expedir 
notificações; VIII – requisitar certidões de nascimento e de óbito 
de criança ou adolescente quando necessário; IX – assessorar 
o Poder Público na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimentos aos direitos da criança e do 
adolescente; X – representar, em nome de pessoa e de família, 
contra violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso 
II da Constituição Federal; XI – representar ao Ministério 
Público, para efeito das ações de perda ou suspensão do pátrio 
poder (BRASIL, 1990).

Tavares conceitua as atribuições como “poderes-deveres do Conselho 
atuar administrativamente em benefício de crianças e adolescentes ou encaminhar 
seus interesses conflituosos ao Juízo especializado” (TAVARES, 2001, p. 261).

Costa (2004), por sua vez, critica os que entendem que o art. 136 do ECA 
teria sido revogado pela Lei nº 8.663/93, a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), 
pois, ao aplicar medidas da assistência social para proteção, não estará o conselheiro 
atuando como técnico, mas como um articulador da rede de proteção da criança e 
do adolescente. O conselheiro fará o mesmo ao requisitar “serviços públicos nas 
áreas de saúde, educação, serviço social, trabalho e segurança” (BRASIL, 1990). 
Nem por isso, estará se apropriando da competência dos técnicos especializados 
(COSTA, 2004, p. 283).

2 “Art. 98 - As medidas de proteção 
à criança e ao adolescente 
são aplicáveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta lei 
forem ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da 
sociedade ou do Estado; II - por 
falta, omissão ou abuso dos pais 
ou responsável; III - em razão 
de sua conduta” (BRASIL, 
1990).

3 “Art. 101. Verificada qualquer 
das hipóteses previstas no art. 
98, a autoridade competente 
poderá determinar, dentre 
outras, as seguintes medidas: 
I - encaminhamento aos pais 
ou responsável, mediante, 
termo de responsabilidade; 
II - orientação, apoio e 
acompanhamento temporários; 
III - matrícula e freqüência 
obrigatórias em estabelecimento 
oficial de ensino fundamental; 
IV - inclusão em programa 
comunitário ou oficial de 
auxílio à família, à criança e ao 
adolescente; V - requisição de 
tratamento médico, psicológico 
ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial; 
VI - inclusão em programa 
oficial ou comunitário de 
auxílio, orientação e tratamento 
a alcoólatras e toxicômanos; 
VII - abrigo em entidade; 
VIII - colocação em família 
substituta” (BRASIL, 1990).
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Conforme foi apontado inicialmente, a ambiguidade estabelecida em torno 
da atuação do Conselho Tutelar gera expectativas e incompreensões acerca de sua 
importância para a comunidade que representa. Andrade identifica e aprofunda 
esta análise: 

[...] a comissão que elaborou o anteprojeto do ECA tinha, no 
imaginário de seus integrantes os dois modelos: a ‘vertente 
de direita’, ou seja um Conselho conservador, controlador 
de condutas, e a ‘vertente de esquerda’, progressista, que 
via no Conselho um projeto de mudança da sociedade, 
transformando-a por dentro e por fora. Como veremos 
posteriormente, o texto final da Lei produziu um Conselho 
Tutelar ambíguo, com expressão mais ‘de esquerda’ e com 
atribuições ‘mais de direita’, isto é, com uma proposição 
conservadora, presente nos conselhos americanos e nas 
experiências das comunidades religiosas inglesas, e com uma 
expectativa transformadora (ANDRADE, 2000, p. 30).

O Conselho Tutelar se caracteriza por ser uma síntese daquelas disputas de 
concepções antagônicas acerca de vigilância dos direitos. Sua criação é possível pelo 
consenso de forças que, em suas disputas, buscaram ao máximo a neutralização 
da influência adversária. Assim, é correta também a análise no sentido de que o 
Conselho Tutelar não é do movimento social ou da sociedade civil, conforme 
almejado em discursos idealistas, mas se apresenta como órgão inserido no interior 
do Estado (ANDRADE, 2000, P. 32). Nesse sentido, não será a mera enumeração 
de atribuições que definirá o caráter do Conselho Tutelar, conservador ou 
progressista, pois “é possível dizer que a qualificação do processo onde ocorre uma 
experiência de Conselho é que nos informa sobre a natureza e não o Conselho em 
si” (ANDRADE, 2000, p. 33). 

Na análise do direito infantojuvenil, com base no princípio da proteção 
integral, torna-se evidente que  entre as atribuições do Conselho Tutelar a primordial 
será o atendimento de crianças e de adolescentes bem como de suas respectivas 
famílias, para identificar ameaça ou violação de direitos. Neste momento, o órgão 
de proteção deverá ser sensível e atento para, além da violência visível, detectar 
as responsabilidades das três instâncias indicadas como imprescindíveis para a 
proteção: a família, o Estado e a sociedade em geral. Os direitos fundamentais 
de crianças e de adolescentes apenas serão assegurados quando as três instâncias 
citadas os entenderem como obrigações. O papel do Conselho Tutelar será sempre 
lembrar isso a essas instâncias.

Andrade (2000) reafirma o papel de controlador de condutas do Conselho 
Tutelar devido ao fato de 10 de suas 11 atribuições serem voltadas para o atendimento 
de demandas individuais. Ele entende que apenas o inciso IX do art.136 implica 
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em um controle social sobre o Estado (ANDRADE, 2000, p. 36-37). Nosso 
entendimento é o de que a atuação do Conselho Tutelar deve ser analisada com 
base na universalidade de atribuições e não no que cada uma dessas atribuições 
possa suscitar, combinada a uma leitura apurada da realidade pelo colegiado. Deve-
se reconhecer que as contradições não se dão apenas pela característica da atribuição, 
mas pela própria atuação do Conselho Tutelar; por vezes, uma atuação que lhe 
permite contestar a condução das prioridades na conduta do Estado, contribuindo 
para organização da população. Em outro determinado momento, sua atuação será 
restrita ao espaço privado da família que infringiu o preceito legal de não maltratar.

Notificação e denúncia de violência sexual

O Conselho Tutelar tem sua relevância estabelecida, em situações de 
suspeita ou de confirmação de violência, pelo texto do ECA em pelo menos 
três arts.: 134, 565 e 136, I. O primeiro trata da obrigatoriedade de notificação, ao 
Conselho Tutelar, no momento em que crianças e adolescentes não estão sendo 
respeitados no seu desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência. Essa obrigatoriedade justifica a imediata comunicação do Disque-
Denúncia Nacional 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, e do sistema de saúde, sem prejuízo de outras providências legais, ao 
Conselho Tutelar das situações de violência sexual registradas. A definição desse 
art. 13 deve orientar os programas de notificação dos estados, dos municípios e do 
Distrito Federal.

O segundo, já mais específico, estabelece obrigatoriedade, à escola, da 
notificação de situações de maus-tratos de crianças e de adolescentes ao Conselho 
Tutelar. No entanto, deve-se observar a violência aparente, mas não somente 
ela. As suspeitas advindas da infrequência, do abandono escolar e de dificuldades 
pedagógicas e de socialização podem ser consequência de violência no âmbito 
externo à escola, não sendo o ambiente escolar isento de possibilidades de ocorrerem 
violações de toda natureza. Nesse contexto, a escola tem papel fundamental em 
desenvolver projetos pedagógicos de prevenção à violência sexual e de qualificação 
de sua equipe para identificar e para notificar situações de violência.

O terceiro está inserido entre as atribuições do Conselho Tutelar. Cabe a 
ele atender, de forma humanizada, a criança e o adolescente que têm seus direitos 
violados por ação ou por omissão da sociedade ou do Estado; e por falta, omissão 
ou abuso dos pais ou do responsável. Cabe destacar a importância do Conselho 
Tutelar, com base na sua autonomia, para intervir em situações de violações de 
direitos por parte do Estado. É obrigatório, ao órgão de proteção, estar atento 
aos prejuízos impostos às vítimas de violência sexual que encontram serviços 
socioassistenciais ou de saúde precarizados, permanecendo sem atendimento ou, 

4 Art. 13. Os casos de suspeita ou 
confirmação de maus-tratos 
contra criança ou adolescente 
serão obrigatoriamente 
comunicados ao Conselho 
Tutelar da respectiva 
localidade, sem prejuízo de 
outras providências legais.

5 Art. 56. Os dirigentes de 
estabelecimentos de ensino 
fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: 
I - maus-tratos envolvendo 
seus alunos; II - reiteração de 
faltas injustificadas e de evasão 
escolar, esgotados os recursos 
escolares; III - elevados níveis 
de repetência.
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ao menos, sem atendimento digno. É obrigatória,  ainda, a atenção à exposição das 
vítimas por parte dos serviços que deveriam ser especializados, como as delegacias 
de proteção ou os institutos médicos legais.

Postura do Conselho Tutelar

A situação específica de violência sexual (abuso sexual, exploração sexual 
comercial, prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico de pessoas para fins 
sexuais) será definidora da postura do Conselho Tutelar e das medidas emergenciais 
a serem tomadas. No entanto, os conselheiros, ao se defrontarem com a violência 
sexual, poderão identificar características comuns às diversas dimensões:

a) deturpa as relações sócio-afetivas e culturais entre adultos e 
crianças/adolescentes ao transformá-las em relações genitalizadas, 
erotizadas, comerciais, violentas e criminosas; b) confunde, 
nas crianças e adolescentes violentadas os papéis dos adultos, 
descaracterizando as representações sociais de pai, irmão, avô, 
tio, professor, religioso, profissional, empregador, quando 
violentadores sexuais; perde-se a legitimidade da autoridade do 
adulto e de seus papéis e funções sociais; c) inverte a natureza 
das relações entre adultos e crianças/adolescentes definidas 
socialmente, tornando-as: desumanas em lugar de humanas; 
negligentes em lugar de protetoras; agressivas em lugar de afetivas; 
individualistas e narcisistas em lugar de solidárias; dominadoras 
em lugar de democráticas; controladoras em lugar de libertadoras; 
perversas em lugar de amorosas; desestruturadoras em lugar de 
socializadoras; d) estabelece, no ser violentado, estruturas psíquicas, 
morais e sociais deturpadas e desestruturantes, principalmente nos 
abusos sexuais de longa duração e na exploração sexual comercial 
(FALEIROS, 2007, p. 37)

Certo é que, diante da complexidade da violência e suas consequências, os 
conselheiros deverão ter como pressuposto a proteção integral em suas atuações, 
a fim de garantirem atendimento a todo o universo de crianças e de adolescentes 
e reconhecer a interdependência dos direitos para um sujeito que está em 
desenvolvimento. Isto significa que a atenção não deve estar voltada apenas para 
a responsabilização dos agressores ou o estabelecimento do fim da violência. As 
consequências são muito violentas e interferem em uma série de relações da vítima: 
consigo mesma, com a família e com as demais pessoas de sua vivência social. Por 
isso, o art. 100 do ECA estabelece, como parâmetros para aplicação das medidas 
de proteção, “as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 1990). Observa-
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se também essa postura nos programas executados pela saúde e pela assistência 
social, que vão para além da atenção individual.

O Conselho Tutelar, como órgão administrativo de garantia dos direitos, 
deve ter claras suas potencialidades e limitações. Como citado acima, ele é a 
instância prioritária no Sistema de Garantia de Direitos (SGD) para o recebimento 
de denúncias ou de notificações de violência contra crianças e adolescentes, 
estabelecendo uma enorme responsabilidade para sua organização administrativa 
no que tange à definição de prioridades de atendimento e à articulação com os 
órgãos que executarão suas medidas. Esse conselho apura fatos por meio de relatos6 
que elucidam a suspeita de violência sexual recebida. Nesse sentido, vale destacar 
que o Conselho Tutelar não realiza investigação, muito menos perícias técnicas. 
Seu papel se aperfeiçoa pelo desenvolvimento de três habilidades: capacidade de 
escuta, de comunicação e de busca e de repasse de informações. Aliado a isso, o 
Conselho Tutelar detém alguns elementos que configuram a situação de violência, 
mas não o todo, razão pela qual deve desenvolver outra importante habilidade: a de 
se reconhecer incompleto, obrigado “a se abrir ao mundo e aos outros à procura de 
explicação, de respostas a múltiplas perguntas” (FREIRE, 2002, p. 153).

Com base nessa argumentação, podemos definir a escuta em situação de 
violência sexual pelo Conselho Tutelar como um diálogo elucidativo, que possibilita 
não a verdade e a certeza, mas a fundamentação para a aplicação de medidas que  
previnam ou que cessem a situação de violência. A proposta de diálogo elucidativo 
implica três posturas ou atitudes do Conselho Tutelar:

1. Garantir a participação e o interesse superior da criança e do adolescente, 
atendendo o reconhecimento legal dos princípios que regem a aplicação 
das medidas, conforme o Parágrafo Único do art. 100 do ECA. No 
entanto, estando o Conselho Tutelar inserido na proposta metodológica 
do Depoimento Especial, ele deve preservar os indivíduos de constantes 
escutas. Não tendo sido a porta de entrada ou o espaço de revelação, 
neste momento deve reconhecer sua incompletude, neste caso específico, 
a incompletude institucional. Isto enseja outra postura ou atitude: 
sistematizar relatos.

2. Por sistematizar relatos pode-se entender a diminuição da importância do 
Conselho Tutelar. Porém, exige, para além das capacidades anteriormente 
citadas, também aquelas de interlocução, de articulação e de negociação. 
Os relatos que elucidam os fatos e que permitiram a notificação e seus 
desdobramentos estão dispersos entre vários setores da rede de proteção à 
infância. As medidas e os encaminhamentos do Conselho Tutelar tornam-
se mais qualificadas e abrangentes se bem fundamentadas.

3. A mediação intersetorial de proteção/protetiva se dá em relação ao 
fato concreto. Na perspectiva da formulação e da execução da política 

6 Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselho 
Tutelar: orientações para 
criação e funcionamento. Pró-
conselho Brasil. p. 85 e 86
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pública, quem deve realizar essa mediação são os conselhos de direito. O 
trabalho da rede de proteção está segmentado entre seus diversos setores e 
disciplinas, muitas vezes, com procedimentos que geram conflitos. O mais 
evidente em uma situação de violência sexual é a dicotomia entre proteção 
e responsabilização; evitar revitimização e garantir a produção de provas, 
respectivamente. Ao Conselho Tutelar cabe mediar relações institucionais, 
sabendo que não tem autoridade para impor definições entre os órgãos 
envolvidos (a não ser exigir o cumprimento das suas deliberações), mas 
que deve repassar as informações que sistematizou, promovendo o fluxo 
e o contrafluxo das informações acerca da prestação dos serviços, sempre 
lembrando a todos que a harmonia de cada atuação atende ao interesse 
superior da criança e do adolescente, à intervenção precoce e mínima.

Diante da vítima e da família

Como já foi destacado no ponto anterior, a violência sexual específica será 
definidora da postura do Conselho Tutelar. Esse pressuposto deve ser observado 
tendo em vista que grande parte da violência sexual ocorre no seio familiar e 
comunitário. Logo, a intervenção que busca o fortalecimento das relações familiares 
e comunitárias se torna desafiadora.

Por isso, o compromisso maior do conselho sempre será a defesa do 
melhor interesse de crianças e de adolescentes, obviamente, colocando-os a salvo 
de toda e qualquer forma de violência; além da priorização das medidas de proteção 
que garantam, à família, sua responsabilidade. O apoio às pessoas de referência 
da vítima é de extrema relevância para a efetivação das medidas de proteção. O 
desprendimento de valores tradicionais, como a preservação sagrada da família, 
é característica fundamental ao conselho, pois, sendo recorrente a violência 
intrafamiliar, a medida de afastamento do agressor da moradia comum deve ser 
solicitada ao juiz antes de qualquer necessidade de acolhimento institucional da 
vítima. 

Para o atendimento ser efetivo, deve-se iniciá-lo pela abordagem da 
suposta vítima de forma acolhedora e respeitosa. O ambiente de atendimento deve 
ser adequado, com salas de atendimento que garantam privacidade e sigilo das 
informações. O atendimento do conselheiro não é técnico nem pericial. Diferencia-
se no oferecimento, à criança e ao adolescente, de recursos para o estabelecimento 
de um diálogo descontraído e com vocabulário compreensivo à idade. Nesse 
sentido, oferecer papel e lápis de cor para desenhar, programas e jogos eletrônicos 
para distração pode ser uma boa tática para conquistar a confiança da criança ou 
do adolescente vítimas de violência sexual. Deve-se estar atento a informações 
implícitas, como, “quando estamos dormindo na rua, alguns homens ficam de 
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saliência” ou “não gosto do amigo da minha mãe, pois ele mexe nas minhas coisas e 
fica sempre no meu quarto”, que oferecem conteúdo para posteriores averiguações, 
orientações e medidas.

O diálogo não deve ser invasivo, principalmente quando a pessoa não 
demonstra querer falar sobre sua intimidade, nem indutor, pois pode acarretar 
falsas ideias ou memórias em um indivíduo que pode estar bastante fragilizado 
emocionalmente. No entanto, o atendimento deve ser abrangente, possibilitando 
avaliar a qualidade de vida em suas variadas dimensões: saúde, liberdade, respeito, 
dignidade, convivência familiar e comunitária, educação, cultura, esporte, lazer e 
trabalho. Os elementos positivos e negativos identificados, por essa análise, poderão 
ser confirmadores ou não da suspeita de violência.

Vale lembrar que o conselho deliberará pela apuração desses elementos, 
que nortearão a aplicação de medidas de proteção e de medidas pertinentes aos 
pais e aos demais responsáveis. No cotidiano da violência, a vítima é colocada 
como responsável pelo que sofreu. O Conselho Tutelar deve ser o espaço para a 
quebra de preconceitos que inverte responsabilidades e que transforma as relações 
humanas em relações sexualizadas.

Diante do Sistema de Garantia de Direitos

O Conselho Tutelar é órgão estratégico no SGD no enfrentamento à 
violência sexual e nos desdobramentos da situação após sua revelação. Isso fica 
evidente ao analisarmos o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra criança e adolescentes, que reserva, ao Conselho Tutelar, espaço em três 
dos seus seis eixos operacionais. São eles: atendimento; defesa e responsabilização 
e prevenção (FALEIROS, 2007). O órgão também atua na análise de situação, na 
mobilização, na articulação e no protagonismo infantojuvenil. 

O atendimento, que definimos anteriormente como diálogo elucidativo, 
tem por objetivo atender, de forma especializada, as vítimas de violência no âmbito 
do Conselho Tutelar – articulador entre o momento do atendimento e a efetivação 
da responsabilização e da proteção da vítima –, sendo determinante para assegurar 
que as dimensões de defesa, de responsabilização e de proteção sejam efetivadas. 
Como bem preconiza o art. 13 do ECA, ao se estabelecer a notificação compulsória 
de violência ao Conselho Tutelar, este espaço é o local privilegiado para o primeiro 
contato com a vítima e com sua família, garantindo a participação da criança e do 
adolescente na perspectiva de objetivar os encaminhamentos necessários. Quando 
o Conselho Tutelar não realiza o primeiro contato (hospitais, centros de saúde, 
delegacias e escolas também são portas de entrada), ele tem o papel fundamental de 
avaliar e de reivindicar a prioridade e o melhor atendimento à vítima, sistematizando 
relatos e realizando mediação intersetorial de proteção/protetiva.
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O Conselho Tutelar deve ter como objetivo institucional ser reconhecido 
como um centro de referência da comunidade quando se tratar de suspeita ou 
de violação de direitos de crianças e de adolescentes. Para isso, além da estrutura 
física, os conselheiros devem ter conhecimento das análises de situação sobre 
a violência sexual e, principalmente, serem conhecedores da rede de proteção 
existente na região.

Cabe aqui distinguir o Conselho Tutelar do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (Creas). O primeiro é órgão concebido pelo 
ECA para fiscalizar a garantia do direito com base no tratamento dispensado, pela 
sociedade, às crianças e aos adolescentes, além de fiscalizar e de propor melhorias nos 
programas sociais executados pelos órgãos governamentais e não governamentais. 
O Creas, por sua vez, órgão concebido pelo Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), tem como função o atendimento socioassistencial para enfrentar, perante 
a vítima e a família, as consequências da violência sexual. O Conselho Tutelar 
é órgão autônomo diante do Poder Executivo local. O Creas é órgão executor 
da política de assistência social do município e do Distrito Federal. Destacam-
se três instituições que executam medidas do Conselho Tutelar e que realizam 
atendimentos especializados: Creas (socioassistencial), programas de Prevenção e 
Atendimento às Vítimas de Violência e Acidentes da Saúde (kits de profilaxia e de 
atendimento psicossocial) e Ministério Público (atendimento jurídico). 

A defesa e a responsabilização são efetivas a partir do momento de um 
atendimento minimamente elucidador que permita, ao Conselho Tutelar, obter 
informações fundamentais para suas deliberações da situação e da aplicação das 
medidas de proteção que contornem a violação sexual. As medidas de proteção se 
consolidam por meio das requisições de serviços aos órgãos governamentais e não 
governamentais que executam os serviços de proteção na localidade.

As medidas de proteção aplicadas não necessariamente têm resultados 
práticos imediatos, como o tratamento psicológico ou o auxílio à família e à criança. 
Estes exigem, obrigatoriamente, um acompanhamento do Conselho Tutelar. Neste 
ponto, é válido destacar três relações do Conselho Tutelar: a) Segurança Pública: o 
Conselho Tutelar tem atribuição de requisitar serviço público em segurança, como 
a Polícia Militar para situação de violência flagrante ou para acompanhamento em 
abordagem de risco. Ele também deverá encaminhar a vítima ou solicitar o registro 
da violência para investigação às delegacias circunscricionais ou especializadas em 
situação de crime; b) Poder Judiciário: medidas como afastamento do agressor 
da moradia comum, colocação em família substituta e acolhimento institucional 
deverão ser demandadas ao juiz especializado ou comum disponibilizando 
relatório com informações relevantes para aplicação das medidas. Por isso, uma 
boa articulação com escolas, com serviços de saúde e de segurança pública podem 
garantir fundamentação e rapidez para a atuação protetiva; c) Ministério Público: 
comunicar situações de crimes contra crianças e adolescentes, obter informações 
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sobre o andamento de processos e seus desdobramentos e realizar a solicitação do 
afastamento da vítima da família demonstram a importância da proximidade do 
conselho com este órgão. Diante da preocupação das diversas escutas das vítimas 
para buscar a defesa e a responsabilização, as varas e as delegacias especializadas 
devem ter prioridade nesse procedimento. Cabe ao conselho uma interação com as 
instituições para combinar sua intervenção não revitimizadora.

Na prevenção, o Conselho Tutelar atua, prioritariamente, em situações de 
confirmação de violações de direitos, mas também nas de suspeita dessa violação. Em 
virtude disso, implantou-se a notificação compulsória da saúde e trabalha-se para 
sensibilizar a escola a notificar situações de maus-tratos e de problemas escolares. 
Porém, não cabe ao Conselho Tutelar o limite da reação. Ele tem contato com todo 
o SGD e deve compreender seu funcionamento. Cabe a ele levar a informação e a 
sua experiência em espaços coletivos de conscientização da sociedade, de crianças 
e de adolescentes ou em capacitações de profissionais em contato com o público 
infantojuvenil. O 18 de Maio, dia nacional de combate ao abuso e à exploração 
sexual de crianças e de adolescentes, deve ser data de referência para o conselho se 
organizar em torno da temática e realizar as ações de prevenção, contribuindo com 
o protagonismo infantojuvenil.

Os conselhos tutelares realizam diversos encaminhamentos que 
expressam suas deliberações sobre as situações e que se traduzem em requisições 
de serviço ao SGD. Ele realiza registros das mais diversas violações referentes 
aos diversos perfis de crianças e de adolescentes atendidas. Para tanto, criou-se o 
Sistema para Infância e Adolescência (Sipia) CT on-line. Ademais, os conselhos 
tutelares participam de fóruns, de audiências e de mobilizações. A imprensa os 
procura para serem porta-vozes dos preceitos do ECA e do contexto de violações 
de direitos de crianças e de adolescentes.

Deve-se esclarecer que, quando se afirma que o Conselho Tutelar 
é estratégico, não se o afirma pelos eixos de atendimento, de defesa e de 
responsabilização ou de prevenção desse órgão. A universalidade de atendimentos, 
de deliberações, de encaminhamentos, de medidas, de registros, de formulações 
e de contato direto com a comunidade garante fundamento às mobilizações e às 
articulações e um apurado banco de dados para uma efetiva análise situacional da 
violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil.

 

Acompanhamento

O acompanhamento é o desencadeamento e a continuidade qualificada 
do diálogo elucidativo do Conselho Tutelar, respeitando as três posturas ou 
atitudes seguintes: garantir a participação e o interesse da criança e do adolescente; 
sistematizar relatos e mediação intersetorial de proteção podendo representar 
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a continuidade das averiguações da suspeita de violência sexual denunciada ou 
notificada; articular e fiscalizar os serviços que devem executar as medidas aplicadas 
e assessorar o “Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 
planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente” 
(BRASIL, 1990).

A denúncia ou notificação podem não ser confirmadas ou serem 
desconsideradas em um primeiro atendimento. Isto pode significar o início de 
uma relação de confiança com o conselheiro que pode, futuramente, contribuir 
para ser o local seguro de revelação da violência sofrida. Por isso, a importância 
de esclarecer, à criança e ao adolescente atendido, a missão do Conselho Tutelar e 
as possibilidades de contato. Em uma averiguação de notificação ou de denúncia, 
podem-se verificar outras situações que requerem intervenção de serviços 
especializados e aplicação de medidas de proteção. Não há que se desconsiderar a 
possibilidade de revelação da violência sexual em um atendimento socioassistencial 
do Creas, no atendimento psicossocial da saúde ou na realização de simples tarefas 
escolares (desenhos, redações ou trabalhos temáticos). O Conselho Tutelar não 
é o órgão requisitante de serviços, como muitos reduzem sua importância. Ele é 
o órgão que zela pelo direito da criança e do adolescente. Para isso, acompanha 
se os serviços requisitados estão sendo executados. Se foi deliberada uma medida 
de proteção, a omissão do cumprimento vai gerar uma nova violação de direito, 
que, por sua vez, vai demandar, novamente, a intervenção do Conselho Tutelar e, 
possivelmente, via Poder Judiciário, a responsabilização de quem descumprir, de 
forma injustificada, suas deliberações. A política de atendimento exige articulação 
entre as diversas organizações para um atendimento integral e não revitimizador, 
conforme o art. 86 do ECA (BRASIL, 1990). O Conselho Tutelar não apenas 
contribui com essa articulação, como fiscaliza as entidades que prestam atendimento 
ao público infantojuvenil, conforme o art. 95 do ECA (BRASIL, 1990).

Por último, é na aplicação e no acompanhamento das medidas de proteção 
e daquelas pertinentes a pais e a responsáveis que o Conselho Tutelar realiza um 
diagnóstico do SGD à criança ao adolescente. O controle social do Estado pelo 
Conselho Tutelar requer a verificação de prioridades em relação “à proteção e 
socorro em quaisquer circunstâncias”; ao “atendimento nos serviços públicos ou 
de relevância social”, na “formulação e na execução das políticas sociais públicas” 
e na “destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção à infância e à juventude”, conforme o art. 4º do ECA (BRASIL, 1990).
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Apontamentos finais

Todos reconhecem a importância da formulação e da aprovação do ECA e de 
sua mais importante criação, o Conselho Tutelar, apesar de críticas dos defensores 
dos códigos de menores e da Doutrina da Situação Irregular. Essas críticas tornam-
se ameaçadoras pela falta de priorização orçamentária de municípios e do Distrito 
Federal com seus conselhos tutelares, pois as violações de direitos se revelam na 
retaguarda do SGD.

A realidade é que, em grande parte dos municípios, os conselhos tutelares 
não detêm a estrutura necessária para um atendimento digno às vítimas de 
violência sexual, seja pela falta de salas que garantam conforto, privacidade e sigilo 
das informações, seja pela falta de capacitações continuadas que trabalhem toda 
a complexidade da violência sexual, em especial as consequências, no momento 
do atendimento do conselho. O Sipia CT on-line, por sua vez, não é um sistema 
para resolver problemas estruturais, mas uma ferramenta para qualificar o trabalho 
de atendimento dos conselhos. A organização e os dados gerados pelo sistema 
ajudariam muito o Conselho Tutelar a cumprir sua atribuição relegada a papel 
secundário de controle social do Estado. Para os conselhos tutelares cumprirem o 
lema “Esquecer é permitir, lembrar é combater”, precisam do compromisso dos 
conselheiros tutelares e  da responsabilidade dos poderes executivos locais.
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Capítulo 12 

A atenção à criança e ao adolescente 
nos órgãos de investigação policial 
(polícia e instituto de medicina legal)

Sandra Gomes Melo

Por muito tempo, a sociedade negou, de forma contundente, práticas 
criminosas cometidas contra determinados grupos sociais, como mulheres, negros 
e crianças. É como se essas pessoas pertencessem a uma categoria minoritária da 
sociedade e que, por isso, fossem menos sujeitos de direitos que os demais. É certo 
que padrões culturais predeterminados são os maiores responsáveis por tal situação. 
Atualmente, o grande desafio da humanidade é justamente quebrar paradigmas no 
sentido de mudar o curso da história e tornar esses membros da sociedade visíveis 
como pessoas que devem ter sua dignidade humana respeitada.

Mundialmente, são grandes os esforços quanto à sensibilização, 
principalmente das autoridades, para a cultura da paz que, necessariamente, 
requer toda e qualquer redução de práticas preconceituosas e comprometedoras 
de todo e qualquer direito humano. Por isso, o enfrentamento policial da violência 
tem quebrado paradigmas no sentido de adotar boas práticas que superem a 
máxima de que cabe aos aparatos policiais apenas a comprovação da autoria e da 
materialidade, incluindo, na rotina policial, serviços que respeitam a condição 
digna da pessoa humana quer vítima, quer agressora, principalmente quando se 
trata de crimes altamente complexos, como aqueles praticados contra os grupos 
sociais vulneráveis citados anteriormente.

Neste trabalho em especial, pretendemos abordar algumas especificidades 
do trabalho policial ideal para o enfrentamento da violência sexual contra a criança e 
o adolescente. Abordaremos, ainda, a estrutura das unidades policiais especializadas 
para tal atendimento.
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O sistema de investigação policial brasileiro e as especificidades da 
investigação dos crimes sexuais contra a criança e o adolescente 

Apesar de algumas discussões no mundo jurídico, recomenda-se que a 
persecução penal seja precedida de uma fase preliminar, cujo objetivo deve consistir 
na apuração quanto à existência do próprio crime e na identificação do seu autor. 
Isto faz parte da concepção dos Estados modernos. O que os diferencia é a quem tal 
mister será confiado. Logo, uma vez verificada a ocorrência de um crime, cabe ao 
Estado iniciar a persecução penal, focando aplicação de uma sanção ao criminoso.

Podemos destacar a existência de dois sistemas peculiares que têm sido 
adotados na investigação penal: o sistema inglês, inspirado na tradicional common 
law, e o sistema continental, fundado na civil law. O sistema inglês utiliza 
exclusivamente a polícia para a investigação, enquanto o sistema continental, 
que se baseia da ação do Ministério Público como detentor da ação penal, utiliza-se 
do trabalho investigativo da polícia judiciária.

A história do inquérito no Brasil tem seu nascedouro quando, no Império, 
cabia aos juízes de paz lavrar os autos de corpo de delito e formar a culpa dos 
criminosos, o que também incluía a inquirição de testemunhas, assim como a 
produção das provas solicitadas pelo acusado, conforme o primeiro Código de 
Processo Penal de 1832. Com o novo diploma, de 1841, passou-se a atribuir, 
aos chefes de polícia e aos seus delegados, a preparação do sumário de culpa. 
Dessa forma, esses chefes de polícia acumularam as funções policiais e criminais, 
verificando-se, assim, a nítida separação dessas funções quando se obrigava os 
delegados a pronunciarem o suspeito e quando se enviava o processo ao juiz 
municipal (aqueles juízes de paz), para a análise quanto à manutenção ou não de 
tal decisão.

Somente em 1871, por meio da Lei Imperial nº 2.033 (BRASIL, 1871b), 
a formação de culpa passou a ser atribuição exclusiva dos juízes de direito e dos 
juízes municipais, restando à polícia conduzir o inquérito, então definido no 
art. 42 do Decreto Imperial nº 4.824, do mesmo ano, como “todas as diligencias 
necessarias para o descobrimento dos factos criminosos, de suas circumstancias e 
dos autores e complices, devendo ser reduzido a instrumento escripto” (BRASIL, 
1871a). Contudo, manteve-se a tradição inquisitorial, a função auxiliar da polícia 
de que, então, havia se derivado o poder do indiciamento.

Em 1941, nova mudança processual penal suprimiu o sumário de culpa 
e a pronúncia, que somente não se aplicavam nos casos de flagrante delito, 
demonstrando, assim, que o sumário de culpa fora, então, absorvido pelo inquérito 
policial, sob pena de se tornarem as modificações inconstitucionais, à luz da 
Constituição brasileira de 1937. Críticas, entretanto, surgiram na medida em que 
não se previu o contraditório na formação de culpa levada a efeito por meio do 
inquérito policial. Quanto à ação penal, esta passava à atribuição do Ministério 
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Público ou da parte, dependendo do delito. Por isso, o sistema brasileiro seria 
teoricamente acusatorial, porém, híbrido, uma vez que, na prática, parte da 
instrução criminal se dá durante o inquérito policial.

Com a Constituição brasileira de 1988, grande importância passou a se 
dar aos direitos fundamentais. Entre eles, o direito à liberdade, preconizando-
se que, antes de se restringir a liberdade de uma pessoa, o Estado deve se valer 
de um processo legal. Logo, o processo legal é o meio adequado para alcançar, 
legitimamente, a pena. Entretanto, muitos admitem que o processo, principalmente 
o penal, muitas vezes consiste em uma pena em si mesmo, uma vez que mesmo 
restando provada a inocência do réu, acarreta-lhe descrédito social, podendo 
consistir em um verdadeiro estigma para o acusado.

Nos termos do art. 4º do Código de Processo Penal em vigor: “A polícia 
judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas 
circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria” 
(PINTO et al., 2010, p. 365). Nos termos do art. 6º do mesmo diploma: “Logo 
que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: 
[...] IV – ouvir o ofendido; [...] VII – determinar, se for o caso, que se proceda a 
exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias” (PINTO et al., 2010, p. 
366). Ainda nos termos do mesmo diploma legal, em seu art. 9º: “Todas as peças do 
inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas 
e, neste caso, rubricadas pela autoridade.” (PINTO et al., 2010, p. 366). Logo, 
verifica-se que o sistema de investigação brasileiro não traz, taxativamente, um 
regramento para a condução do inquérito policial, salvo, além das prescrições acima, 
obviamente, a regular observância dos direitos fundamentais do cidadão. Porém, as 
provas são colhidas e carreadas para os autos à medida que são levantadas e segundo 
certa discricionariedade da autoridade policial, que sempre deve agir pautada pela 
legalidade, pela impessoalidade e pela preservação do interesse público. 

Assim, o inquérito policial nasce de uma mera possibilidade da ocorrência 
de um fato criminoso previsto em lei objetivando a probabilidade sobre a acusação. 
Daí porque o ato privativo da autoridade policial é o indiciamento, o que serve para 
amparar as decisões judiciais interlocutórias e a futura decisão sobre a admissibilidade 
ou não da acusação. Logo, a função do inquérito não consiste apenas na prova da 
materialidade e nos indícios da autoria, mas, principalmente, na busca da verdade 
real e, consequentemente, no fornecimento inclusive de elementos tanto para a 
acusação, quanto para a defesa do suspeito. Portanto, o inquérito policial deve 
funcionar como um filtro processual, evitando-se o desgaste de um processo 
improcedente.

Quanto à titularidade para a realização das investigações, a Constituição 
brasileira vigente, em seu art. 144, prevê, entre outras palavras que, às polícias 
judiciárias cabe a realização de uma investigação imparcial, pois são órgãos que 
não possuem qualquer ligação direta com o processo. Separa-se, assim, as funções 
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de Estado-investigador, de Estado-acusador e de Estado-julgador e busca-
se, portanto, um sistema processual penal equilibrado e harmônico. Entretanto, 
permitiu-se a outros órgãos, como o Ministério Público, no caso das ações civis, as 
Casas Legislativas, no caso das Comissões Parlamentares de Inquéritos, realizarem 
atos de investigação. 

No Brasil, diferentemente de outros países, acabamos por adotar um 
sistema misto, pois, à polícia não cabe tão somente os atos investigatórios, mas 
também a emissão de um relatório circunstanciado e o indiciamento de suspeitos 
de autoria de crimes, inclusive suas prisões em flagrante. Neste caso, verificam-se 
duas prerrogativas da autoridade policial: a de investigar e a de dar início à formação 
da culpa, isto é, indiciar e tomar depoimentos por escrito, autuando todas as peças 
que documentam a investigação. Isto, indubitavelmente, acaba por configurar, na 
prática, um status institucional, uma vez que poderá ser incorporado a um processo 
judicial, se encampado pelo Ministério Público. Nesse sentido, considerando que 
tal momento é inteiramente inquisitorial, o inquérito policial brasileiro acaba por 
ser único, pois reúne a qualidade da neutralidade que deve ter a investigação policial 
e a possível formação da culpa.

Ressalte-se que, salvo os crimes federais, assim definidos pela constituição 
brasileira, os demais crimes são de atribuição das polícias estaduais, as quais, 
salvo a do Distrito Federal, são organizadas e mantidas pelos estados. Suas 
estrutura e funcionamento variam Brasil afora. É fato que o Estado brasileiro tem 
procurado, cada vez mais, assegurar, aos seus cidadãos, uma melhor qualidade 
de vida, pautada especialmente por serviços públicos de melhor qualidade e de 
respeitos à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, não têm sido diferentes 
os trabalhos realizados pelas polícias brasileiras. Destacam-se, em algumas áreas, 
serviços de combate a: crimes contra as mulheres, tráfico de entorpecentes, 
crimes contra o patrimônio público e, recentemente, crimes contra a criança e 
o adolescente. Nesse diapasão, serviços policiais especializados têm sido criados 
em reconhecimento ao fato de que certos crimes têm suas especificidades, não 
apenas em razão do fato em si, mas, principalmente, pela atenção diferenciada 
que certas vítimas demandam. Esse é o caso, sem dúvida, das crianças e dos 
adolescentes vítimas de violência em geral, mas, principalmente, aqueles vítimas 
de violência sexual.

É certo que a investigação policial precisa demonstrar a materialidade do fato 
criminoso, ou seja, o direito protegido que foi violado e quem foi o seu responsável, 
ou seja, a autoria. Isso se dá de forma empírica, por meio da escuta dos envolvidos, 
quando o treinamento e a experiência do investigador são fundamentais, e de 
forma técnica, quando do levantamento e do trabalho das evidências por meio das 
técnicas periciais, destacando-se os institutos de medicina legal. Porém, é fato, as 
impressões e o relato das vítimas são fundamentais, pois, em relação aos suspeitos 
e às próprias testemunhas, são muito mais sujeitos a ações externas que podem 
contaminar a investigação. 
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Assim, quando tratamos da investigação dos crimes contra a criança e o 
adolescente, certamente nos deparamos com algumas complexidades que não 
estão presentes em outros crimes. Por exemplo, em um crime de roubo, a vítima 
dificilmente se sentirá em dúvida quanto a registrar a ocorrência e a fornecer a 
maior quantidade de informações que levem à responsabilização do autor. Mesmo 
nos casos de traumas, a responsabilização do autor será motivo de conforto e de 
tranquilidade para a vítima. Em caso de violência contra a criança e o adolescente, 
a realidade é outra: primeiramente, estamos diante de pessoas ainda em formação 
e que, por isso, convivem com uma série de incertezas, de desconhecimentos e, 
ainda, com a dificuldade, muitas vezes, de se fazerem compreender e de serem 
plenamente acreditadas. Somado a isso, há que se considerar que grande parte da 
violência praticada contra a criança e o adolescente é perpetrada por familiares ou 
por pessoas próximas que, a rigor, deveriam cuidar-lhes e proteger-lhes. Disso 
decorre mais um conflito: o reconhecimento de que seu algoz é alguém que deveria 
lhes amar e proteger. Diante disso, não há como não reconhecer que esses crimes 
não podem ser tratados como os demais.

A atenção especializada nos órgãos policiais de investigação: delegacias e 
institutos de medicina legal – sensibilização e capacitação profissional

Em razão de uma tradição inquisitorial e discricionária da investigação 
policial, sempre houve uma dificuldade ou até mesmo uma resistência em se 
quebrar paradigmas dos servidores policiais e em se enxergar além daquilo que 
sempre se viu, ouviu ou fez. A história nos mostra que, aos delinquentes, deveria 
ser imposta uma pena antecipada, como se isso legitimasse a ação policial que 
deveria ser dura, severa, visando a traduzir a própria força do Estado. Isto, quase 
sempre, acabava por alcançar as vítimas de alguma forma.

Hoje, em um Estado Democrático de Direito, em que todo cidadão é 
sujeito de deveres e de direitos, não se pode admitir que os representantes desse 
mesmo Estado atuem apenas com base em prerrogativas e que desconsiderem 
a obrigação de agir como agentes de promoção de direitos e de cidadania. Isso 
implica, necessariamente, em cumprirem seus ofícios sem demora, de forma 
impessoal, observando a lei e, principalmente, agindo com solidariedade. Por isso, 
não basta dizer o que precisa ser feito, ser mudado e de que forma. Antes disso, 
é preciso sensibilizar os agentes do Estado para que, mesmo antes da necessidade 
de se trabalhar diferentemente, conscientizem-se da importância de se trabalhar 
diferentemente e de quantas transformações positivas na vida de uma pessoa um 
policial pode operar no desempenho de sua rotina.

Com a sensibilização dos servidores policiais acerca de sua importante 
missão – promover a investigação objetivando disponibilizar, ao sistema de 
justiça, as provas da infração penal e sua autoria –, é fundamental que os gestores 
da segurança pública internalizem a necessidade de garantir o funcionamento de 
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unidades policiais especializadas segundo as especificidades de determinados delitos 
e, principalmente, as necessidades de determinadas vítimas: crianças, mulheres, 
idosos, enfim, grupos sociais mais vulneráveis, pois, se já é tão difícil para todos as 
consequências de um ato criminoso, o que dirá para tais grupos.

Entretanto, é importante ressaltar que a realidade brasileira ainda se mostra 
distante do cenário ideal, em que teríamos um número expressivo de unidades 
policiais especializadas no atendimento às crianças vítimas de violência. Tal fato, 
entretanto, não impede que haja um atendimento diferenciado que, por sua vez, 
decorre muito mais da postura do profissional do que do ambiente em si. Em 
se tratando de crianças vítimas de violência, principalmente da violência sexual, 
tanto o reconhecimento dos sinais das formas de violência contra crianças, 
como a abordagem e a intervenção demandam habilidade, sensibilidade e 
compromisso dos profissionais envolvidos, além de uma intervenção 
profissional multidisciplinar, haja vista a necessidade de que o trabalho policial 
interaja com os demais profissionais das outras áreas, como: saúde, educação, ação 
social, justiça. 

A violência sexual contra a criança traz, em si mesma, algumas 
peculiaridades se comparada a outros delitos. Esse fato demanda uma intervenção 
policial diferenciada, a saber:

a) Diferentemente de outros delitos em que, após a ofensa, as vítimas não 
terão mais contato com o agressor, nos casos de violência sexual, em 
sua maioria, por ser o agressor alguém que faça parte do círculo familiar 
ou que tenha trânsito nesse ambiente, as vítimas continuam a conviver 
diuturnamente com o agressor.

b) O fato de não terem capacidade de entenderem o caráter reprovador das 
condutas que as vitimizam faz com que as vítimas também não se vejam 
como destinatárias do direito de não serem molestadas.

c) Questões sobre sexualidade ainda são um grande tabu e não costumam 
fazer parte da educação infantil, o que implica em mais uma barreira para 
a intervenção policial comum, pois a revelação sempre se acompanha de 
sentimentos de medo, de culpa e de dúvidas diante do desconhecido e, 
muitas vezes, diante da pressão familiar.

d) A violência em questão sempre envolve duas ou mais vítimas, ou seja, a 
própria vítima, o ente familiar que a praticou e os demais membros da 
família ou da comunidade.

e) Finalmente, diferentemente da maioria das vítimas que têm a capacidade 
reconhecida de expressão, as crianças, apesar de terem, sim, essa capacidade, 
não têm o reconhecimento da sociedade, que reconhece apenas o discurso 
linguístico comum como forma de expressão. Diante disso, desprezam-se, 
na maioria das vezes, as mais variadas formas com que uma criança ou um 
adolescente possam se expressar e, então, reportar a violência sofrida.
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Por isso, como visto anteriormente, não há como fracionar as diversas 
intervenções que uma situação de violência contra a criança requer. Mesmo 
o atendimento em uma delegacia de polícia ou em um instituto de medicina 
legal precisa contemplar o acolhimento, a proteção, a responsabilização, o 
acompanhamento e a prevenção. Isso somente será possível por meio da eficaz 
articulação da unidade policial com os demais órgãos da rede de atendimento. 
Deve-se ter em mente que: 

a) O acolhimento implica na escuta atenta, sem prejulgamentos, sem 
preconceitos e na reflexão acerca da melhor maneira de intervenção.

b) A proteção precisa ser garantida à luz da legislação pátria por meio da 
articulação dos órgãos de investigação com os demais órgãos da rede de 
atendimento, como os conselhos tutelares, o judiciário e o sistema de 
saúde, visando à aplicação das medidas de proteção legais disponíveis.

c) A responsabilização do agressor se faz imprescindível, pois também traz, 
em si, um caráter preventivo, além do retributivo. É importante destacar 
que a responsabilização não implica apenas na penalização, mas, muitas 
vezes, em tratamento do agressor. Portanto, é muito importante o trabalho 
rápido e o mais técnico possível das delegacias e dos institutos de medicina 
legal, pois, assim, poder-se-á reduzir o peso que a responsabilização exerce 
sobre as vítimas.

d) O acompanhamento não apenas das vítimas, mas de toda a família, 
inclusive do agressor, é algo que se impõe, pois a violência sexual contra 
a criança costuma ser absurdamente negada pelo grupo familiar, o que 
implica em grande angústia para todos e se traduz em um ciclo vicioso de 
violências múltiplas como: física, psicológica, patrimonial.

e) Finalmente, a prevenção é de suma importância tanto do ponto de vista da 
vítima, quanto do agressor: à vítima, para que não internalize essa condição 
e se torne mais vulnerável; ao agressor, para que entenda exatamente a 
origem de sua conduta reprovada, se patológica ou se de caráter. Neste 
aspecto, mesmo as unidades policias podem e devem trabalhar com 
campanhas educativas que, principalmente, esclareçam a sociedade acerca 
dessa violência e de suas implicações legais.

Diante de tais pontos, já é possível perceber que a atenção à criança e 
ao adolescente nos órgãos policiais e os serviços de medicina legal precisam ser 
diferenciados quanto à capacidade dos profissionais envolvidos e, principalmente, 
que essa atenção e esses serviços devem ser muito bem articulados com os demais 
órgãos, conforme abordado anteriormente. É preciso que todos aqueles que 
demandam a atenção dos órgãos policiais sintam-se seguros de estar em mãos 
de profissionais capazes de entender toda a complexidade da violência sofrida 
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e prontos para promover não apenas a responsabilização, mas todas as demais 
necessidades que propiciem o resgate da dignidade da vítima, tão ofendida pela 
prática criminosa. Aqui, é importante ressaltar que não se trata da execução direta 
de todas as etapas destacadas, mas da promoção da execução pelos demais órgãos 
envolvidos que contemplem o atendimento médico, psicoterápico, social, 
policial e judicial.

O atendimento médico implica diversas atribuições, como: a identificação 
da suspeita por meio da anamnese e do exame físico; o encaminhamento ou 
o recebimento de atendimento emergencial ou ambulatorial; a prescrição 
da contracepção de emergência e a profilaxia para as doenças sexualmente 
transmissíveis; o encaminhamento para serviços de abortamento legal; o adequado 
preenchimento do prontuário de atendimento para viabilizar a realização de exame 
de corpo de delito indireto pelo exame desse prontuário de atendimento nos 
casos da impossibilidade do exame ou da sua complementação; e a notificação da 
violência aos órgãos competentes. 

O atendimento psicoterápico se faz necessário em qualquer situação de 
violência contra a criança e o adolescente uma vez que, segundo os especialistas, 
tais experiências podem deixar sequelas na personalidade e no comportamento da 
vítima. Por isso, muitas vezes, torna-se necessária a extensão de tal atendimento a 
toda a família, a fim de se evitar a reincidência da conduta. 

O atendimento social se justifica pela necessidade de se levantar 
dados para um complexo estudo acerca das possíveis causas da violência, de suas 
consequências e da forma de tratá-las, por exemplo, com: estudos socioeconômicos 
para o conhecimento das condições da família, orientação sobre direitos e deveres 
relativos à proteção das vítimas, oferecimento de serviços e de recursos disponíveis 
segundo as políticas públicas e articulação entre todos os que atuam na causa, 
governamentais ou não.  

Os atendimentos policial e judicial implicam ações destinadas à 
aplicação da lei quanto à proteção da vítima e à responsabilização do agressor, 
ressaltando-se o importante papel das delegacias, na rede social, como o agente 
que desencadeará todas as demais ações de cuidado e de proteção das vítimas, 
pois costuma ser o primeiro órgão a tomar conhecimento dos fatos. Os órgãos de 
investigação policial desempenham o importante papel de evidenciar a prova quer 
por meio dos exames periciais, quer por meio da escuta especial das vítimas e dos 
demais envolvidos. Também têm a responsabilidade de aplicar medidas cautelares 
que garantam a proteção da vítima e as ações legais para a responsabilização do 
agressor. 
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A estrutura dos órgãos policiais de investigação: delegacias e institutos de 
medicina legal

Como visto anteriormente, o trabalho policial oferecido às crianças e aos 
adolescentes vítimas de violência sexual deve ser diferenciado, precipuamente com 
base nas condutas dos servidores policiais, que devem respeitar a complexidade de 
sentimentos e os sofrimentos vivenciados por essas vítimas e por toda sua família. 
Porém, é importante que o ambiente desse atendimento seja adequado, pois 
estamos diante de um tipo de violência que atenta contra a dignidade da pessoa 
humana, agravado por se tratar de pessoas em formação.

Registre-se, contudo, que, atualmente, não se discute a necessidade das 
delegacias especializadas no atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de 
violência. Nessas delegacias, verifica-se a distinção de atendimento desde o registro 
da ocorrência que respeita a privacidade dos comunicantes, até a existência de salas 
lúdicas especiais para o acolhimento e a escuta especializada das vítimas. Esse 
ambiente diferente das unidades policiais tradicionais evita a caracterização e o uso 
de armas pelos servidores policiais. Aliás, é recomendação do Relatório Final da 
CPI da Pedofilia a criação de unidades policiais especializadas para o atendimento 
às crianças e aos adolescentes vítimas de violência.

Da mesma forma, o atendimento nos institutos de medicina legal deve ser 
realizado em salas especiais, com acesso reservado, pois constitui uma intervenção 
bastante invasiva, oportunidade em que se busca qualquer sinal de lesão ou de 
violação à integridade física nas vítimas. Ressalte-se que, ao contrário do que se 
imagina, a constatação de vestígios da violência sexual em si não é tão simples ante 
a tenra idade das vítimas. Daí por que um trabalho bem integrado com os policiais 
investigadores é fundamental, pois o cruzamento do relato das vítimas com outros 
sinais físicos pode confirmar a violência. 

Vale lembrar que o Projeto de Lei nº 4.126/2004 em tramitação no 
Senado Federal determina que o exame pericial da criança ou do adolescente 
vítima de violência sexual seja feito em local reservado, preservando suas imagem 
e intimidade e com o acompanhamento dos pais ou de demais responsáveis. No 
entanto, o cotidiano policial nos mostra muitos relatos de vítimas e de familiares 
que alegam o arrependimento pelo registro da ocorrência quando são atendidos 
por profissionais sem preparo e em unidades tradicionais. Por isso mesmo, a 
criança e o adolescente vítimas de violência, mesmo que atendidos em unidades 
policiais e de medicina legal tradicionais, devem ser preservados de situações 
corriqueiras em tais unidades, como o contato com delinquentes, muitas 
vezes algemados; com pessoas exaltadas, alcoolizadas; com policiais portando 
armamento ostensivo porque, às vezes, têm de fazer uso da força para contenção 
de pessoas detidas; com possíveis situações de tentativas de fugas; enfim, com 
as situações de um ambiente muito hostil.  Por isso, algumas soluções simples, 
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como sala ou entrada separadas, servidores não caracterizados e, principalmente, 
treinados para o atendimento, podem ajudar. O ideal é que as vítimas se sintam 
confortáveis em unidades policiais que foram especialmente pensadas e criadas 
para protegê-las e não para submetê-las a mais angústias, medos, dúvidas, 
sofrimentos e constrangimentos, ou seja, à revitimização.

A importância do relato da criança e do adolescente, vítimas da violência 
sexual, como meio de prova e a imprescindibilidade da escuta especial para 
a investigação policial

Quando se trata da revelação da violência sofrida pela criança e pelo 
adolescente, muitos aspectos devem ser considerados. O primeiro, sem dúvida, 
contempla a rigorosa observância ao princípio da proteção integral, consagrado 
pela Constituição Federal vigente e também contemplado pelo art. 5º do Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA), o qual dispõe que “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” (ISHIDA, 2010, p. 10). 

Logo, por um lado, a grande problemática que se instala é justamente o 
contraponto entre a imprescindibilidade de se conhecer os fatos experimentados 
pelas vítimas, o que é necessário para a investigação, e a preservação destas de qualquer 
tipo de sofrimento. Nesse sentido, inadmissível se torna o uso da inquirição direta 
comumente realizada, pois, no caso de crianças e de adolescentes, trata-se de pessoas 
em fase especial de desenvolvimento. Uma inquirição inadequada pode acarretar 
graves consequências ao desenvolvimento físico, social e psíquico dessas vítimas. 
Por outro lado, conhecer os fatos vivenciados pelas crianças e pelos adolescentes 
vítimas de violência é imprescindível para a produção da prova da autoria e da 
materialidade, pois não é comum, nesses casos, a constatação de vestígios físicos e 
muito menos de testemunhas presenciais, o que tem levado o sistema de justiça a 
valorizar o relato das vítimas.

Nas situações de violência sexual contra a criança e o adolescente, há que 
se destacar que a negação é um fenômeno que costuma permear todo o processo 
de violência. Quando revelado, o fato costuma atingir toda a família, de modo que 
os profissionais envolvidos devem ter muito claro que, apesar da necessidade de se 
buscar a responsabilização do agressor, a proteção deve ser o foco principal. Nesses 
casos em especial, é necessário que o trabalho investigativo seja feito de modo a 
garantir os direitos das vítimas, preservando-as de novos traumas, o que afasta a 
revitimização, ou seja, o peso da responsabilização pela produção da prova. Isto 
será assegurado se admitirmos que toda e qualquer forma de expressão da vítima 
deve ser levada em conta, independentemente da sua capacidade de comunicação. 
Métodos como o estudo social e a avaliação até do agressor são muito bem-vindos. 
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Por isso, tem-se buscado alternativas profissionais para que tais vítimas possam 
revelar a violência sofrida, mas sempre com o propósito primeiro de proteção e de 
redução dos danos até então sofridos. Quanto à responsabilização do agressor, esta 
deve ser uma consequência paralela do processo de proteção. 

Muito tem se discutido sobre o modelo ideal de acolhimento, de proteção, 
de responsabilização, de acompanhamento e de prevenção. Na nossa visão, nenhum 
órgão jamais estará preparado para desempenhar, a contento, todas essas fases. É 
certo que cada um tem suas atribuições específicas, as quais devem ser preservadas, 
mas é preciso compreender ser plenamente possível estabelecer um sistema 
integrado de cooperação em que cada um cumpra suas tarefas, porém, abstendo-
se de práticas que desrespeitem a proteção integral da criança e do adolescente, 
como as reiteradas e inábeis escutas das vítimas e a demora nos encaminhamentos 
de suas necessidades. Portanto, onde e como tais vítimas serão ouvidas é algo 
a ser amadurecido com base no sistema de que se dispõe, mas é certo que essas 
vítimas não podem ser ouvidas nos mesmos moldes das inquirições comuns até 
pela incompreensão da ilicitude e da reprovabilidade da conduta sofrida.

Para a investigação policial, quanto mais fidedigno o relato dos fatos pelas 
vítimas, mais seguras serão as provas carreadas, e, consequentemente, seu bom 
aproveitamento para a responsabilização do autor. Isso não significa, contudo, que 
a inquirição tenha de ser feita nos moldes da investigação comum. Muito pelo 
contrário, como já demonstramos anteriormente. Um protocolo de atendimento 
precisa ser adotado pelos profissionais responsáveis pelo atendimento quer 
nas delegacias, quer nos institutos médicos legais. Deve-se considerar, ainda, o 
treinamento apropriado para a escuta especial – que leve sempre em conta que o 
recomendável é que as vítimas sejam questionadas sobre o fato o menor número 
de vezes possível – e o modo como o judiciário local tratará tal prova. Daí por 
que, mais uma vez, a articulação com a rede de atendimento se faz imprescindível. 
Em nossa visão, tal protocolo de atendimento às vítimas poderia seguir alguns 
direcionamentos:

a) Informação prévia sobre os fatos para subsidiar a entrevista.
b) Acolhimento da vítima para que ela se sinta segura e protegida; oportunidade 

em que lhe seja explicado o que será feito e com que finalidade.
c) Escuta livre, sem interrupções ou solicitações de detalhes desnecessários.
d) Ambiente da entrevista agradável à faixa etária da vítima, podendo se 

utilizar alguns brinquedos, lápis de cor, papel, porém, sem exageros, para 
evitar a distração.

e) Entrevista a sós com a vítima, visando a minimizar a influência externa e as 
consequentes pressões.

f) Incentivo ao relato espontâneo, evitando-se insistir em determinados 
assuntos.

g) Identificação de situações de risco; oportunidade em que o profissional 
deverá desencadear providências de proteção perante a rede de atendimento.
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h) Relato circunstanciado e reservado às autoridades policiais responsáveis 
pela investigação.  

Proteção x investigação policial: considerações finais

Portanto, o acolhimento e a proteção das crianças e dos adolescentes 
vítimas de violência devem anteceder qualquer ação voltada à responsabilização 
do agressor. Essas duas primeiras fases requerem intervenções interdisciplinares 
que, certamente, vão concorrer para as fases seguintes sem que haja prejuízos 
quanto à preservação da prova. Nesse sentido, os profissionais do sistema de 
justiça, incluindo-se os policiais e os médicos legistas, devem ser sensibilizados 
e capacitados para evitar práticas revitimizantes, admitindo-se, ab initio que a 
versão das vítimas pode ser obtida por profissionais de áreas indiretas do sistema, 
desde que também sensibilizados para a importância dessa colaboração para com a 
responsabilização do agressor.

A partir da notícia, é preciso agir com prioridade quanto à redução de danos, 
e os atendimentos devem contemplar, de forma efetiva, a garantia do princípio 
da proteção integral das crianças e dos adolescentes. Antes mesmo da intervenção 
policial, é preciso que as vítimas sejam preparadas para identificar, para reconhecer 
e para compreender os indícios da existência da situação de violência.

Experiências inovadoras têm sido vivenciadas pelo mundo todo, mas é 
preciso que cada sociedade se adapte com base em suas realidades, sempre norteada 
para o fato de que a violência sexual deixa marcas profundas no desenvolvimento 
das crianças e dos adolescentes e que, por isso, demanda intervenção rápida e 
capacitada, respeitando-se, assim, a condição especial dessas vítimas, seres humanos 
em formação. Logo, por tudo que procuramos demonstrar ao longo deste trabalho, 
verifica-se não haver qualquer incompatibilidade entre a proteção às crianças e aos 
adolescentes e a investigação policial destinada à responsabilização do agressor, 
desde que sejam observados os princípios da proteção integral dessas vítimas.
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Capítulo 13 

O papel da defensoria pública no 
atendimento extrajudicial e judicial 
às crianças e aos adolescentes em 
situações de violência sexual

Diego Vale de Medeiros

O presente estudo busca refletir sobre as tendências internacionais e 
nacionais relacionadas ao atendimento especializado e adequado para crianças 
e adolescentes em situações de violência sexual. Ressalta o papel da Defensoria 
Pública que, como prestadora de serviço público, deve priorizar, integralmente, 
atenção às crianças, aos adolescentes e às suas famílias em esfera extrajudicial e 
judicial respeitando as especificidades e as complexidades de cada caso.

Os termos escuta, depoimento ou atendimento não revitimizante ocupam 
importante discussão na dimensão e na compreensão de crianças e de adolescentes 
como sujeitos e como destinatários diretos de qualquer decisão vindoura de 
intervenção em suas vidas, dentro ou fora do judiciário. Desta forma, somos 
obrigados a reafirmar o compromisso de todos no pensar contínuo sobre a 
formação e a humanização de todos os que participam da rede de atendimento, 
tornando-a capaz de promover, tecnicamente, a proteção e o cuidado dessas crianças 
e desses adolescentes e a reconhecer  a incompletude institucional e a necessária 
integração entre todos os atores sociais do sistema público de defesa da infância e 
da adolescência. Compreendemos que a presente pauta política não se restringe 
à adequação de técnicas e de espaços mais apropriados, em esfera judicial, para 
ouvir crianças e adolescentes, mas busca contemplar uma releitura nas relações das 
estruturas, dos serviços e da formação de profissionais responsáveis pela defesa de 
crianças e de adolescentes com qualidade, eficiência, cuidado e atenção.  
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Evolução normativa garantista e necessidade de modernização institucional
O arcabouço jurídico internacional sustenta e respeita o direito da criança1 

de expressar suas opiniões e de ser ouvida, conforme art. 12 da Convenção sobre 
os Direitos da Criança:

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada 
a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas 
opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados 
com a criança, levando-se devidamente em consideração essas 
opiniões, em função da idade e maturidade da criança.

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, 
a oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial 
ou administrativo que afete a mesma, quer diretamente quer 
por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em 
conformidade com as regras processuais da legislação nacional 
(CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, 
1989, grifo nosso).

Não diferentemente, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos 
arts. 100, XII e 28, § 1o prestigia, em disposto principiológico e procedimental, a 
manifestação da criança e do adolescente nos atos administrativos e judiciais.

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o 
adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de 
responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus 
pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar 
nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e 
de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela 
autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 
1o e 2o do art. 28 desta Lei (BRASIL, 1990, grifo nosso).

§ 1o Sempre que possível, a criança ou o adolescente 
será previamente ouvido por equipe interprofissional, 
respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de 
compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua 
opinião devidamente considerada. (BRASIL, 1990, grifo 
nosso).

Ainda sobre a necessidade de equiparação de representação processual da 
criança e do adolescente, o ECA enaltece o instituto da curadoria especial, que nos 
casos de violência sexual torna-se necessário, para que formal e materialmente seus 
interesses sejam respeitados e devidamente ponderados, vejamos:

Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e 

1 Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolescente e Conselho 
Tutelar: orientações para 
criação e funcionamento. Pró-
conselho Brasil. p. 85 e 86
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os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos 
por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil 
ou processual.

Parágrafo único. A autoridade judiciária dará curador 
especial à criança ou adolescente, sempre que os 
interesses destes colidirem com os de seus pais ou 
responsável, ou quando carecer de representação ou 
assistência legal ainda que eventual (BRASIL, 1990, grifo 
nosso).

Contudo, a evolução normativa e doutrinária não se reflete integralmente 
nas práticas institucionais que, em grande maioria, sustentam-se em divisões 
compartimentadas, tratando ainda crianças e adolescentes como incapazes de 
expressarem suas vontades e de se manifestarem sobre as intervenções em suas vidas.

O atendimento judicial e extrajudicial às crianças e aos adolescentes em 
situações de violência sexual

No atendimento extrajudicial e judicial dos casos de violência sexual contra 
crianças e adolescentes, todos os órgãos e serviços públicos são potencialmente 
envolvidos na possibilidade de identificar e de registrar situações que apresentem 
situação de violência sexual.2 A primeira experiência inovadora de escuta especial para 
crianças e adolescentes se deu no ano de 2003, na 2ª Vara Especializada da Infância 
e Juventude de Porto Alegre. Hoje, o Brasil dispõe de 40 salas especializadas.3 

Segundo o magistrado Cezar (2007, p. 62), por meio da técnica do 
depoimento especial, torna-se possível garantir os seguintes benefícios: a) redução 
do dano durante a produção de provas em processos judiciais nos quais a criança ou 
o adolescente são vítimas ou testemunhas; b) garantia dos direitos da criança e do 
adolescente e proteção e prevenção de seus direitos quando, ao serem ouvidos em 
juízo, suas palavras são valorizadas, e sua inquirição respeita sua condição de pessoa 
em desenvolvimento; c) melhoria na produção da prova produzida.

Inicialmente, concorda-se com que a prestação do serviço público 
extrajudicial ou judicial de atendimento a crianças, a adolescentes e a suas família em 
possíveis situações de violência sexual repercutirá na qualidade de seus depoimentos 
quando necessário. O ambiente físico no qual a criança será recebida, o número de 
entrevistas às quais ela será submetida e o modo pelo qual o profissional vai tratá-la 
serão peremptórios para a qualidade da instrução probatória. 

Todavia, além da preocupação em apurar a verdade real dos fatos, o olhar 
de toda a rede de atendimento, incluindo o sistema de justiça, deve prestigiar a 
proteção e o cuidado às crianças, aos adolescentes e às suas famílias em um cenário 
de vulnerabilidade. A readequação não pode se restringir apenas ao âmbito judicial, 

2 Consideramos como exemplos 
de órgãos e de serviços 
públicos as escolas, o conselhos 
tutelares, as delegacias de 
policia, a defensoria pública, 
o Centro de Referência de 
Assistência Social, a unidade 
básica de saúde, entre outros.

3 Disponível em: <http://www.
dire i tosdacr ianca .org .br /
em-pauta/2011/05/judiciario-
brasileiro-discute-tomada-de-
depoimento-especial> Acesso 
em: 1º dez. 2011.
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principalmente quando entendemos a lógica do Sistema de Garantia dos Direitos 
das Crianças e dos Adolescentes, previsto na Resolução n° 113 do Conselho 
Nacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes (Conanda).

Além dos esforços de um novo paradigma de atendimento mais 
humanizado no judiciário, em consonância com as diretrizes de uma justiça 
adaptada para crianças e adolescentes4, há a necessidade de que os demais 
equipamentos e serviços públicos promovam a qualificação específica dos 
profissionais, no contexto de articulação e de fortalecimento da rede e de estímulo 
na formatação de espaços físicos projetados adequadamente para o atendimento. 

Essa visão já é defendida pelo Conselho Federal de Psicologia, na 
Resolução n°010/2010, que disciplina a atuação de psicólogos em todas as esferas 
da rede de proteção de crianças e de adolescentes em situações de violência. No 
tocante às estruturas judiciais, conforme explicitado na Recomendação n° 33/2010 
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)5, há estímulo, aos tribunais de justiça, 
para a criação de serviços especializados para escuta de crianças e de adolescentes 
vítimas ou testemunhas de violência nos processos judiciais. Essa recomendação 
informa a possibilidade de videogravações para registrar o depoimento das 
crianças e dos adolescentes em salas especiais diferentes daquelas do ambiente 
tradicional de audiências e de acompanhamento de profissionais preparados para 
realizar tal atendimento. 

Na lógica política que advém da presente recomendação, reforça-se o 
entendimento de que sua instrumentalização enseja a busca pela interdisciplinaridade 
e pela promoção de uma articulação entre os profissionais envolvidos, como 
defensores públicos, juízes, advogados, promotores, psicólogos e assistentes sociais 
do judiciário, com o objetivo final de atingir, em conjunto com os demais órgãos da 
rede de defesa e de proteção, a real qualificação técnica de atendimento público às 
crianças e aos adolescentes vítimas de qualquer tipo de violência inclusive a sexual. 

Insta ressaltar a relativização da obrigatoriedade de oitiva do público 
infantojuvenil sem respeitar o desejo de livre manifestação. Os depoimentos 
judiciais de crianças e de adolescentes devem ser feitos apenas quando forem 
absolutamente imprescindíveis, pois todo depoimento judicial usado como forma 
de busca da verdade real, e não com forma de atenção e de cuidado, é revitimizante. 
Nessa lógica, a ênfase de convergência de esforços pauta-se na redução do máximo 
de oportunidades de inquirição judicial para que não recaia o ônus probatório 
exclusiva ou predominantemente sobre crianças e adolescentes. Conforme estudo 
recente realizado pela organização não governamental Chilhood Brasil, em razão 
das formalidades processuais, as crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas 
de crimes sexuais são ouvidos, em média, oito vezes durante os trâmites judiciais, 
acarretando, por consequência, a revitimização ou a revivência do trauma sofrido.6 
Faz-se necessário, portanto, o aperfeiçoamento e o aprofundamento de técnicas na 
investigação policial e judicial, fazendo prevalecer outros meios de provas cabíveis 

4 Associação Brasileira dos 
Magistrados, Promotores de 
Justiça e Defensores Públicos 
da Infância e da Juventude 
(ABMP). Diretrizes de uma 
Justiça Adaptada a Crianças e 
Adolescentes.

5 A Recomendação n° 33 
do CNJ aconselha, aos 
tribunais, a criação de serviços 
especializados para escuta de 
crianças e de adolescentes 
vítimas ou testemunhas 
de violência nos processos 
judiciais. Depoimento 
Especial.

6 Disponível em: <http://www.
childhood.org.br/programas/
depoimento-especial> Acesso 
em: 1º dez .2011.
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em direito para que se tornem especiais e excepcionais os depoimentos de crianças 
e de adolescentes.

Posicionamento dos defensores públicos que defendem crianças e 
adolescentes em processos judiciais e extrajudiciais

A Defensoria Pública possui o compromisso constitucional de prestar 
assistência jurídica gratuita e integral a todos que necessitam desse serviço público. 
A Lei Complementar n° 132/2009 alterou dispositivos da Lei Complementar n° 
80/94 no que tange à organização da Defensoria Pública, reforçando, assim, o 
caráter amplo da defesa da criança e do adolescente.

XI – exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos 
da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora 
de necessidades especiais, da mulher vítima de violência 
doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que 
mereçam proteção especial do Estado (BRASIL, 2009, grifo 
nosso).

Em relação ao tema em tela, os anos de 2010 e 2011 foram muito ricos nas 
discussões entre defensores públicos que atuam na defesa dos interesses e direitos 
das crianças e dos adolescentes. Após evento realizado pela Childhood Brasil no 
ano de 2010, o Fórum Nacional de Defensores Públicos Coordenadores de Defesa 
da Criança e do Adolescente reuniu-se em julho de 2011 em Belo Horizonte, 
Minas Gerais. As seguintes propostas foram elaboradas: 

I. Recomendar e proporcionar o acompanhamento de defensor público 
às crianças e aos adolescentes em todas as instâncias, em respeito ao 
inciso XII, parágrafo único do art. 100 do ECA. 

II. Reafirmar a criação e a implementação das curadorias especiais, 
conforme fundamentação de tese nacional aprovada no I Congresso 
Nacional de Defensores Públicos da Infância e Juventude.

III. Garantir a oitiva da criança ou do adolescente em todos os processos em 
que houver interesse jurídico, consultando-lhes quanto ao interesse de 
se verem assistidos, respeitando-se o direito à autonomia. 

IV. Buscar a garantia da proteção integral e do melhor interesse da criança 
e do adolescente nos procedimentos de escuta especial.

V. Primar pela observância das normas procedimentais, mormente, 
nas hipóteses de utilização-padrão de medida cautelar de produção 
antecipada de provas, exercendo a defesa técnica para priorizar a 
proteção da criança, com estrita observância dos requisitos legais para 



230

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos

utilização de tal procedimento, cuidando para que a criança não seja 
revitimizada em depoimento com finalidade meramente condenatória 
do acusado da violação de direitos.

VI. Arguir tecnicamente a impropriedade da utilização da oitiva judicial 
cautelar de criança vítima ou testemunha em procedimentos que não 
tenham cunho eminentemente protetivo perante a Justiça Especializada.

VII. Externar o posicionamento institucional acerca da impropriedade de 
alteração da legislação processual penal para inclusão de procedimentos 
alusivos às crianças e aos adolescentes, privilegiando o fortalecimento e 
o aprimoramento da legislação especial (ECA).

VIII. Colaborar com o compromisso firmado pelo Conselho Nacional de 
Defensores Públicos Gerais (Condege) em apoio às ações a serem 
desenvolvidas sobre escuta especial, promovendo a discussão do papel 
político das defensorias públicas. 

IX. Promover capacitação continuada e específica na área das violações dos 
direitos sexuais de crianças e de adolescentes.

X. Acompanhar a instalação e a implementação das salas de escuta especial.   

XI. Buscar o aproveitamento das salas de escuta especial para oitiva de 
crianças e de adolescentes em outras demandas que se façam necessárias.

Estudando as recomendações supramencionadas em procedimento 
administrativo instaurado no Núcleo Especializado da Infância e Juventude da 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo (n° 62/11), o Defensor Público de 
São Paulo Rafael Soares da Silva Vieira, em recente parecer, tece importantes 
comentários:

Verifica-se pela análise das recomendações do Fórum Nacional 
a preocupação em se garantir a máxima participação das crianças 
e dos adolescentes nos feitos que lhes digam respeito, com o 
mínimo desgaste a elas, mormente psíquico.

(...) 

Recomendação de Garantir a oitiva da criança/
adolescente em todos os processos em que houver 
interesse jurídico, consultando-lhes quanto ao interesse 
de se verem assistidos, respeitando-se o direito à 
autonomia: Atuação semelhante à da recomendação já é 
constatada na Defensoria Pública de S. Paulo em relação aos 
Juizados de Violência Doméstica. Pela Deliberação n. 138/2009 
do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de SP, 
que estabelece a tramitação prioritária de casos de Violência 
Doméstica e Familiar, no âmbito da Defensoria Pública do 
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Estado de São Paulo - SP, a vítima deve receber atendimento 
particularizado e humanizado (art. 3º). Na prática isso implica 
a nomeação de outro defensor à vítima. A mesma conclusão se 
chegaria quanto ao atendimento à criança vítima. A leitura que 
se propõe fazer é pela ampliação da palavra ‘Defensor Público’ 
na recomendação, de forma a assegurar que a criança receba 
defesa técnica gratuita, podendo ser feita por Defensor Público. 

(...)

Recomendação: Primar pela observância das normas 
procedimentais, mormente, nas hipóteses de utilização-
padrão de Medida Cautelar de Produção Antecipada 
de Provas, exercendo a defesa técnica para priorizar 
a proteção da criança, com estrita observância dos 
requisitos legais para utilização de tal procedimento, 
cuidando para que a criança não seja revitimizada em 
depoimento com finalidade meramente condenatória 
do acusado da violação de direitos;

Recomendação: Arguir tecnicamente a impropriedade 
da utilização da oitiva judicial cautelar de criança 
vítima/testemunha em procedimentos que não tenham 
cunho eminentemente protetivo, perante a Justiça 
Especializada;

As recomendações acima podem ser analisadas conjuntamente, 
por tocarem num dos pontos mais sensíveis relativos à oitiva 
especial de crianças e adolescentes, que é a finalidade da oitiva 
especial.

Como exposto na introdução do parecer, um dos objetivos 
da escuta especial é obter a prova com qualidade e sem 
causar revitimização. Entretanto, há vozes em contrário ao 
depoimento especial. Ao mesmo tempo em que se enxergam 
aspectos positivos na escuta especial, há algumas críticas, como 
as elaboradas por parte de Procuradora de Justiça, do Conselho 
Federal de Psicologia e do Conselho Federal de Serviço Social. 
(...)

Para a Procuradora de Justiça gaúcha Maria Regina Fay de 
Azambuja, outros meios de produção de prova seriam possíveis, 
sem a necessidade de imputar a responsabilidade à criança: 
‘(...) cabe questionar: é possível, à luz da Doutrina da Proteção 
Integral, fazer recair sobre a criança, considerada pela lei pessoa 
em fase especial de desenvolvimento, a responsabilidade 
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pela produção da prova, como se fazia antes da vigência 
da Constituição Federal de 1988? A Doutrina da Proteção 
Integral legitima a prática de inquirir a criança, em especial, 
quando não há vestígios físicos, ciente das consequências que 
suas declarações acarretarão ao abusador e ao grupo familiar? 
Essa situação valoriza a criança, como sujeito de direito, ou a 
expõe a mais uma violência? Que outros instrumentos seriam 
legítimos de ser usados para apurar a existência do fato e buscar 
a responsabilização do abusador? Considerando as descobertas 
das áreas de psicologia e da psiquiatria, desde Freud, 
datadas do início do século XX e reafirmadas por inúmeros 
estudiosos de saúde mental, que envolvem a possibilidade de 
a criança bloquear, no âmbito verbal, a cena da violência, seria 
recomendável exigir a sua inquirição?’7

Para o Conselho Federal do Serviço Social, a preocupação 
é tratar a criança apenas como uma fonte de prova, sem se 
importar com sua revitimização. ‘(...) a instrução processual 
termina por gerar novos danos psíquicos à vítima, isto é, ocorre 
a revitimização, na medida em que a criança e/ou adolescente, 
em vez de ser vista propriamente como sujeito de direitos em 
peculiar estágio de desenvolvimento, é tomada mais como 
uma fonte de informação, de forma que todo o processo penal 
acaba voltado mais para o acusado do que para a vítima, não 
reparando – ou minimizando – os danos sofridos pela mesma.’8

Em síntese, entre a utilização e a crítica, pode-se depreender 
que a técnica não deve ser usada apenas como uma fonte de 
obtenção de prova, mas sim quando o depoimento da criança 
for imprescindível para a reconstrução dos fatos.

A necessidade do depoimento advirá do cotejo das demais 
provas constantes dos autos. Se o processo for suficientemente 
instruído, não será preciso ouvir a criança; se for lacunoso, sim.

Dessa maneira, a tomada do depoimento especial deve ser feita 
após a produção de outras provas, pelo que não se pode admitir 
a utilização da oitiva judicial cautelar, feita antecipadamente, 
salvo hipótese excepcional, para evitar o perecimento da prova, 
com os mesmos parâmetros empregados pela doutrina na 
análise do art. 366 do Código de Processo Penal. Para Antonio 
Magalhães Gomes Filho, a produção antecipada de provas não 
poderá ser rotina, ‘mas providência resultante da avaliação 
do risco concreto de impossibilidade na obtenção futura das 
informações necessárias ao êxito da persecução’.9

7 AZAMBUJA, M. R. F. de. 
Inquirição da criança vítima de 
violência sexual: proteção ou 
violação de direitos? Porto 
Alegre : Livraria do Advogado, 
2011, p. 168/169.

8 CONSELHO FEDERAL DE 
SERVIÇO SOCIAL. Reflexões 
ético-políticas sobre a metodologia 
“depoimento sem dano” (dsd) junto 
a crianças e adolescentes vítimas 
de violência, abuso ou exploração 
sexual. Disponível em: <http://
www.cfess.org.br/arquivos/
Documento_DSD_COFI.
pdf>. Acesso em: 25 abr. 2011, 
p. 5/6.

9 Medidas cautelares da Lei n° 
9.271/96: produção antecipada 
de provas e prisão preventiva. 
Boletim do IBCCrim, n. 42, jun. 
1996, edição especial, p. 5.
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Outro aspecto da recomendação é a não utilização da 
técnica em outros procedimentos que não tenham cunho 
eminentemente protetivo. A técnica do depoimento especial 
deve ser utilizada no interesse da criança. Até por isso se 
explica para ela a importância de seu testemunho e se faculta 
sua participação no processo. Se não se vislumbra possibilidade 
de a criança ser tutelada com o depoimento especial, este passa 
a ser fonte ordinária de produção de provas, sem cuidado com 
consequências negativas que reviver o fato podem trazer, o que 
vai à contramão da defesa do superior interesse da criança e não 
pode ser admitido pelo Defensor Público (VIEIRA, 2013).

Conclusão

Nas situações decorrentes de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, torna-se imperiosa a readequação institucional em favor 
das diretrizes de funcionamento do sistema de garantia e de atendimento 
especializado, contribuindo para que os procedimentos extrajudiciais e os 
processos judiciais sejam conduzidos priorizando sua proteção, e não os 
colocando como mero objeto de produção de provas. Além da preocupação 
na persecução probatória, o olhar de todo o sistema de garantia dos direitos 
das crianças e dos adolescentes, incluindo o sistema de justiça, deve prestigiar 
a proteção e o cuidado às crianças, aos adolescentes e às suas famílias em um 
cenário de vulnerabilidade. A Defensoria Pública, nos termos do art. n° 227 
da Constituição Federal recebe, nesse cenário, o dever de garantir o direito 
ao serviço público de assistência jurídica gratuita e integral com prioridade 
absoluta.
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Capítulo 14 

Casos com depoimentos de crianças e 
de adolescentes vítimas e testemunhas 
de violência sexual – O papel 
institucional da advocacia: protocolo 
ético de atuação

Roberto de Figueiredo Caldas

Raquel Pinto Coelho Perrota

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), instituído pela Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990, doravante designado apenas como ECA, garante, 
a toda criança e adolescente, acesso à Defensoria Pública, ao Ministério Público 
e ao Poder Judiciário, por qualquer de seus órgãos (art. 141), sendo a assistência 
judiciária gratuita prestada aos que dela necessitarem por meio de defensor público 
ou de advogado nomeado (art. 141, § 1º). Esse mesmo diploma legal estabelece que 
a criança ou o adolescente, seus pais ou responsável e qualquer outra pessoa que 
tenha legítimo interesse na solução da lide estão aptas a intervir nos procedimentos 
por meio de advogado, sendo este intimado para todos os atos, o que inclui a 
tomada de depoimento especial (art. 206). Assim o fez o legislador brasileiro a fim 
de proporcionar todos os meios de acesso à justiça à criança e ao adolescente, bem 
como ao seu responsável legal, quando houver uma lide (ISHIDA, 2010).

 Do mesmo modo, o acesso à justiça é assegurado àquele que figura no 
outro polo da lide, seja ele capaz ou incapaz perante a lei. É sob esses dois ângulos 
que devemos pautar a análise da atuação da advocacia quando da tomada de 
depoimento de crianças e de adolescentes vítimas ou testemunhas (estes mesmos, 
vítimas também, por terem testemunhado o fato) de violência sexual.
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Direito internacional e direito comparado

A atuação do advogado é de extrema relevância para a obtenção da verdade 
e para o atingimento da justiça, indispensável que é à administração da justiça 
(art. 133 da Constituição Federal). No caso, entretanto, tal caminho deve ser 
trilhado com observância dos pilares de proteção da criança e do adolescente e das 
experiências de tomada de depoimento especial outras que não aquelas em geral 
aplicadas no contexto do Judiciário brasileiro. O objetivo é não causar apreensões, 
temores e traumas no depoente. 

O direito da criança e do adolescente no Brasil é guiado pela chamada 
doutrina da proteção integral que, com base no reconhecimento de direitos 
especiais, vê o infante como verdadeiro sujeito de direitos. Surgida no contexto 
da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 19591 e incorporada ao 
ordenamento jurídico pátrio por meio do art. 227 da Constituição Federal de 1988 
(CF) e, posteriormente, repetida pelo ECA de 1990 (arts 1º e 4º), essa doutrina 
funda-se no reconhecimento da condição da criança e do adolescente como pessoas 
em desenvolvimento, e, portanto, merecedoras de tratamento especial. Segundo 
ela, é responsabilidade dos pais, da comunidade, da sociedade em geral e do Estado 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos mais fundamentais da 
criança e do adolescente, como o direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade e 
ao respeito (art. 227 da CF e art. 4º do ECA).

A doutrina da proteção integral constitui diretriz máxima da oitiva 
especial. Nesse sentido, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança 
– marco legal impulsionador de ações de defesa dos direitos da criança no mundo 
– estabelece que os Estados que a ratificaram devem assegurar, à criança que é 
capaz de formular suas próprias opiniões, o direito de expressá-las livremente em 
todos os assuntos que a afetam. A convenção, em seu art. 12, estabelece que os 
Estados devem proporcionar à criança, ainda e “em particular, a oportunidade 
de ser ouvida em qualquer processo judicial ou administrativo que a afete, quer 
diretamente, quer por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em 
conformidade com as regras processuais da legislação nacional” (CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA 1989, p. 5).

No mesmo sentido do reconhecimento da criança e do adolescente 
como sujeitos de direitos quando de sua oitiva e inspirada por princípios como 
a dignidade, a não discriminação e o seu melhor interesse, a Resolução Ecosoc 
nº 2005/20 – documento das Nações Unidas que estabelece as diretrizes sobre 
a justiça em assuntos afetos às crianças e aos adolescentes vítimas e testemunhas 
de crimes – foi formulada com fundamento nas boas práticas estabelecidas pelo 
consenso do conhecimento contemporâneo e em relevantes normas, padrões 
e princípios internacionais e regionais. Além disso, estabeleceu-se que ela deve 
ser implementada de acordo com legislações e com procedimentos jurisdicionais 

1 Nos termos do princípio 2º da 
Declaração: “A criança gozará 
proteção especial e ser-lhe-ão 
proporcionadas oportunidades 
e facilidades, por lei e por 
outros meios, a fim de lhe 
facultar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual 
e social, de forma sadia e 
normal e em condições de 
liberdade e dignidade. Na 
instituição de leis visando 
este objetivo levar-se-ão em 
conta sobretudo, os melhores 
interesses da criança”.
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nacionais, bem como se deve levar em consideração as condições legais, sociais, 
econômicas, culturais e geográficas de cada país.

Além de tomar conhecimento da existência de diretrizes internacionais 
para a tomada de depoimento especial de criança e de adolescente vítimas ou 
testemunhas de violência sexual, importante também é estar atento à sua aplicação 
no âmbito interno dos mais variados países. Insta conhecer os estudos que existem 
acerca das experiências internacionais na tomada do depoimento, validando, em 
outros países, essa manifestação como prova.

As mais antigas práticas de tomada de depoimento especial datam da 
década de 1980, em países como Israel, Canadá e Estados Unidos. Porém, a efetiva 
multiplicação dessas práticas deu-se na última década, especialmente após o advento 
da supracitada Resolução Ecosoc nº 2005/20 (SANTOS; GONÇALVES, 2009, p. 
40). Não foi diferente na América Latina. Na Argentina, apesar de sua legislação 
regulamentadora da implantação de experiências de tomada de depoimento especial 
ter se dado em 2003, mesmo ano de instalação da primeira sala especial no Brasil, 
a Câmara Gesell2 já era utilizada com fins terapêuticos para crianças vítimas de 
violência desde o fim da década de 1990 (SANTOS; GONÇALVES, 2009, p. 41). 

Na maioria dos países – cerca de 61% –, o depoimento especial é 
pautado em legislações específicas sobre o tema. No restante dos países, esse 
procedimento se fundamenta em documentos legais que protegem o direito de 
populações vulneráveis. Não obstante o número alentador das legislações que 
tratam do tema no mundo, observa-se que menos de um terço desses países 
preveem, no bojo de suas normas, a produção antecipada de provas (SANTOS; 
GONÇALVES, 2009, p. 41).

Segundo pesquisa realizada pela Childhood Brasil e consolidada em 
uma cartografia da experiência de tomada de depoimento especial, os métodos 
e as técnicas utilizados em cada país são definidos por suas leis para tomada de 
depoimento especial da criança e do adolescente, variando entre a adoção de 
entrevista por meio de CCTV3 e o uso de Câmara Gesell. O primeiro é o mais 
utilizado, chegando a representar 61% dos países que empregam a metodologia 
de depoimento especial. O sistema com Câmara Gesell, por sua vez, é utilizado 
por 39% deles. Este último sistema, observa-se, é predominantemente usado nos 
países da América do Sul. Nota-se, quanto à técnica adotada para a tomada de 
depoimento especial, a predominância do método forense, em que se emprega a 
entrevista cognitiva (SANTOS; GONÇALVES, 2009, p. 42-45).

Estudos indicam que na maioria dos países – 46% deles –, as salas especiais 
para tomada de depoimentos dessas vítimas ou testemunhas de violência sexual 
estão localizadas na estrutura da polícia. Dezoito por cento dos países, localizados 
em sua maioria na América do Sul, têm as suas salas especiais implantadas na 
estrutura do Ministério Público ou do Poder Executivo. Existem, porém, casos 

2 Método de tomada de 
depoimento sem que os 
depoentes notem que estão 
sendo observados por 
outras pessoas que não o 
entrevistador. Consiste em 
duas salas separadas por uma 
visão de vidro em frente e 
verso, contendo recurso de 
áudio e de vídeo para gravar os 
depoimentos tomados.

3 Circuito fechado de televisão.
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específicos em que as salas especiais para tomada de depoimentos são instaladas 
em outros lugares. É o caso da França, onde elas estão localizadas em hospitais; de 
Cuba, em órgão responsável pela segurança do país; da Lituânia, em organizações 
não governamentais (SANTOS; GONÇALVES, 2009, p. 44). 

Na mesma pesquisa da Childhood Brasil, constatou-se, como se viu, que 
na maioria dos países estudados – 35% –, a oitiva de crianças e de adolescentes deve 
ser feita, em um primeiro momento, pelo policial. No caso de haver sequência de 
julgamento, a testemunha do abuso é inquirida pelo juiz, pelo promotor e pelo 
defensor, franqueando-se a participação de outros técnicos, como um assistente 
social. Em outros tantos países, assim como no Brasil, o profissional a conduzir 
as entrevistas é o psicólogo especializado em métodos e em técnicas da psicologia 
forense. Há, ainda, nações que, para além de lançarem mão dos psicólogos, 
admitem a atuação de outros profissionais, como o assistente social, o psiquiatra, 
o psicopedagogo, o médico e o profissional responsável pela investigação. A 
exigência em todos os casos da presença da equipe interdisciplinar, entretanto, é 
uma realidade apenas em Cuba. Neste caso, há um instrutor penal responsável pela 
tomada do depoimento, sendo ele acompanhado pela referida equipe (SANTOS; 
GONÇALVES, 2009, p. 45).

Outro ponto a ser notado consiste no número de vezes em que se toma o 
depoimento. Isto é, em grande parte dos países, esse depoimento é videogravado 
logo na fase inicial da investigação, evitando-se, desse modo, uma possível 
revitimização da criança e do adolescente desencadeada pela tomada de novos 
depoimentos durante as demais fases administrativas ou judiciais (SANTOS; 
GONÇALVES, 2009, p. 47).  As experiências apontadas demonstram a diversidade 
de metodologias adotadas, de modo que nos cabe observá-las e tirar, delas, as boas 
práticas apreendidas, não deixando de obedecer às diretrizes internacionais fixadas 
e tampouco olvidando-nos da proteção integral da criança e do adolescente quando 
da atuação do advogado, objetivo primeiro que é.

Sensibilização e formação do profissional

Contextualizadas internacionalmente as diretrizes e as metodologias 
utilizadas para a tomada de depoimento especial de crianças e de adolescentes, insta 
levar ao conhecimento do procurador outros dados que lhe serão úteis quando 
do exercício do seu mister. Deve-se ter em mente, em primeiro lugar, que o 
ato criminoso, em si, é causador de mudanças de comportamento da criança e 
do adolescente, como altos níveis de ansiedade, baixa autoestima, distúrbios de 
aprendizado, comportamento agressivo, apático ou isolado, entre tantos outros 
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efeitos. É dizer: o advogado, quando da inquisição da vítima ou da testemunha 
de abuso, deve levar em consideração esses fatores comportamentais e, acima de 
tudo, buscar, ao máximo, não aprofundar esses distúrbios por meio das perguntas 
feitas. Há que se ter tato, sensibilidade e saber estabelecer limites a fim de evitar-se 
a revitimização. A ética compõe essa delimitação.

A revelação do abuso, fundamental que é para a responsabilização do agressor, 
é o objetivo da tomada de depoimento, porém, deve ela passar pela sensibilização 
e pela formação dos profissionais envolvidos, entre eles, o advogado atuante na 
defesa do réu ou constituído pelo representante legal da vítima, neste caso, admitido 
como assistente da acusação (GABEL, 1997, p. 41 apud SOUZA, 2010, p. 22-39). 
É imperioso dar-se o tratamento adequado aos casos de abuso sexual de crianças 
e de adolescentes para que estes não se sintam constrangidos e se silenciem. Por 
vezes, as perguntas formuladas pelo procurador podem causar angústia, confusão, 
intimidando-os em suas respostas, alterando versões já apresentadas e retirando 
totalmente a credibilidade do relato da vítima (MARQUES, 2006, p. 78 apud 
SOUZA, 2010, p. 22-39). Ignorar a necessidade de uma abordagem especial é agir 
com displicência ante a elevada função confiada ao advogado e ratificada em seu 
juramento perante a Ordem dos Advogados do Brasil.

Na tomada de depoimento especial, o inquiridor deve, antes de mais nada, 
estabelecer com a vítima uma relação de confiança. Não se espera demais: que o 
advogado passe a pautar-se pelos mais corretos e precisos critérios psicológicos. 
Não é razoável exigir dele esse conhecimento específico. Entretanto, é prudente 
que, além de tentar se mostrar confiável e estabelecer um vínculo que permita 
a fala da criança e do adolescente, ele saiba também o momento de lançar mão 
da equipe interprofissional, especialmente por meio do trabalho desempenhado 
pelo psicólogo e pelo assistente judicial, para que a criança e o adolescente sejam 
preparados para o depoimento (SUCUPIRA, 2006 apud SOUZA, 2010, p. 22-39).

O que se sugere é o treinamento adequado sobre abuso sexual a todos os 
profissionais envolvidos no sistema de justiça criminal, advogados e defensores 
públicos, para que adquiram uma compreensão das questões complexas inerentes 
ao crime investigado, tais como padrões de abuso, diferenças entre abuso sexual 
interno e externo à família, impacto do abuso e os efeitos psicológicos dele 
decorrentes (SANDERSON, 2005, p. 300 apud SOUZA, 2010, p.22-39). A 
proteção da criança e do adolescente figura como prioridade no procedimento da 
oitiva, devendo a obtenção de sua versão dos fatos, por muitas vezes prova singular 
no processo, ser auferida com a máxima capacitação profissional e de maneira 
adequada (SOUZA, 2010, p. 22-39).
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Contraditório e ampla defesa

A tomada de depoimento da criança e do adolescente vítimas ou testemunhas 
de abuso sexual, de fato, envolve uma série de peculiaridades e de ângulos que 
devem ser levados em consideração. A busca pela verdade dos fatos esbarra na 
manutenção de conduta ética dos profissionais envolvidos no iter processual, mas 
pressupõe, ainda, o respeito às garantias constitucionais mínimas a todos os polos 
do processo.

Assim determina o art. 5º, LV, da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 (CF), ao conferir aos “litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (BRASIL, 1988, p. 4). Isto é, a CF 
tratou de garantir que as partes tenham ciência da existência da ação e de todos os 
atos do processo, bem como assegurou a elas a possibilidade de reagirem aos atos 
que lhes sejam desfavoráveis (JUNIOR, 2004, p. 172).

Na oitiva especial de criança e de adolescente vítimas ou testemunhas de 
violência, o procurador deve buscar a concretização dessa garantia constitucional, 
o que não o exime de pautar-se por outras diretrizes. Ao garantir o contraditório 
e a ampla defesa, o advogado deve usar a conduta ética como o seu norte, em 
especial por tratar-se de caso específico em que estão em jogo os direitos mais caros 
à criança e ao adolescente.

Entretanto, uma questão deve ser levantada nesse momento. Quando se 
pensa no contraditório e na ampla defesa, há que se atentar para a possibilidade da 
produção antecipada de prova prevista no art. 156, I, do Código de Processo Penal, 
aplicado subsidiariamente ao ECA. Esse meio revela-se como uma importante 
arma para a obtenção adequada do depoimento e, comprovadamente, implica a 
redução de danos à criança e ao adolescente. Assim, com vistas à redução do dano, 
bem como visando à garantia, à proteção e à prevenção dos direitos de crianças e 
de adolescentes, estes, ao serem ouvidos em juízo, devem ter a palavra valorizada e 
o devido respeito às suas condições de pessoas em desenvolvimento. A experiência 
demonstra que a produção antecipada de prova constitui meio de grande valia para 
se obter a prova do abuso sexual infligido à criança e ao adolescente de modo a não 
revitimizá-los. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei nº 4.126/2004 (BRASIL, 2004)4, oriundo da 
experiência de tomada de depoimento especial das varas da infância e da juventude 
de Porto Alegre/RS e de autoria da então deputada e ex-titular da Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República, Ministra Maria do Rosário, 
pretende incorporar, ao ECA e ao Código de Processo Penal, alterações acerca da 
inquirição de crianças e de adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual 
por meio do chamado Depoimento Sem Dano. Esse tipo de depoimento envolve, 
entre outras coisas, a possibilidade de produção antecipada de provas.

4 Acrescenta a Seção VIII 
ao Capítulo III - Dos 
Procedimentos - do Título VI 
- Do Acesso à Justiça - da Parte 
Especial da Lei nº 8.069, de 13 
de julho de 1990 - Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
dispondo sobre a forma de 
inquirição de testemunhas 
e de produção antecipada 
de prova quando se tratar de 
delitos tipificados no Título 
VI, Capítulo I, do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, 
com vítima ou testemunha 
criança ou adolescente e 
acrescenta o Art. 469-A ao 
Decreto-Lei nº 3.689, de 03 
de outubro de 1941 - Código 
de Processo Penal. Disponível 
em: <http://www.camara.
g o v. b r / p r o p o s i c o e s We b /
fichadetramitacao?idPropo

 sicao=352060>. Acesso em: 
21 ago. 2013.



241

Capítulo 14 - Casos com depoimentos de crianças e de adolescentes vítimas e testemunhas de violência sexual: – O papel institucional da advocacia: protocolo ético de atuação

O art. 197-E do substitutivo a esse Projeto de Lei nº 4.126/2004, apresentado 
em 2007, prevê:

tratando-se de inquirição de vítima ou testemunha, será 
intimado o interessado a comparecer à audiência em que será 
o depoimento prestado, inclusive para que se faça acompanhar 
de advogado, ao qual será fornecida cópia da justificativa 
apresentada pelo Ministério Público. Ausente o interessado na 
audiência de inquirição, ou, estando presente, se não possuir 
procurador constituído, ser-lhe-á nomeado defensor dativo 
(BRASIL, 2007, p. 2). 

Isto é, privilegia-se, entre outras coisas, o pleno direito ao contraditório e 
à defesa técnica, papel esse fielmente desempenhado pelo procurador, seja na sua 
atuação como assistente da acusação, seja na sua atuação como defensor do acusado 
pelo abuso. Nesse aspecto, é imperioso frisar que não apenas o interessado deve 
lançar mão do advogado, mas também a criança e o adolescente inquirido. Isto é, a 
eles deve ser assegurada assistência legal específica. O inciso IV, do art. 100 do ECA, 
incluído pela Lei nº 12.010, de 2009, traz, como princípio a ser seguido quando 
da aplicação de medidas protetivas, o respeito ao interesse superior da criança e 
do adolescente. É dizer, deve-se atender, prioritariamente,  aos seus interesses e 
direitos em relação aos demais interesses presentes no caso concreto. Não por outra 
razão, deve-se assegurar, ao depoente, o acompanhamento por pessoa de suporte, 
no caso, o procurador. 

Não se trata de um posicionamento tranquilo entre os mais diversos 
operadores perante o Poder Judiciário, entretanto, trata-se de importante reflexão 
acerca de mais essa forma de atuação do advogado. Fala-se, mais uma vez, em garantir 
o direito à proteção integral da criança e do adolescente que, em determinados 
casos, podem se sentir acuados ou mesmo terem os seus direitos mais sensíveis 
maculados por meio de perguntas realizadas de forma incauta. Por óbvio, não é o 
caso de imputar essa conduta sem cautela a todos os profissionais envolvidos na 
tomada de depoimento especial. Pelo contrário, aqueles que entram em contato 
com a criança e com o adolescente nessa situação buscam, em sua maioria, o seu 
real bem-estar, o que não impede que casos negativos venham a ocorrer. Daí a 
importância de se ter um procurador presente atuando como verdadeiro garantidor 
do respeito aos direitos fundamentais daquele ser inquirido.

Outro aspecto a ser suscitado é quando da ausência de defensor constituído 
seja pela parte interessada, seja pelo abusador ou mesmo pela criança ou pelo 
adolescente a ser ouvido. Nesses casos, em havendo impossibilidade da presença 
da Defensoria Pública no local da prestação do serviço, haverá a designação, pelo 
juiz responsável, de um procurador na sua forma dativa. É dizer, o advogado 
dativo, também denominado advogado ad hoc, será chamado para que o direito 
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do efetivo acesso à Justiça seja respeitado. Utiliza-se dessa figura nos casos em 
que, não havendo defensor público constituído, o beneficiado não puder arcar 
com as despesas que são subjacentes à contratação de um advogado particular. 
Por esse motivo, o defensor ad hoc é nomeado, não havendo qualquer ônus para 
a pessoa assistida, o que não significa dizer que esse profissional desempenhará, 
necessariamente, uma atividade pro bono.

Estabelece-se, assim, relação análoga à laboral entre o advogado e o 
Estado, de modo que, não obstante não se tratar de tema sem discussões, deve o 
poder público arcar com as despesas dos honorários devidos. Assim prevê o art. 
22 da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que determina que “a prestação 
de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários” 
(BRASIL, 1994, p. 7), fazendo jus a eles mesmo quando indicado a patrocinar 
causa de juridicamente necessitado (art. 22, § 1º). Esses honorários, continua o 
dispositivo, deverão ser fixados, via de regra, pelo próprio magistrado, segundo 
tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

Repise-se que todas essas formas de atuação do advogado devem ter 
como limite e orientação o reconhecimento da condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento da criança e do adolescente. Ao assim se pautar, o procurador 
não deve olvidar, entretanto, os princípios constitucionais tão caros a todos, como 
o da defesa plena. Essencial, pois, a atuação do advogado, de modo a garantir a 
observância dos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa em 
todos os momentos em que a defesa técnica tenha de ser observada, com as cautelas 
de se estar lidando com pessoas em desenvolvimento.

Da atuação ética do advogado

É sabido que o advogado, no exercício de sua profissão, por vezes se 
depara com causas e com teses jurídicas que afrontam as suas crenças sejam elas 
de âmbito pessoal, sejam de âmbito jurídico. Neste caso, por ser livre o exercício 
de sua profissão (art. 7º, I, do Estatuto da OAB – Lei nº 8.906/94) é facultado, ao 
advogado, patrocinar ou não a causa. Eis a primeira escolha do procurador.

A assunção da causa, como no caso de uma defesa criminal, pode ocorrer 
sem que o advogado considere sua própria opinião sobre a culpa do acusado, sendo 
esse não apenas um dever do profissional, mas um direito seu (art. 21 do Código de 
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil).  Ao optar pela atuação no 
feito, o advogado deve primar pela consecução da justiça, sem se olvidar do trato 
cuidadoso e ético necessário. Dele, não se espera conduta diversa. Nesses termos, 
o art. 31 do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil estabelece 
que “o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que 
contribua para o prestígio da classe e da advocacia [devendo] manter independência 
em qualquer circunstância” (BRASIL, 1994, p. 8).
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A ética profissional consagra aqueles valores extraídos do senso comum 
profissional para que eles guiem o advogado na sua atuação (LÔBO, 1996, p. 136). 
A conduta é, assim, direcionada pelo advogado, indispensável que é à administração 
da justiça, por prestar serviço público e por exercer função social quando do 
seu ministério privado (art.2º do Estatuto da OAB – Lei nº 8.906/94). É dizer, 
a advocacia não deve ser exercida apenas para a satisfação de interesses privados, 
individuais, devendo a atuação em juízo conjugar ações de prestígio à defesa da 
justiça social dos direitos humanos (MACHADO, 2008, p. 426-427).

O interesse social é elevado ao mais alto patamar sempre que os preceitos 
éticos no exercício da advocacia são respeitados. Advogar nos limites da ética é 
aplicá-la em sua inteireza e não significa que a advocacia apenas se justifica quando 
a favor de quem tem razão ou da parte vulnerável. A boa advocacia é obtida pelo 
desempenho digno da profissão, sem que se utilize de dissimulação, de falsas provas, 
de distorção dos fatos (MACHADO, 2008, p. 427) ou mesmo de insensibilidade ao 
interesse maior tutelado.

O advogado assume não apenas um compromisso perante o seu cliente, 
mas também o compromisso com o combate ético e respeitoso. Um procedimento 
judicial que busca a verdade acerca de atos de abuso sexual contra uma criança ou 
um adolescente envolve direitos que são caros a toda a sociedade por se tratar de 
direito humano de pessoas em desenvolvimento.

O Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil 
traz alguns princípios logo no seu preâmbulo, na esperança que eles formem a 
consciência profissional do advogado. Nos seus exatos termos, deve o advogado

lutar sem receio pelo primado da Justiça; pugnar pelo 
cumprimento da Constituição e pelo respeito à Lei, fazendo 
com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita 
harmonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências 
do bem comum; ser fiel à verdade para poder servir à 
Justiça como um de seus elementos essenciais; (...) exercer 
a advocacia com o indispensável senso profissional, 
mas também com desprendimento, jamais permitindo que o 
anseio de ganho material sobreleve à finalidade social do seu 
trabalho (BATOCHIO, 1995, p.1, grifo nosso).

Infere-se, do exposto, serem três os compromissos principais a 
serem observados pelo advogado quando do exercício de sua profissão e, 
consequentemente, quando da tomada de depoimento especial da criança e do 
adolescente vítimas de violência sexual. Tais compromissos são, nesta ordem: o 
compromisso com a ética e com o bom funcionamento da Justiça; o compromisso 
com a busca pela verdade dos fatos; e, por fim, o compromisso com os interesses 
de seu cliente. Certamente, não se está a falar de uma tarefa fácil, porém, cabe 
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ao advogado honrar a responsabilidade a ele confiada para a promoção da justiça, 
porém, sem nunca perder de vista que há uma questão que suplanta o interesse de 
seu cliente: os direitos fundamentais da criança e do adolescente vítimas de abuso.

Ao agir dentro da ética e com vistas à efetivação da justiça está-se, em 
verdade, no caminho da efetivação da doutrina da proteção integral por meio 
do respeito aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. A tomada de 
depoimento cuidadosa e com limites claros brinda à condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento e em dupla vulnerabilidade pelo ato criminoso infligido. Ato 
contínuo, o advogado deve buscar a verdade dos fatos. Na condição de assistente 
da acusação, esse papel é facilitado, porém, quando da sua atuação como defesa 
do suposto abusador, o compromisso com a verdade dos fatos poderia restar 
prejudicada não fosse o primeiro compromisso assumido com a ética. É dizer, o 
advogado pautado pela ética não é obrigado a incriminar o seu cliente por meio da 
produção de provas contra ele. Neste caso, a verdade, quando constatado o abuso, 
não deve ser obstada. Figura, assim, o compromisso com o cliente ao final da lista. 
O advogado que atua na defesa de suposto abusador não deve buscar a manipulação 
do depoimento de modo a inocentar o seu cliente, mas sim proporcionar-lhe um 
julgamento justo, respeitados o contraditório e a ampla defesa. É nesse sentido que 
deve se pautar.

Assim, no contexto apresentado, o Código de Ética da Advocacia deve 
ser considerado sob dois aspectos. Primeiro e principal deles é o exercício da 
colheita de provas, sem olvidar a doutrina norteadora do direito da criança e do 
adolescente – doutrina da proteção integral, isto é, com respeito à condição peculiar 
de pessoa em desenvolvimento, mesmo que em detrimento da pretendida prova. 
O segundo aspecto a ser abordado é aquele quanto à defesa do réu, respeitada a 
discricionariedade do advogado em aceitá-lo como cliente e, a partir do momento 
em que o faz, a necessidade da atuação ética diante do compromisso maior com o 
direito, com a ética e com a justiça e não somente com a pessoa do réu.

Conclusão

O pleno acesso à justiça passa, como visto, pela atuação do advogado, 
seja atuando como assistente da acusação, seja como procurador da criança e do 
adolescente, seja, ainda, como defensor do acusado. Entretanto, está-se a tratar 
de casos de depoimento de crianças e de adolescentes vítimas ou testemunhas 
de violência sexual, o que demanda um cuidado muito maior por parte desses 
profissionais. Imprescindíveis são, pois, a sua adequada formação e sua sensibilização, 
de modo a lançar mão dos meios e dos métodos adequados quando de sua atuação. 
Mais que isso, é preciso que o advogado, quando da garantia do contraditório e 
da ampla defesa dos litigantes, paute-se pelos mais elevados padrões éticos, sem 



245

Capítulo 14 - Casos com depoimentos de crianças e de adolescentes vítimas e testemunhas de violência sexual: – O papel institucional da advocacia: protocolo ético de atuação

nunca esquecer o interesse maior tutelado: o fundamental direito da criança e do 
adolescente a se desenvolverem sem medos, sem traumas e sem as marcas cruéis 
da revitimização.
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Capítulo 15 

O papel institucional do Ministério 
Público nos casos de violência sexual 
contra crianças e adolescentes: 
protocolo ético de atuação

Flávia Raphael Mallmann

Diferentemente das outras áreas de atribuições, os membros do Ministério 
Público devem preparar-se, correta e concretamente, para essa atuação no 
processamento e no julgamento dos crimes contra a criança vítima1, partindo das 
seguintes premissas:

Atuação Ética: pressupostos

Limitação do conhecimento acadêmico

Há que se reconhecer que as graduações na área do direito não preparam 
os profissionais para o enfrentamento de um atendimento humanizado de crianças 
e de adolescentes vítimas de abuso sexual. Apenas a formação jurídica não permite 
o entendimento global sobre o assunto. É preciso, pois, para trabalhar nessa área, 
reconhecer nossa ausência de preparo e, a partir daí, embrenhar-se no estudo 
do abuso sexual, do desenvolvimento infantil, das metodologias para a escuta 
de crianças e de adolescentes, das experiências internacionais e pautar a atuação, 
sempre, em um agir ético, que concilie o dever profissional de buscar a verdade real 
com a necessária proteção da criança e do adolescente vítimas, sem deixar de lado 
as garantias constitucionais aos acusados.

1 “Na inquirição à criança, a 
atuação profissional não pode 
e não deve ser diferente, ou 
seja, os juízes, promotores 
e advogados devem estar 
preparados, emocionalmente, 
para perguntar e ouvir 
as respostas e possuir 
conhecimentos adequados, 
que vão além do técnico-
jurídico, para lidar com 
essa dura e cruel realidade.” 
(DOBKE, 2011, p. 25).
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Conhecimento específico da sistemática do abuso sexual

Com efeito, o conhecimento do abuso sexual, como síndrome do segredo2 
para a criança e para a família, e como síndrome da adição3 para quem comete o 
abuso4, desperta o profissional para as dificuldades que ocorrem para a revelação 
do abuso, por parte da vítima, que, em grande parte das vezes, demora muito 
tempo para conseguir falar sobre o assunto. A prevalência do abuso intrafamiliar 
e as consequências importantes desse ato no seio de uma família trazem o 
conhecimento sobre a forma delicada que se deve ter para lidar com essas situações 
e com o sofrimento que as partes trazem para dentro do processo.

Noções simples precisam ser comentadas, como o fato de que, em 87% 
dos casos, o abusador é alguém conhecido da vítima e em quem esta confia 
(SANDERSON, 2008, p. xvi-xvii); que a maioria dos abusadores sexuais de 
crianças se apresenta como pessoa simpática e gentil5 porque precisa exibir essa 
máscara para angariar acesso aos pais e às vítimas6; que os abusadores provêm de 
todos os tipos de classes sociais, de grupos étnicos e de faixas etárias; que parecem 
pessoas saudáveis psicologicamente e que, muitas vezes, são considerados pilares 
de sua comunidade, sendo impossível detectá-los, uma vez que apenas uma 
parcela reduzida deles sofre de doenças mentais, parece triste ou solitário ou tem 
dificuldades para se relacionar socialmente. Além disso, segundo estudos recentes, 
não é verdade que todo abusador tenha sido abusado na infância, embora seja 
comum que utilizem esse argumento, quando descobertos, para justificar o ciclo 
do abuso. Ao contrário, a maioria das pessoas que sobrevive ao abuso quando 
criança não abusa de outras crianças. 

Destaca-se, ainda, que mulheres também são abusadoras sexuais. Ademais, 
o abuso sexual em crianças pode ser violento, mas a maioria envolve engodo, 
manipulação. Muitos pedófilos demonstram, pela criança, uma atenção e um 
carinho especial e, então, chantageiam-na para garantir que ela se submeta ao abuso 
e permaneça quieta, com medo de perder tal atenção. A maioria dos pedófilos 
prefere crianças inocentes, que se encaixem em suas noções de infância. O que o 
abusador pretende é o poder sobre a inocência da criança.

Ora, se levarmos em conta tais aspectos, ou seja, de como é difícil para 
a vítima revelar o abuso (rectius, o desvelo) muitas vezes praticado por alguém 
de quem ela gosta, árdua será a tarefa de relatar essa experiência traumática para 
estranhos em uma sala de audiências7.

2 “As crianças que sofreram 
abuso frequentemente são 
obrigadas a não revelar para 
ninguém dentro da família 
ou fora dela. Pode ser dito 
à criança, especialmente 
às crianças pequenas, que 
aquilo que acontece durante 
o abuso é um segredo entre 
a criança e a pessoa que 
abusa. O segredo geralmente 
é reforçado pela violência, 
ameaça de violência ou castigo. 
Algumas vezes encontramos 
uma mistura de ameaças e 
suborno, em que o ganho 
secundário dos subornos e um 
tratamento especial mantém 
o segredo que, não obstante, 
é basicamente fundado nas 
ameaças” (FURNISS, 1993, p. 
30-31).

3 Compulsão à repetição, que 
serve de alívio à tensão, como 
as outras adições conhecidas 
(álcool, drogas).

4 Sobre síndromes do segredo 
e da adição veja, entre outros, 
Furniss e Sanderson.

5 “Monstros não se aproximam 
de crianças; homens gentis, 
sim” (Ray Wyre, especialista 
em crimes sexuais). 
(SANDERSON, 2008, p. 
xvii).

6 “Se os pais confiam neles, a 
criança é conquistada mais 
facilmente e será menos 
provável que ela revele o 
ASC.” (SANDERSON, 2008, 
p. xvii)

7 “No caso de abuso familiar, as 
crianças não querem perder 
o relacionamento com o 
abusador ou vê-lo punido; tudo 
o que querem é que o abuso 
sexual pare. Os abusadores 
sexuais de crianças sabem disso 
e tiram proveito dessa situação, 
jogando com os medos das 
crianças, como meio de reduzir 
o risco de serem expostos” 
(SANDERSON, 2008, p. xvii).
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Estudos de desenvolvimento infantil e de psicologia

Há que se buscar conhecimento acerca do desenvolvimento infantil, para 
afastar a falsa ideia de que criança inventa8 e que não é capaz de relatar, validamente, 
um fato abusivo9. É sabido, outrossim, que “a forma como a criança é questionada 
e o modo como é entrevistada, incluindo o próprio ambiente físico onde isso 
acontece e o número de entrevistas realizadas, entre outros, podem ser fatores 
determinantes para a qualidade de sua memória e de seu relato”10.

É preciso ter ciência de que a prática de reinquirições ou de inquirições 
muito afastada da data do fato prejudica a coleta do depoimento, que se 
fundamentará, basicamente, em repetir o que já foi dito, o que não significa, 
necessariamente, o que aconteceu. Portanto, assegurar que a vítima seja ouvida, 
preferencialmente, uma única vez e o mais próximo possível da data do fato (ou 
melhor dito, da data da revelação do fato), assegura um relato mais fidedigno. 
O transcurso do tempo, além de poder gerar o esquecimento (que pode se 
constituir, inclusive, em uma atitude de defesa psíquica da vítima) especialmente 
com relação a vítimas de tenra idade, permite ocorrências de pressões familiares 
seja para negar, seja para afirmar o abuso.

Há que se ter, outrossim, conhecimento acerca dos fundamentos das falsas 
memórias11 e da síndrome da alienação parental12. Ressalta-se, neste particular, 
importância de se conseguir identificar, ou pelo menos de desconfiar, quando 
se tratar de um evento vivenciado ou industrializado. Efetivamente, não se quer 
transformar o profissional do Direito em psicólogo, nem se pretende que ele se 
aventure, com parcos conhecimentos, a diagnosticar aquilo que está distante de 
sua formação. O que se está a afirmar é que o profissional deve ter conhecimentos 
mínimos, capaz de fazer com que perceba indícios de uma situação ou outra, a 
fim de que ele possa postular, em juízo, a avaliação da questão por um profissional 
específico da área. Trata-se, ainda, da aplicação do princípio da não discriminação, 
ou seja, deve-se garantir, à vítima, que seu testemunho não vai ser desqualificado 
apenas por causa de sua idade.

Atenção à legislação e à experiência dos outros países

Partindo-se dessa premissa, o profissional haverá de familizar-se com 
a normativa internacional, que reconhece, à criança e ao adolescente vítimas de 
violência, o direito de serem ouvidos e de se entrevistarem diretamente com a 
autoridade judiciária em todas as fases do processo. Trata-se do reconhecimento 
de que a criança tem voz, é sujeito de direitos e não pode ser relegada a segundo 
plano nem ter sua versão dos fatos desconsiderada, tão somente por se tratar de 
um depoimento infantil. Por isso, é importante conhecer os estudos que existem 

8 “Apesar de as crianças 
realmente terem imaginação 
fértil e serem capazes de 
fantasiar muitas coisas, não 
significa que fantasiem o abuso 
sexual. A maioria das crianças 
não possui conhecimento 
nem percepção sexuais 
suficientes para ter o que são, 
em essência, fantasias sexuais 
adultas. A conseqüência dessa 
concepção errônea faz com 
que as pessoas não acreditem 
na criança, ignorando, 
portanto, a realidade do 
abuso sexual. Essas crenças 
também servem para deslocar 
a responsabilidade do abuso 
sexual do abusador para a 
criança”. (SANDERSON, 
2008, p. xxiii). “Como um 
resultado das ameaças de 
violência e ameaças de desastre 
na família, as crianças mentem 
mais frequentemente quando 
negam ter ocorrido abuso 
sexual do que quando acusam 
falsamente um membro 
da família de abuso sexual” 
(FURNISS, obra 1993, p. 31).

9 “Sabe-se que crianças muito 
pequenas mesmo antes da 
aquisição da linguagem, 
evidenciam capacidade de 
recordação episódica (isto é, 
lembranças sobre eventos) 
quando avaliadas por medidas 
não verbais adequadas” 
(WELTER; FEIX, 2010, p. 
160).

10 (WELTER; FEIX, 2010, p. 
159).

11 “Os primeiros estudos 
específicos sobre as 
FM versavam sobre 
as características de 
sugestionabilidade da 
memória, ou seja, a 
incorporação e a recordação 
de informações falsas, sejam 
de origem interna ou externa, 
que o indivíduo lembra como 
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acerca das experiências internacionais na tomada do depoimento de crianças e de 
adolescentes vítimas de violência que validam, em outros países, essa manifestação 
como prova. Ressalte-se que, no levantamento realizado pela Childhood do Brasil, 
em 2008, havia 28 países que realizavam a inquirição de crianças e de adolescentes 
vítimas do abuso sexual com a intermediação de profissionais especializados em 
entrevistas cognitivas ou investigativas seja pelo método da closed-circuit television13, 
seja pela Câmara Gessel14.

Importa destacar que, no Brasil, a Convenção sobre os Direitos da Criança 
foi aprovada pelo Decreto Legislativo n° 28/1990 e promulgada pelo Decreto n° 
99.710/90, o que satisfaz os requisitos constitucionais para sua incorporação ao 
direito positivo brasileiro e, em razão disso, vincula e obriga, no plano positivo 
interno, o país a cumprir o que assinou. Também as Diretrizes do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc), em matéria de justiça para 
crianças e testemunhas de violência (Resolução n° 2005/20), estabelecem a proteção 
da criança e do adolescente contra o sofrimento durante o processo judicial como 
direito a eles assegurado.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em seu art. 28, § 1º, 
determina que, sempre que possível, a criança e o adolescente deverão ser 
previamente ouvidos por equipe interprofissional, respeitados seus estágios 
de desenvolvimento e graus de compreensão sobre as implicações da medida. 
Determina, ainda, que eles terão suas opiniões devidamente consideradas. No 
art. 111, inciso V, é assegurado ao adolescente, entre outras garantias, o direito de 
ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Esses direitos, respeitada a 
condição peculiar de criança em desenvolvimento, são atendidos com a utilização 
da metodologia do depoimento especial.

Metodologia de entrevista

Deve-se ter conhecimento de que existem técnicas para entrevista de crianças 
e de adolescentes baseadas em estudos sérios e criteriosos, com embasamento 
científico e que não podem ser substituídas por tentativas amadoras, por mais bem-
intencionadas que sejam, de ouvir a vítima. A entrevista cognitiva surgiu como 
resposta à necessidade de melhorar a recordação (evocação) das testemunhas, de 
acordo com a concepção de que o esquecimento é um problema de inacessibilidade 
e não de armazenamento, ou seja, perda de informação na memória e não perda de 
informação da memória. É importante perceber que a melhor técnica sempre parte 
do relato livre, da criança, sobre os fatos, sem perguntas fechadas.

sendo verdadeiras. Essas 
pesquisas sobre a sugestão da 
memória foram conduzidas 
por Alfred Binet (1900), na 
França. Uma das importantes 
contribuições deste 
pesquisador foi categorizar a 
sugestão da memória em dois 
tipos: autossugerida (isto é, 
aquela que é fruto dos processos 
internos do indivíduo) e 
deliberadamente sugerida 
(isto é, aquela que provém 
do ambiente). As distorções 
mnemônicas advindas 
desses dois processos foram 
posteriormente denominadas 
de FM espontâneas e sugeridas 
(Loftus, Miller e Burns, 
1978).” (STEIN, 2010, p. 23).

12 Lei n. 12.318, de 26 de agosto 
de 2010.

13 Método inglês: circuito 
fechado de televisão, de 
gravação de videoimagem, 
com comunicação à sala da 
assistência.

14 Método americano: duas salas 
divididas por um espelho 
unidirecional.
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Atuação Ética acusação

Vivendo o homem em sociedade, rotineiramente surgem conflitos de 
interesses entre os integrantes do grupo, os quais precisam ser resolvidos. Por 
muito tempo, vigorou a lei do mais forte, daquele que, com o emprego da força, 
exercia a autodefesa. Percebeu-se, no entanto, que poderia haver excessos e que

seria temerário deixar aos próprios interessados a incumbência 
de resolverem por si sós os próprios conflitos, porquanto 
ficaria “excluída a possibilidade de uma decisão imparcial 
(TOURINHO FILHO, 1990, p. 7-8). 

Por essa razão, “o Estado chamou a si, avocou a tarefa de administrar 
justiça, isto é, a tarefa de aplicar o direito objetivo aos casos concretos, dando a cada 
um o que é seu.” (TOURINHO FILHO, 1990, p. 8). O Estado detém, portanto, 
o monopólio da administração da justiça. Quando esses bens ou interesses são de 
maior gravidade, o Estado os tutela com a previsão de infração penal, exercendo o 
direito de punir, o jus puniendi. Cabe ao Ministério Público, por sua vez, exercer 
o jus persequendi in judicio. De regra, os crimes são de ação pública incondicionada 
iniciada pelo Ministério Público. Em algumas hipóteses, o Estado reconhece que 
o delito cometido atinge a intimidade da vítima tão profundamente, que somente 
ela pode dar início à ação penal ou optar por não buscar a punição do autor do 
fato, como acontece, por exemplo, nos crimes contra a honra (crimes de ação 
penal privada).

No tocante aos crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes, o 
Estado, por meio de seu Poder Legislativo, entendeu que são delitos de tal gravidade 
e monta que independem da manifestação da vítima ou de seu representante 
legal para dar início à ação penal, atribuindo, ao Ministério Público, dar causa à 
instauração de processo criminal contra o abusador. O Ministério Público é o 
titular da ação penal nos crimes sexuais cometidos contra a criança e o adolescente 
vítimas, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 22515 do Código Penal, que 
é pública incondicionada. Se a iniciativa de ação é do Ministério Público, será o 
Promotor de Justiça quem oferecerá a denúncia criminal, dando início ao processo 
de apuração da responsabilidade criminal daquele que praticou o ato criminoso, tão 
logo disponha de elementos suficientes para a propositura de ação penal.

Por consequência disso, não precisará, a vítima ou seu representante legal, 
fazer-se assistir por advogado no processo criminal, uma vez que o Ministério 
Público exerce a dúplice função de titular da ação penal e de custos legis, ou seja, 
fiscal da lei, estando, no processo, justamente para buscar a punição daquele que, 
tendo cometido um crime de natureza sexual contra menor de 18 anos, atentou 
contra toda a sociedade. O Ministério Público agirá de acordo com a lei e seu 

15 “Nos crimes definidos nos 
Capítulos I e II deste Título, 
procede-se mediante ação 
penal pública condicionada 
à representação. Parágrafo 
único. Procede-se, entretanto, 
mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) anos 
ou pessoa vulnerável”. Com 
a redação da Lei n. 12.015, de 
2009.



252

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos

convencimento, podendo, inclusive, formular pedido absolutório se não houver 
provas suficientes para a condenação ou se ficar provada a inocorrência do crime. 
A vítima, querendo, poderá constituir assistente de acusação, sendo o Promotor de 
Justiça ouvido para dizer se concorda com a habilitação. Contudo, efetivamente, 
não há nenhuma previsão legal no sentido da necessidade de a vítima contratar 
um advogado quando o Estado mantém, às suas expensas, o Ministério Público, 
nesses casos, justamente para agir em seu nome. Além disso, a legislação prevê 
que a vítima seja cientificada da soltura do réu e do resultado da sentença penal ao 
final do processo, conforme art. 201, §2º, do CPP16. O Estado assegura, portanto, 
amplo direito à participação da vítima no processo, fazendo dispor do Ministério 
Público para processar criminalmente o autor do fato e cientificando a vítima das 
fases principais do processo justamente por reconhecer a gravidade dos crimes de 
natureza sexual cometidos contra crianças e adolescentes17.

Cumpre analisar, neste ponto, a tarefa do acusador no processo criminal e 
na produção antecipada de prova. Como a maioria dos crimes sexuais, as evidências 
físicas (materialidade positivada por auto de exame de corpo de delito) são poucas, 
os delitos são cometidos longe de testemunhas, há o segredo de que já se falou, as 
confissões são raras e, no nosso sistema acusatório, insuficientes, por si mesmas, 
para embasar um decreto condenatório. Surge, portanto, a importância da palavra 
da vítima nos processos criminais como imprescindível, senão como única prova a 
sustentar a acusação. A tarefa de ouvir a vítima deve ser cercada da devida proteção 
a ela e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa para o 
autor do fato.

Em primeiro lugar, sabedor de que a coleta válida da prova não pode 
prescindir do contraditório e da ampla defesa, o Ministério Público deverá se 
acautelar para que sejam estritamente observadas as garantias constitucionais. 
Analisará, em primeiro lugar, a viabilidade acusatória com base nos elementos aptos 
a embasar a denúncia ou o requerimento de produção antecipada de prova. Assim, 
tendo conhecimento de sua situação de crime sexual contra criança ou adolescente 
e havendo elementos suficientes, deverá o membro do Ministério Público analisar 
se estão presentes os requisitos do art. 156, inciso I, do Código de Processo Penal, 
para a propositura de produção antecipada de prova, ou seja, para a coleta de provas 
consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, a adequação e 
a proporcionalidade da medida.

A relevância da prova decorre da necessidade de coletar a palavra da 
vítima nos crimes sexuais em que não há testemunhos diretos. Ora, na grande 
maioria das vezes, não há provas físicas da ocorrência do abuso sexual. Este é delito 
que não deixa vestígios por se tratar de manipulações genitais ou de contato com 
órgão sexuais, sem violência física capaz de deixar lesões. Porém, mesmo quando 
há provas físicas, a palavra da vítima é de suma importância para apontar a autoria 
do crime. Deve-se lembrar que não há teste capaz de afirmar se uma criança foi 

16 “O ofendido será comunicado 
dos atos processuais relativos 
ao ingresso e à saída do 
acusado da prisão, à designação 
de data para audiência e 
à sentença e respectivos 
acórdãos que a mantenham ou 
modifiquem.” (Incluído pela 
Lei nº 11.690, de 2008)

17 Importa destacar que, nas 
ações cíveis, também o 
Ministério Público estará 
presente no processo, quando 
houver crianças e adolescentes 
no feito, atuando como autor 
da ação ou como fiscal da lei 
(art. 82, inc. I, do CPC e art. 
201 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente).
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ou não abusada e também que não há sintomas externos de que o abuso ocorreu. 
Mesmo que haja evidências físicas do abuso, é a vítima quem pode dizer quem foi 
o autor.

A urgência da prova decorre da condição própria da idade da criança 
ou do adolescente e do efeito devastador, caso comprovada a ocorrência, no 
desenvolvimento e no aparato psíquico da vítima que assumem os casos de abusos 
sexuais. Com efeito, toda a literatura acerca de abuso sexual recomenda que se 
colha a palavra da vítima tão logo o fato chegue ao conhecimento dos adultos, 
justamente para evitar esquecimentos, influências e a possibilidade de a criança 
ser encaminhada para o acompanhamento psicológico, se for o caso, e afastada da 
necessidade de reiterados relatos do abuso nos sistemas de proteção e de justiça.

Além disso, devem estar presentes os pressupostos de adequação, de 
necessidade e de proporcionalidade. A modalidade de produção antecipada de 
prova, assegurados o contraditório e a ampla defesa, é a providência pertinente 
e adequada à coleta do depoimento infantil da vítima de abuso sexual. A 
propositura da medida cautelar faz-se necessária pela exigência fática de que a 
situação seja esclarecida em tempo hábil, com as medidas de proteção à vítima e de 
responsabilização do agressor. Por fim, a proporcionalidade da produção antecipada 
de prova é aferida sopesando-se a gravidade do fato criminoso atribuído ao autor e 
a resposta penal que terá se, de fato, vier a ser condenado.

Em outras palavras, o que se pretende aqui afirmar é que, nas hipóteses 
de abuso sexual contra crianças e adolescentes vítimas, a produção antecipada de 
prova deve ser analisada como a medida que atende aos interesses de proteção 
da vítima e da sociedade em ver apurado, com brevidade, um crime, em tese, 
contra criança ou adolescente. Deve ser utilizada18 preferencialmente se a vítima 
não tiver sido ainda ouvida formalmente em outros espaços, justamente para que 
não precise fazê-lo e para que sua versão esclareça, no menor prazo possível, se o 
abuso aconteceu ou não. 

Com base em tal depoimento, o Ministério Público encaminhará, 
prontamente, a questão sob os seguintes aspectos: 1) oferecer, desde logo, a 
denúncia, caso já possua elementos suficientes para isso; 2) pedir o arquivamento 
do feito, uma vez esclarecido que não houve qualquer ato atentatório à dignidade 
da vítima; 3) requerer a instauração de inquérito policial, caso não tenha ainda tal 
providência sido efetuada, justamente para que sejam ouvidos o suposto autor do 
fato e eventuais testemunhas, bem como para colher outras provas imprescindíveis; 
4) requerer a realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento de 
denúncia. Em qualquer das hipóteses, o depoimento da vítima não deverá ser 
repetido, e a mídia (áudio e vídeo) servirá para embasar eventuais ações cíveis (ação 
de destituição do poder familiar, por exemplo, se essa providência não advier como 
efeito anexo da sentença criminal) envolvendo o fato noticiado.

18 Habeas Corpus. Produção 
antecipada de prova. Atentado 
violento ao pudor cometido 
contra infante. Decisão 
que defere antecipação do 
depoimento da ofendida. 
Medida que se reconhece 
relevante e urgente. Respeito 
aos princípios do contraditório 
e da ampla defesa, assim como 
à garantia do devido processo 
legal. Ordem denegada. (habeas 
corpus nº 70031084791, Sétima 
Câmara Criminal, Tribunal 
de Justiça do RS, relator: João 
Batista Marques Tovo, julgado 
em 13/8/2009).
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A medida cautelar de produção antecipada de prova é uma medida 
criminal, sendo imprescindível a propositura de uma petição inicial fundamentada, 
expondo os fatos, embasando o pedido, com postulação de que o suposto autor 
seja cientificado da data de audiência para ouvida da vítima e que o ato somente 
se realize na presença de defensor, constituído ou dativo, para atuar na defesa 
do autor do fato, sob pena de a prova não ser válida, e o depoimento da vítima, 
inócuo. Com efeito, é tarefa do Ministério Público zelar para que a vítima não seja 
submetida a um depoimento que venha a ser, depois, repetido porque inválido. 
Se o depoimento da vítima já tiver sido colhido em outros espaços e o Ministério 
Público tiver elementos suficientes para oferecer denúncia contra o autor do fato, 
este deverá zelar para que o depoimento da vítima seja colhido, durante a instrução 
criminal, pelo método do depoimento especial.

Ainda levando-se em conta os princípios do contraditório e da ampla 
defesa, não é possível a substituição do depoimento da vítima por avaliações 
psiquiátricas ou psicológicas, as quais não satisfazem as garantias constitucionais. 
Ademais, não se pode transformar o perito naquele que dirá a verdade do 
processo: a tarefa de decidir é do Magistrado e a prova deve ser produzida com a 
participação das partes do processo – Ministério Público e defesa.

Deve-se procurar, outrossim, um entendimento amplo com os demais 
setores que atuam na proteção da criança e do adolescente vítimas de abuso 
sexual, para evitar que sejam ouvidos, repetidamente, nesses espaços. Com base 
na interdisciplinaridade e na complementaridade do trabalho entre os profissionais 
das áreas de proteção e de garantias, é conveniente que as informações já prestadas 
sejam repassadas de um órgão a outro, em vez de se fazer com que a vítima circule 
de um local a outro, entre os diversos setores, repetindo relatos. Isso pode ser feito 
entre a Delegacia de Polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Conselho 
Tutelar e os locais de saúde onde a vítima precisar ser atendida ou, ainda, entre 
os Promotores Criminais e os da Infância quando a função não se centralizar no 
mesmo agente. A proteção das crianças e dos adolescentes vítimas de abuso sexual 
é mais importante do que nossas diferenças culturais ou profissionais.

Em síntese, devem os agentes dos sistemas de proteção e de garantias atuar 
interdisciplinarmente, de forma a verificar se a vítima está protegida, se outras 
crianças ou adolescentes estão em situação de risco ou de violação de direitos, se 
a vítima necessita de tratamento para sua saúde física ou mental, se há elementos 
suficientes para a persecução penal, se estão sendo assegurados os direitos da vítima 
(proteção) e do suposto abusador (contraditório e ampla defesa) quando da coleta 
da prova. Também é muito importante que esses procedimentos sejam uma rotina 
no trabalho dos profissionais, estabelecendo, se possível, um termo de cooperação 
técnica entre os setores e evitando soluções de continuidade quando ocorrerem 
substituições dos profissionais que utilizam essa sistemática, comprometendo essa 
atuação protetiva.
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Atuação Ética: limites

A atuação ética e respeitosa, por parte do Ministério Público, pressupõe a 
participação de todos os atores da cena judiciária em um processo no qual estejam 
comprometidos com a condução da oitiva da vítima pela melhor técnica e com a 
observância da lei. Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa 
são inarredáveis e, deles, não pode prescindir o Ministério Público, sob pena de 
o processo não se desenvolver validamente e de a vítima ser submetida a um ato 
judicial inócuo.

Partindo-se, então, da premissa de que para atuar na apuração e no 
processamento de crimes contra crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, 
o membro do Ministério Público terá de acrescentar, aos seus conhecimentos 
jurídicos, os conhecimentos acima elencados, tem-se que a atuação profissional 
encontrará seus limites na ética, representada pelo respeito à dignidade da vítima. 
O primeiro balizador para a atuação ética do agente ministerial é, efetivamente, 
não prescindir da aquisição desses conhecimentos se pretende atuar na apuração 
de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Na sociedade atual, não se pode 
compreender que os profissionais se julguem capazes de atuar como generalistas 
do direito em áreas em que somente a especificidade nos capacita a atuar. Varas 
Especializadas para o processamento e o julgamento desses delitos, com promotores 
preparados a agir, são imprescindíveis. 

Cumpre ao Promotor de Justiça levar a palavra da vítima a juízo com 
observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa e assegurar que os casos de violência sexual tenham atendimento de 
acordo com o princípio do respeito à sua condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento. O respeito constitucional da dignidade da pessoa 
humana e, por consequência, da vítima, como já se adiantou, será o limite ético na 
condução do processo. O Ministério Público, ao exercer a persecutio in judicio, antes 
de ser órgão acusador, é fiscal da lei. Como custos legis, deverá sopesar as funções de 
pretender ver apurada a responsabilidade penal de um autor de crime sexual, com 
a proteção da vítima, em seus aspectos emocionais, inclusive.

De um lado, a persecução penal, igualmente, não pode prescindir de 
medidas protetivas à vítima, acautelatórias de sua vida e de sua integridade física 
e garantidoras de seu afastamento de ameaças ou de pressões para depor, em um 
ou em outro sentido. Medidas como a prevista no art. 130 do ECA, que estabelece 
o afastamento do abusador do lar, medidas cautelares para que ele não possa se 
aproximar da vítima ou, em último caso, medida de acolhimento institucional 
ou familiar podem ser propostas, quando necessárias, pelo agente ministerial 
incumbido da proteção à infância e juventude.

De outro lado, como já foi visto, o processo de inquirição da vítima em 
audiência não pode causar a ela um dano igual ou maior àquele causado pelo 
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abuso. Deve-se reconhecer que o Brasil já avançou na proteção das crianças e dos 
adolescentes vítimas de abuso sexual, com o estabelecido na normativa internacional, 
com a recomendação do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais adotem 
o depoimento especial como forma de inquirição dessas crianças e adolescentes. 
Há, ainda, projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional para utilização 
preferencial da sistemática do depoimento especial onde houver salas instaladas para 
esse fim. O princípio da vedação do retrocesso19 permite, ao membro do Ministério 
Público, manifestar-se de forma muito enfática no sentido de não concordar com a 
ouvida da vítima de outro modo que não seja com a utilização da metodologia do 
depoimento especial, quando é possível utilizar-se desta.

Por fim, o limite do agir do Ministério Público estará calcado na dignidade 
da vítima em não ser inquirida quando desejar silenciar, em não prosseguir com as 
perguntas quando for visível seu desconforto em prosseguir ou quando demonstrar 
ausência de lembranças sobre o ocorrido, ou seja, quando, de qualquer modo, for 
perceptível maior sofrimento da vítima com o processo de apuração do abuso. 

O abuso sexual, na maior parte das vezes, não deixa vestígios materiais, 
não é apurável por perícia (auto de exame de corpo de delito) e é cometido ao 
abrigo de olhares de testemunhas, sendo, portanto, a vítima quem detém melhores 
informações sobre o que ocorreu. Todavia, o respeito a essa vítima exige que se 
possa, com base nos conhecimentos acima elencados, medir o quanto perquiri-la 
em busca da verdade real e quando parar, para não revitimizá-la, mesmo utilizando-
se a melhor técnica. 

Poderíamos, assim, de uma forma pragmática, elencar os seguintes tópicos 
a serem observados:

• Zelar para que a vítima tenha assegurado o direito de ser ouvida em um 
ambiente acolhedor, afastado da sala de audiências (depoimento especial), 
sem se encontrar com o suposto autor do fato nas dependências do foro.

• Zelar para que a vítima seja orientada sobre a forma como o ato vai se 
realizar.

• Zelar para que a vítima seja entrevistada por profissional capacitado e com 
a utilização de técnica de entrevista adequada.

• Aguardar, durante o ato da audiência, que o técnico consiga trabalhar com 
a vítima pelo relato livre, suportando os eventuais silêncios e manifestações 
emotivas dela.

• Respeitar o direito da vítima de manifestar-se, de manter o silêncio e de 
não falar sobre o ocorrido.

• Não realizar perguntas fechadas a fim de não sugestionar a resposta.

• Não insistir em aspectos que já tenham sido abordados ou respondidos, 
para não confundir a criança.

19 É princípio constitucional 
implícito. Instituído direito 
ou garantia, legislativa ou 
administrativamente, fica 
vedada a sua posterior 
supressão, porquanto se 
incorpora ao patrimônio 
jurídico da cidadania.
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• Não realizar perguntas de forma a dar notícia para a vítima de um abuso de 
que ela realmente  não se lembre.

• Restringir os questionamentos à criança e ao adolescente ao fato em si, 
deixando para trabalhar o restante das teses ou os aspectos circunstanciais 
(como relações familiares, desentendimento) por meio de outras 
testemunhas e meios de prova.

• Reconhecer o técnico (assistente social ou psicólogo que faz a intermediação 
da audiência) como sendo o profissional capaz de proteger a vítima, 
aceitando e respeitando se, eventualmente, ele indicar não ser possível 
realizar ou insistir em um questionamento. 

• Não ouvir a vítima em seu gabinete, repetindo inquirições.

• Utilizar o depoimento colhido validamente em outros procedimentos que 
se fizerem necessários.

Considerações finais

Em conclusão, o processamento e o julgamento de crimes sexuais praticados 
contra crianças e adolescentes vão exigir, do profissional da área do direito, 
conhecimento além da pura e simples formação jurídica acadêmica e um agir ético 
que respeite a vítima em sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, 
sem jamais transigir com as garantias constitucionais da presunção de inocência, 
do contraditório e da ampla defesa. O depoimento especial, como metodologia que 
permite maximizar a veracidade das informações em processos coletando relato 
mais fidedigno e, com isso, quebrando o ciclo da impunidade, atende à política de 
humanização do processo de participação de crianças e de adolescentes no sistema 
de segurança e justiça. 

Referências

DOBKE, V. Abuso sexual: a inquirição de crianças: uma abordagem interdisciplinar. 
Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2011.

FURNISS, T. Abuso sexual da criança. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.

SANDERSON, C. Abuso sexual em crianças. São Paulo: M.Books do Brasil, 2008.

WELTER, C. L. W.; FEIX, L. da F. Falsas memórias: sugestionabilidade e 
testemunho infantil. In: STEIN, L. M. Falsas memórias. Porto Alegre: Artmed, 2010.

STEIN, L. M. Falsas memórias. Porto Alegre: Artmed, 2010.

TOURINHO FILHO, F. da C. Processo Penal, São Paulo: Saraiva, 1990, vol. 1.





259

Capítulo 16 

A atenção à criança e ao adolescente 
no judiciário: práticas tradicionais em 
cotejo com práticas não revitimizantes 

(depoimento especial)

José Antônio Daltoé Cezar

Procedimentos tradicionais e procedimentos não revitimizantes da tomada 
de depoimento especial de crianças na justiça: as principais mudanças

Todos aqueles que têm a experiência de lidar, no meio forense, com alguma 
rotina, sabem que esse cotidiano é repleto de situações para algumas das quais os 
operadores do Direito que nela atuam (juízes, promotores de justiça, advogados, 
servidores da justiça) não receberam qualquer preparo, tampouco os ambientes 
em que elas ocorrem, as salas de audiência tradicionais, foram projetados para 
receberem as pessoas de forma mais acolhedora e humana. Dentro do campo 
processual específico que regula a produção da prova no processo penal, a atividade 
forense que consiste na escuta de crianças e de adolescentes, como vítimas ou como 
testemunhas, é assaz difícil e delicada, mormente quando a matéria a ser enfrentada 
se constitua em violência ou em exploração sexual.

Isso porque a legislação nacional não diferencia essa escuta em nada, por 
exemplo, de um depoimento realizado em um caso de delito de furto, no qual 
apenas o patrimônio restou atingido pelo ato ilícito. Embora todos concordem que 
são momentos completamente distintos, com características totalmente diversas e 
com bens jurídicos de diferentes valores, a legislação processual penal nacional trata 
a ambos de forma igual, desconsiderando por completo que crianças e adolescentes 
são seres em estágio de desenvolvimento e que, por isso, devem, com absoluta 
prioridade, receber tratamento mais adequado às suas vivências e realidades.
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Tentando contornar essa dificuldade presente – ausência de regras 
processuais específicas, falta de preparo dos operadores jurídicos e inexistência 
de locais adequados para a realização das escutas – em quase todo o sistema 
processual penal nacional, não é incomum que pessoas defendam a oitiva de 
crianças e de adolescentes não por meio de audiência, mas por meio de serviços 
técnicos adequados (psicólogos, psiquiatras), os quais poderiam traduzir, ao 
sistema de justiça, o que efetivamente teria ocorrido com elas. Tal proceder, 
aparentemente protetor, incorre em erro ao negar, à criança, o direito de se 
manifestar em juízo, com suas próprias palavras, conforme dispõem o art. 12 da 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança e o art. 100, parágrafo único, 
inciso XII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

É assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos 
processos judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja 
diretamente, seja através de organismo adequado, segundo as 
modalidades previstas pelas ‘regras de processo da legislação 
nacional. (CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA 
CRIANÇA, 1989).

XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, 
em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de 
pessoa por si indicada, bem como seus pais ou responsável, 
têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição 
da medida de promoção de direitos e de proteção, sendo sua 
opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária 
competente, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 28 
desta Lei (BRASIL, 1990).

Incorre ainda em erro tal proceder, aparentemente protetor. Eis que 
transmite, à criança, a ideia de que não há interesse em conhecer sua experiência 
mesmo que, com muito sofrimento, tenha ela conseguido revelá-la. É como se o 
adulto não quisesse acreditar ou saber do abuso. Nesse sentido, é lapidar a lição 
de Furniss (2003), para quem, ao fazermos isso, negamos a experiência da própria 
criança, e ao negar e ao rejeitar a experiência de abuso sexual sofrido por ela, 
rejeitamos a própria criança. Assim, segundo Furniss, o que a criança sente é que 
o adulto não quer ouvir sobre sua experiência, da mesma maneira como as pessoas 
não queriam acreditar no abuso ou saber dele antes.

No mesmo posicionamento está o ensinamento de Dobke:

A atitude do inquiridor em dispensar o relato da vítima 
demonstra, inequivocamente, um bem intencionado senso 
de proteção. Mas essa medida, aparentemente protetora, de 
não falar sobre a experiência do abuso sexual, frequentemente 
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transmite uma mensagem muito diferente para a criança. Ao 
assim agir, está o inquiridor negando a experiência da vítima 
e, com isso, a própria criança, o que é por ela percebido. E, 
ao deixar de examinar a experiência, por razões protetoras, os 
operadores do direito reforçam a experiência do abuso como 
síntese do segredo (DOBKE, 2001, p. 61).

Superada essa primeira dificuldade, a de se aceitar que a criança tem o 
direito de manifestar-se em juízo sobre todas as questões atinentes à sua vida e 
tendo presente tratar-se ela de um ser em desenvolvimento, portanto, devendo 
ter um tratamento diferenciado no momento em que vier a exercer esse direito, 
algumas considerações a respeito devem ser realizadas. Para tanto, deve-se 
considerar a realidade hoje existente no território nacional, quer em relação às 
práticas tradicionais que observam unicamente o ordenamento jurídico que trata da 
matéria, quer em relação às inovações que, mesmo incipientes, têm se apresentado 
em algumas unidades judiciárias da federação.

Pelo rito processual penal tradicional, tal como um adulto, a criança 
é intimada para a audiência por meio de seu responsável legal. Ela se dirige ao 
foro na data e no horário aprazados, aguarda ser chamada (pregão) para ingressar 
na sala de audiências quando, então, prestará o seu depoimento. Nessa sala de 
audiências, na frente do magistrado, do promotor de justiça, do advogado do réu e, 
eventualmente, deste último também, assim como do servidor da justiça que opera 
os equipamentos de gravação, a criança recebe perguntas diretas dos operadores 
do direito sobre a acusação que é investigada, necessitando também responder 
diretamente. Ao final, é dispensada para que se retire, cessando aí a intervenção 
do sistema de justiça no exercício do direito da criança de manifestar-se em juízo.

Embora sem alteração legislativa que autorize ou que determine que os 
depoimentos de crianças e de adolescentes não observem o rito processual penal 
tradicional, algumas experiências vêm, já há alguns anos, sendo realizadas em 
algumas unidades judiciárias do sistema de justiça brasileiro, as quais acabaram 
sendo contempladas pela Recomendação nº 33/2010 do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ), que orientou aos tribunais de justiça:

I – A implantação do sistema de depoimento videogravado para crianças e 
adolescentes. Esse depoimento deverá ser realizado em ambiente separado 
da sala de audiências, com a participação de profissional especializado para 
atuar nessa prática;

a) os sistemas de videogravação deverão, preferencialmente, ser assegurados 
com a instalação de equipamentos eletrônicos: de tela de imagem, de painel 
remoto de controle, de mesa de gravação em CD e em DVD para registro 
de áudio e de imagem, de cabeamento, de controle manual para zoom, 
de ar-condicionado para manutenção dos equipamentos eletrônicos. 
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Deverá, ainda, haver apoio técnico qualificado para uso dos equipamentos 
tecnológicos instalados nas salas de audiência e de depoimento especial;

b) o ambiente deverá ser adequado ao depoimento da criança e do adolescente, 
assegurando-lhes segurança, privacidade, conforto e condições de 
acolhimento.

II – Os participantes de escuta judicial deverão ser especificamente capacitados 
para o emprego da técnica do depoimento especial, usando os princípios 
básicos da entrevista cognitiva.

III - O acolhimento deve contemplar o esclarecimento, à criança ou 
ao adolescente, a respeito do motivo e do efeito de sua participação 
no depoimento especial, com ênfase à sua condição de sujeito em 
desenvolvimento e do consequente direito de proteção, preferencialmente, 
com o emprego de cartilha previamente preparada para a finalidade.

IV – Os serviços técnicos do sistema de justiça devem estar aptos a promover 
apoio, orientação e encaminhamento de assistência à saúde física e emocional 
da vítima ou testemunha e de seus familiares, quando necessário, durante 
e após o procedimento judicial.

V – Devem ser tomadas medidas de controle de tramitação processual que 
promovam a garantia do princípio da atualidade, garantindo a diminuição 
do tempo entre o conhecimento do fato investigado e a audiência de 
depoimento especial.

Tais orientações apresentam-se como principais vantagens do depoimento 
especial em cotejo com o depoimento tradicional de crianças e de adolescentes 
vítimas e testemunhas no sistema processual nacional. Isso sem explicitar que o 
espaço físico projetado para o acolhimento, a preparação específica de profissionais 
para esse delicado momento e um olhar do sistema de justiça que se volte mais para 
o exercício de um direito são características que, sem dúvida alguma, já qualificam, 
positivamente, essa forma diferente de intervenção, passando a ser questão 
secundária a produção da prova. Além dessas orientações, estão as de:

I – Registro rigoroso da entrevista.

II – Documentação visual dos gestos e das expressões faciais que acompanham 
os enunciados verbais da criança.

III – Registro visual e verbal que pode ser revisto muito tempo depois por 
outros profissionais.

IV – Redução do número de entrevistas por parte dos outros profissionais.

V – Forma de capacitação contínua para os entrevistadores.

VI – Ajuda efetiva para conseguir uma aceitação do acontecido por parte do 
ofensor.
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VII – Instrumento de ajuda ao familiar não ofensor ou ao ofensor, facilitando a 
compreensão do que aconteceu e do que não aconteceu.

VIII – Ausência da criança em discussões porventura ocorrentes na sala de 
audiências.

IX – Prevenção do encontro entre a criança e o potencial abusador nos 
corredores do foro.

X – Prevenção de perguntas inapropriadas à criança.

Especialização das unidades judiciárias

Hoje, na maior parte das cidades, consignando-se que o Brasil possui mais 
de duas mil e setecentas comarcas (unidades judiciárias) instaladas e em operação, 
os juízes são, em regra, generalistas. Tratam de todas as matérias – cível, penal, 
previdenciária, fiscal, família, infância e juventude – o que determina não apenas 
uma baixa qualidade do trabalho desenvolvido, mas também um desgaste da pessoa 
e da instituição, enfim, uma reduzida quantidade de trabalho finalizado.

Quando se trata da implementação do depoimento especial, a questão é 
ainda mais preocupante. Eis que, na atualidade, as comarcas que contam com esse 
tipo de serviço não superam o número de cem, ainda assim, mais da metade delas 
situadas no estado do Rio Grande do Sul. Seguindo o modelo de outros países, 
concluir-se-á que, ante a intensa especialização que esse tipo de atividade exige, 
nem sempre será viável que se conte com ela em todas as comarcas, mormente 
naquelas que possuem pequena demanda judicial e que apenas eventualmente 
utilizarão o serviço de depoimento especial.

Países como os Estados Unidos da América, que há mais de 20 anos 
possuem esse tipo de atendimento a crianças vítimas e testemunhas nos processos 
judiciais, regionalizam o serviço, assim viabilizando que um número maior de 
pessoas, mediante pequenos deslocamentos, possam ser adequadamente escutadas. 
Nesse país, para uma população aproximada de 308 milhões de pessoas existem, 
aproximadamente, 900 centros de escuta especializada de crianças e de adolescentes 
vítimas e testemunhas nos processos judiciais, o que perfaz o resultado de que 
exista uma sala para aproximadamente cada 342 mil pessoas.

No Brasil, como já referido, esse trabalho ainda é incipiente, apresentando-
se o estado do Rio Grande do Sul como aquele que possui o maior número 
de equipamentos instalados e de equipes capacitadas. Atualmente, para uma 
população aproximada de 10,7 milhões de pessoas, existem 26 salas de depoimento 
distribuídas pelo estado, existindo a previsão de que, em 2012, com recursos da 
Secretaria Especial de Direitos Humanos, esta ligada diretamente à Presidência da 
República, sejam instaladas mais 10 unidades no interior do estado, com o que, 
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implementar-se-á um total de 36 comarcas com esse serviço especializado. Dessa 
forma, o Rio Grande do Sul, sem grandes investimentos, mas tendo como principal 
mote a vontade administrativa do Poder Judiciário estadual, equiparar-se-á a 
países como os Estados Unidos da América, com 1 centro de escuta especializado 
para aproximadamente 297 mil pessoas, situação essa que é plenamente factível a 
qualquer unidade da federação brasileira.

A necessidade da capacitação dos operadores do direito e dos serviços 
técnicos

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 227, os direitos 
das crianças e dos adolescentes no Brasil. O ECA, editado em 1990, regulamentou 
esse artigo inspirado, em grande parte, nos instrumentos internacionais de direitos 
humanos da ONU e, em especial, na Declaração dos Direitos da Criança, nos 
Princípios das Nações Unidas para Prevenção da Delinquência Juvenil, nas Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça Juvenil e nas Regras 
das Nações Unidas para Proteção de Menores Privados de Liberdade.

Embora o ECA tenha hoje mais de 20 anos de vigência e disponha ele, 
claramente e com base nos documentos acima referidos, que a intervenção em 
prol dos direitos das crianças deva ocorrer de forma interdisciplinar, em todos 
os segmentos da sociedade (justiça, educação, saúde, proteção), o que ainda se 
percebe é que a maior parte dos profissionais atua isoladamente, sem contatos 
significativos com outras áreas fora de seus respectivos conhecimentos específicos. 
Tal circunstância diminui muito a qualidade do atendimento que é prestado à 
população.

No sistema de justiça vigente, embora nos últimos anos, em razão de 
decisões administrativas e judiciais, vislumbrem-se alterações positivas para que 
a interdisciplinariedade venha a ser implementada de fato – a Recomendação nº 
33/2010 do CNJ é um exemplo nesse sentido –, a situação constatada ainda mostra 
um modelo marcadamente multidisciplinar, em que cada qual sabe pouco ou 
nada conhece das demais atividades que estão sendo empreendidas para o mesmo 
fim. O modelo interdisciplinar, quando se trata da implementação do projeto de 
depoimento especial, é condição sine qua non para que se tenha possibilidade de 
êxito na inquirição de crianças e de adolescentes perante o sistema de justiça.

Como operadores do Direito e dos serviços auxiliares – psicólogos, 
assistentes sociais, educadores – estão participando de uma mesma atividade, com 
o mesmo fim, é indispensável que todos dominem conteúdos mínimos sobre 
todas as áreas de conhecimento que estão nela envolvidas. É indispensável que 
juízes, promotores de justiça e advogados que participam dessas atividades tenham 
conhecimentos mínimos acerca das peculiaridades que envolvem as situações de 
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abuso e de exploração sexual. Síndrome de segredo, síndrome de adição, uso de 
drogas, conflitos familiares, diferenças de desenvolvimento entre a infância e a 
adolescência, causas que dificultam a revelação são temas recorrentes em quase 
todos os depoimentos. Logo, deve ser obrigatória uma prévia capacitação para que 
esses operadores jurídicos contribuam nesse trabalho.

Da mesma forma, os serviços auxiliares da justiça – psicólogos, assistentes 
sociais, educadores, médicos – deverão ter conhecimentos acerca do tipo de 
atividade em que estão engajados, sabendo das limitações que as normas legais 
impõem à vida em sociedade. Inviável é a participação desses profissionais quando 
eles não souberem como se realiza uma audiência ou que o contraditório e a ampla 
defesa são os pilares da democracia. São conceitos imprescindíveis e que devem, 
por todos, ser conhecidos.

Enfim, o que se busca com a capacitação de todos os agentes que trabalham 
com crianças e adolescentes vítimas de violência é que tenham eles um olhar 
coletivo sobre cada situação a ser avaliada, mantida a autonomia técnica de cada 
um, que é própria de cada saber. Dessa forma, as ações na busca de soluções 
serão mais perceptíveis e concretas. Nenhuma esfera de conhecimento atenderá, 
individualmente, às necessidades do atendimento integral a crianças e a adolescentes.

A importância de ambientes físicos adequados para realização de escuta de 
crianças e de adolescentes

Para aqueles que militam diuturnamente nos ambientes forenses, não é 
nenhuma novidade a afirmação de que os locais onde as audiências se realizam não 
são muito acolhedores ou confortáveis para aqueles que para lá se dirigem apenas 
para prestarem depoimentos. Isso começa pelo fato de que, dessas audiências, 
participam pessoas estranhas, formais, com ares de autoridade. Em regra, o 
depoente fica em um patamar mais baixo do que aquele em que se encontra o 
magistrado, condição própria para colocá-lo em subserviência à autoridade estatal; 
é advertido de que deverá falar apenas a verdade, sob pena de falso testemunho ou 
de denunciação caluniosa; é indagado por perguntas diretas, sendo-lhe demandado 
responder apenas aquilo que lhe foi perguntado. 

Tais ambientes, sem dúvida alguma, provocam inibição na maior parte das 
pessoas, inclusive nos adultos que, não raras vezes, declaram-se nervosos. Na maior 
parte do Brasil, são esses os locais onde também crianças e adolescentes são ouvidos 
nos processos judiciais, circunstância esta que, além de criar um constrangimento 
absurdo para uma pessoa em desenvolvimento, cria obstáculos quase que 
intransponíveis para que a prova judicial seja produzida de forma satisfatória. Daí 
a necessidade, hoje perceptível, de que o sistema de justiça comece a se preparar 
para receber crianças e adolescentes que necessitem prestar depoimentos em juízo, 
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criando ambientes adequados para tais atos. A Recomendação nº 33/2010 do CNJ 
é expressa nesse sentido.

São condições da criação de tais ambientes que eles proporcionem 
segurança, privacidade, conforto e condições de acolhimento para a criança 
ou o adolescente, o que se concretizará com poltronas próprias para a idade e o 
tamanho do depoente, brinquedos (não muitos) para facilitar a descontração em 
momentos mais tensos, água à disposição, lenços de papel (não é incomum que as 
crianças chorem durante os depoimentos), paredes pintadas com cores lúdicas e, 
se possível, um banheiro nas proximidades. Tais ambientes, onde eles já existem, 
são interligados por vídeo e áudio à sala de audiências na qual se encontram o juiz, 
o promotor de justiça, o advogado, o réu e o servidor da justiça. Tal arranjo muito 
tem contribuído para que crianças e adolescentes sejam recebidos e acolhidos de 
forma mais humana no âmbito do sistema de justiça.

A necessidade de conhecimento interinstitucional dos operadores do direito 
e dos servidores técnicos

Pelo modus operandi tradicional, quando uma criança ou um adolescente 
são chamados a juízo para prestar declarações seja como testemunha, seja como 
vítima, a forma como eles são recebidos e, depois, dispensados, em nada difere da 
forma como os adultos são recebidos e dispensados após prestarem depoimentos. 
Em regra, ficam esperando serem chamados em local próximo à sala de audiências, 
conhecem os operadores do Direito somente no momento do depoimento e, após 
o término deste, são dispensados, cessando, aí, a intervenção do sistema de justiça.

Isso, na prática, mostra que o sistema de justiça vive somente para a sua 
tarefa, desconsiderando outras necessidades que a criança possui, bem como 
outras ações propositivas em termos de proteção que possa ter a sua participação 
efetiva. A prática hoje adotada em diversos estados que possuem o depoimento 
especial é diversa. Parte de outra lógica, qual seja, o atendimento integral da 
criança ou do adolescente, desde o momento que estes ingressam no foro para 
prestar depoimento, até o momento que dele se retiram (não especificamente ao 
final do depoimento).

O depoimento especial exige um conhecimento da rede de proteção, quer 
para receber adequadamente o pedido de escuta da criança – de onde ela veio, quem 
a encaminhou, se já está em tratamento, se é necessário seu encaminhamento para 
atendimento –, quer para proceder a eventuais encaminhamentos para a rede de 
proteção. Pela prática do depoimento especial, a criança chega, antecipadamente, ao 
local da audiência designada; é acolhida pelo técnico que participará do depoimento, 
o qual receberá as primeiras informações sobre sua vida pessoal, assim permitindo 
que não apenas as declarações fluam de forma mais espontânea, como também que 
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eventuais encaminhamentos sejam realizados após o término da solenidade. Isto 
apenas será possível se os servidores conhecerem a rede de atendimento existente 
onde a criança ou adolescente residem.

Autonomia técnica para a tomada do depoimento

Conforme dispõe o art. 151 do ECA, compete à equipe interprofissional, 
entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer 
subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência e bem assim 
desenvolver trabalhos de aconselhamento, de orientação, de encaminhamento, 
de prevenção, tudo sob a subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico. Essa situação deve ser muito bem tratada 
pelas pessoas envolvidas nessa tarefa, pois cada profissional deve ter o seu espaço 
de atividade respeitado, com fluxo bem-definido, de forma que o trabalho possa 
ser realizado adequadamente.

A definição sobre a participação de cada profissional durante o 
depoimento especial passa, necessariamente, por uma capacitação técnica sobre 
as atividades e os conhecimentos envolvidos nessa tarefa, a qual, em transferindo 
conhecimentos fora das áreas de especificidade de cada um, permite uma 
compreensão mais ampla do universo em que cada pessoa está inserida. Este é 
o escopo do trabalho interdisciplinar.

A notificação prévia para a vítima e seus familiares

No modelo tradicional, após o magistrado designar a audiência, expede a 
serventia judicial um mandado de intimação para que a vítima e as testemunhas 
se façam presentes em juízo, em data e horário já determinados, para prestarem 
declarações em processo criminal ajuizado contra determinada pessoa, não sendo 
prestada nenhuma outra informação de como se realiza a tomada do depoimento. 
Por essa prática, exceto se a pessoa possua alguma prática nas lides forenses, ficará 
ela sabendo como o ato processual se realizará somente no momento em que 
estiver prestando declarações.

Sendo a concepção que criou o depoimento especial diversa, no momento 
em que prioriza o atendimento integral da criança ou do adolescente que presta 
depoimento como vítima ou como testemunha em processo judicial, uma das 
primeiras providências a ser tomada é esclarecer, a eles e a seus responsáveis 
legais, já quando da intimação para a audiência, quais etapas serão realizadas até o 
depoimento, bem como quais pessoas participarão da atividade e qual papel será 
exercido por elas individualmente. São vários os modelos de cartilhas entregues às 
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crianças e a seus responsáveis legais quando das intimações (no Reino Unido, na 
Argentina, em Porto Alegre-RS), todos singelos, de baixo custo, de fácil confecção 
e que se constituem em importante instrumento de sensibilização, para que os 
depoimentos sejam realizados de forma tranquila e salutar.

Depoimento especial: a importância da imagem e do som para a formação 
da prova

Embora, nos dias de hoje, o processo judicial esteja se virtualizando, a 
verdade é que ainda em quase todas as mais de 2.700 comarcas brasileiras, a regra 
é que, prestado o depoimento, seja ele transferido para o papel, algumas vezes, 
integralmente, outras vezes, apenas parcialmente, as declarações são reduzidas a 
termo pelo magistrado que presidiu audiência, ficando consignado e registrado 
apenas aquilo que este entendeu ser importante. Transferida a competência do 
julgamento da causa para outro magistrado, que porventura valorize outras 
informações que não exatamente aquelas presentes no termo de depoimento, ou 
ainda, havendo recurso para Corte Superior, cujos integrantes também valorizem 
outras informações não presentes no depoimento registrado apenas no papel, 
estarão essas outras informações permanentemente perdidas, sem a mínima 
possibilidade de serem recuperadas.

Consistindo o depoimento especial de cópia integral do áudio e do vídeo 
captados durante a audiência, as informações que ele contém são muito mais 
completas, significativas, permanentes, assim viabilizando que não seja valorizada 
apenas a informação, a palavra dada naquele momento, mas também o olhar, 
a emoção das declarações e as lágrimas que eventualmente aparecerem. Tais 
informações presentes e registradas de forma permanente em mídia podem ser 
revistas a qualquer tempo, por qualquer julgador, tornando assim mais completa 
e confiável a prova que foi produzida em juízo. Para que a prova seja efetivamente 
permanente, alguns cuidados logísticos para o armazenamento das mídias devem 
ser efetivados: cópias devem ser mantidas em local seguro e inacessível, para o caso 
de avaria ou de desaparecimento daquelas juntadas aos autos. Dessa forma, estas 
podem ser substituídas.

Conclusão

Tendo a prática do depoimento especial mais de oito anos de atividade no 
estado do Rio Grande do Sul, mais especificamente na cidade de Porto Alegre, não há 
como não se concluir que o modelo tradicional para inquirir crianças e adolescentes 
nos processos judiciais encontra-se totalmente ultrapassado, sendo urgente uma 
alteração não apenas legislativa que o regulamente, mas, principalmente, uma 
alteração na prática forense, que é exatamente a mesma existente há várias décadas. 
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Se, até o ano de 1989, quando da elaboração da Convenção Internacional dos 
Direitos da Criança, essa criança e esse adolescente não existiam para as regras de 
processo penal e civil, desde então existem marcos legais que determinam outro 
olhar, mais humano e acolhedor, principalmente para as situações em que eles 
tiverem de ser ouvidos em juízo.

Não é acolhedor, e muito menos humano, ceifar o direito que toda criança 
e adolescente têm de ir a juízo falar sobre as suas experiências, com suas próprias 
palavras e conforme seu estágio de desenvolvimento. Também não é acolhedor, e 
muito menos humano que, para o exercício desse direito, necessite a criança ou o 
adolescente passarem por novos sofrimentos, como quase sempre ocorre na forma 
ainda hoje preconizada pelas vetustas legislações processuais.

O art. 227 da Constituição Federal que, em seu caput, determina ser 
dever da família, da sociedade e do Estado colocar crianças e adolescentes a salvo 
de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de 
crueldade e de opressão ainda aguarda que a prática forense seja alterada, para que, 
verdadeiramente, crianças e adolescentes sejam vistos com absoluta prioridade 
quando tiverem de ser ouvidos nos processos judiciais.

Quadro sinótico comparativo entre modalidades de Depoimentos 
de Crianças e Adolescentes

DEPOIMENTO TRADICIONAL DEPOIMENTO ESPECIAL

1. Ambiente formal e solene, com o qual a criança/
adolescente não criará empatia.

1. Ambiente acolhedor, projetado especialmente para que a 
criança sinta-se bem recebida pelo sistema de justiça.

2. Diversas pessoas presenciam o depoimento, que em regra 
trata de questões íntimas e causam desconforto.

2. Apenas uma pessoa acompanha o depoimento da criança/
adolescente. 

3. Técnica de entrevista inexiste. Perguntas diretas e 
objetivas, para que respostas diretas e objetivas sejam 
obtidas.

3. Técnica de entrevista que observa conteúdos científicos e 
acadêmicos. Relato livre, para que a criança/adolescente 
relate os fatos com maior fidedignidade. 

4. Embora o Juiz possa determinar que determinada 
pergunta não seja respondida, por ter sido inapropriada, 
não há como evitar que a criança/adolescente ouça e fique 
constrangida. 

4.  A criança/adolescente não ouve perguntas inapropriadas.

5. Sendo a audiência um espaço no qual, com frequência, 
ocorrem debates, algumas vezes calorosos, a criança/
adolescente os presencia integralmente.

5. A criança/adolescente não presencia discussões porventura 
ocorrentes na sala de audiência.

6. Como quase a totalidade dos prédios forenses não foi 
projetado para que testemunhas de acusação e defesa 
aguardem a audiência em ambientes separados, réus e 
vítimas quase sempre se encontram nos corredores do 
Foro.

6. Evita-se que a criança/adolescente encontre o potencial 
abusador nos corredores do Foro.

7.  Sendo o trabalho multidisciplinar, cada profissional age 
de forma isolada, sem existir a preocupação de capacitação 
dos operadores do direito para entrevistarem crianças.

7. Forma de capacitação contínua para os entrevistadores 
e operadores do Direito. Trabalho interdisciplinar, no 
qual mantida a autonomia técnica, conceitos de diversas 
ciências são utilizados na entrevista.

Fonte: O AUTOR
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Capítulo 17 

A preparação da criança e do 
adolescente para a entrevista na fase de 
instrução processual

Vanea Maria Visnievski

A preparação, o acolhimento da criança e do adolescente para serem ouvidos 
em um ato formal, como é uma audiência judicial, é importante pelas implicações 
legais de seu testemunho e, especialmente, pelos efeitos emocionais desse ato. A 
condução inadequada do trabalho pode mobilizar sofrimento, potencializando a 
revitimização da criança ou do adolescente.

Os profissionais envolvidos com esse trabalho devem proteger crianças e 
adolescentes vítimas de delito durante todos os procedimentos judiciais. Diretrizes 
sobre a intervenção da justiça em assuntos que envolvam crianças vítimas e 
testemunhas de delito estão previstas na Resolução nº 20/2005 do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas (Ecosoc). São algumas dessas diretrizes: 
direito a um tratamento digno e compreensivo; direito à proteção contra a 
discriminação; direito à informação, entre outros aspectos, sobre os procedimentos 
aplicados no processo de justiça penal e sobre o modo como se dará a participação 
da criança; direito a ser ouvido e a expressar opiniões e preocupações, devendo 
os profissionais envolvidos no trabalho fazerem todo o possível para a efetivação 
desses direitos (ECOSOC/2005).

Outro documento que pode se constituir em referência para procedimento 
de profissionais que trabalham em situações de violência contra crianças e 
adolescentes é o Manual CORE para atendimento de crianças vítimas de 
violência sexual: proceder, da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV, 
2011) desenvolvido no âmbito do Projeto Core 2001/2002. Destaca-se, ainda, a 
Recomendação nº 33 de 23/2010, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
e que elenca diretrizes para proteger as vítimas de violência sexual e para tornar a 
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investigação e o julgamento mais eficazes. A recomendação do CNJ, aos tribunais, 
é para que implantem o sistema de depoimento videogravado, a ser realizado “em 
ambiente separado da sala de audiência” e “com a participação de profissional 
especializado para atuar nessa prática” (CNJ, 2010, p. 33-34).

Atualmente, alguns estados do Brasil estão investindo em projetos de 
coleta de depoimento, de forma especial, de crianças e de adolescentes, com 
a preocupação de evitar a revitimização.  Esses projetos preveem a utilização de 
métodos e de técnicas que assegurem todas as condições ambientais, cognitivas e 
emocionais para oitiva de crianças e de adolescentes no âmbito dos princípios do 
respeito às suas condições especiais de pessoas em desenvolvimento. Experiências 
de tomada de depoimento especial de crianças e de adolescentes em 25 países estão 
catalogadas no livro Depoimento Sem Medo? Culturas e Práticas Não-Revitimizantes 
(SANTOS; GONÇALVES, 2008). 

No Brasil, a exemplo de países como Inglaterra, Suécia, Cuba, Canadá, 
entre outros, são utilizados métodos e técnicas que empregam o uso de tecnologia, 
como o sistema de circuito interno de televisão. Na maioria das experiências 
em curso no Brasil, a entrevista, ou a tomada do depoimento da criança e do 
adolescente, é realizada de forma interativa com a sala de audiência, como se fosse 
uma videoconferência: um profissional fica em uma sala especial com a criança 
e comunica-se com todos os agentes jurídicos, que ficam em outra sala (sala de 
audiência tradicional). A comunicação do profissional com os agentes jurídicos 
ocorre por meio de microfones e de uma televisão instalada na sala de audiência. 
Na sala em que o profissional está com a criança, são utilizados microfones de 
lapela, de ambiente, ou outro e um ponto de som que o profissional utiliza no 
ouvido (a criança não ouve as manifestações da sala de audiência). Oportunamente, 
o juiz, o promotor de justiça e o advogado de defesa realizam perguntas à criança, 
e o profissional repassa essas perguntas à criança ou ao adolescente adequando-
as ao universo destes. A audiência, além de ocorrer de forma interativa, também 
é gravada em um CD. Ao método de videogravação, integram-se técnicas de 
entrevistas, elemento importante para cuidados emocionais com a criança e para a 
obtenção de informações com mais detalhes e fidedignidade, essenciais, portanto, 
para a produção de prova consistente e eficiente. Existem vários protocolos de 
entrevistas, com base científica, que apresentam um roteiro de como entrevistar 
crianças que foram vítimas de delitos. Entre os vários protocolos, destaca-se a 
Entrevista Cognitiva (EC) e o PEACE (P – Planing and preparation/planejamento 
e preparação; E – Engage and explain/engajar e explicar; A – Account/relato; C – 
Clousure/fechamento; E – Evaluation/avaliação). O passo a passo desses dois 
protocolos pode ser estudado no capítulo 10, Falsas Memórias: fundamentos científicos 
e suas aplicações clínicas e jurídicas (FEIX; PERGHER, 2010) e no manual Desafios da 
Oitiva de Crianças e Adolescentes: técnica de entrevista investigativa (STEIN et al.,  2008).



275

Capítulo 17 - A preparação da criança e do adolescente para a entrevista na fase de instrução processual

A maioria dos protocolos de entrevista investigativa tem os mesmos 
fundamentos: evitar perguntas sugestivas; fazer perguntas abertas; permitir relato 
livre; tratar o entrevistado com cordialidade e estabelecer confiança. Com esses 
procedimentos, o entrevistador proporcionará cuidados emocionais à criança e ao 
adolescente e poderá obter um relato do fato com maior quantidade e com melhor 
qualidade de informações. Verifica-se ainda que esses protocolos de entrevista 
desenvolvem-se, essencialmente, em três fases: 1)acolhimento do entrevistado, fase 
conhecida também como rapport ou preparação; 2) obtenção de relato do fato, que 
implica na recordação do entrevistado; 3) fechamento ou finalização da entrevista, 
de maneira que o entrevistado saia com sentimentos positivos. 

Este texto pretende focar-se na primeira fase da entrevista e enfatizar 
a preparação da criança e do adolescente para a entrevista na fase de instrução 
processual. Considera-se esta fase de crucial importância para o cuidado 
emocional da criança e do adolescente que comparecem a um tribunal para dar seu 
depoimento. Outro aspecto da importância da preparação é familiarizar a criança 
com o tipo de entrevista, facilitando as fases seguintes, quando ela relatará uma 
situação, possivelmente, traumática e geradora de grande estresse e ansiedade, 
como é a violência sexual1.

Planejamento e preparação da criança e do adolescente para entrevista no 
âmbito judicial

Planejamento da coleta do testemunho 

Obtenção de informações gerais 

Elabore por escrito um resumo do caso e verifique: qual o delito em 
questão? Delito único ou múltiplo? Quando, presumivelmente, aconteceu? Qual 
a idade de início do abuso e duração? Qual a relação do acusado com a vítima? 
Qual o grau de violência ou de ameaça de violência?  Principais peças do processo a 
serem analisadas: A Inicial: denúncia ou requerimento de produção antecipada de 
prova do Ministério Público (MP); Boletim de Ocorrência (BO) da delegacia de 
polícia; exame de corpo de delito; exame de conjunção carnal; avaliações diversas; 
tempo decorrido entre o fato, a denúncia e a audiência. 

Esses fatores podem indicar o grau de dano psicológico ou de estresse que 
a criança ou o adolescente sofreram e assegurar que, no transcurso da entrevista, 
todas as perguntas pertinentes à situação serão feitas. Sobre danos psicológicos 
relacionados à situação de abuso sexual ver Furniss (1993, p.15).

1 Termo adotado a partir 
do Congresso Mundial 
sobre Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, em 
Estocolmo, no ano de 1998.  
Violência Sexual é um termo 
que engloba o abuso sexual e a 
exploração sexual.
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Obtenção de informações sobre a testemunha ou vítima 

Verifique o nome; a idade; com quem mora; o desenvolvimento e o 
estado cognitivo, emocional, social e físico; qual a reação dos pais diante da 
revelação da violência sexual. Analisar avaliações anexadas ao processo: sociais, 
psiquiátricas, psicológicas e pedagógicas. O conhecimento desses aspectos poderá 
auxiliar na interação com a criança ou com o adolescente, pois o entrevistador 
poderá demonstrar conhecimento da situação destes, personalizando a entrevista e 
facilitando o estabelecimento de uma relação de confiança. Ademais, esses aspectos 
constituem-se em subsídios para as fases seguintes.

Adequação do ambiente físico (sala especial entrevista)

A sala deve conter: equipamentos de som e de vídeo que registrem 
detalhes, como expressões faciais e movimentos da criança. Poderá conter 
cortinas, almofadas, tapete, preferencialmente, em cores claras, passando sensação 
de aconchego; deverá ser evitada qualquer perturbação durante a entrevista 
gravada. O ideal é que a sala tenha isolamento acústico. Banheiro com fácil acesso 
para a criança é importante. O uso de cadeiras, tipo ferradura, poderá oferecer 
maior conforto para crianças e adolescentes e ser útil para o manejo com crianças 
que apresentam comportamento mais agitado, uma vez que esse tipo de cadeira 
propicia uma espécie de contenção, de limite. A melhor colocação das cadeiras 
no espaço é lado a lado, em uma inclinação correspondente aos ponteiros de um 
relógio, marcando dez para as duas.  As cadeiras, assim posicionadas, evitam que 
entrevistador e entrevistado fiquem frente a frente e que, consequentemente, 
o entrevistado sinta-se intimidado ou até constrangido pelo profissional. Dessa 
forma, proporciona-se mais conforto e equilíbrio. 

É indicado que brinquedos e jogos fiquem reservados, pois a tendência 
é que a  criança fique distraída com brinquedos à vista. Os brinquedos poderão 
ser utilizados na preparação se levarem a uma melhor interação e à abertura de 
conversação, devendo haver combinação com a criança que, nas fases seguintes, os 
brinquedos ficarão guardados. Brinquedos e demais objetos, em formas neutras, 
poderão ser alcançados à criança ou ao adolescente, durante as fases seguintes da 
entrevista, como alívio de tensão. Por exemplo, pode-se oferecer, para a criança, 
um bichinho de pelúcia ou uma bolinha antiestresse para o manuseio. Deve-se ter 
disponível material como folhas, como lápis de cor, como água, como lenços para 
o uso da criança e do adolescente.

Nos locais onde a sala especial é a mesma tanto para a criança, como para 
o adolescente, deve-se dar especial atenção a este último esclarecendo os motivos 
daquele ambiente projetado com ênfase ao universo infantil. Levando-se em 



277

Capítulo 17 - A preparação da criança e do adolescente para a entrevista na fase de instrução processual

conta o ideal e o possível, indica-se disponibilizar, aos adolescentes, elementos 
auxiliares para entrevista, como acesso a computador (talvez, um notebook na sala) 
com direcionamento de acesso a sites específicos. O próprio adolescente poderá 
se familiarizar com o funcionamento da justiça e com os procedimentos que lhe 
dizem respeito.

Procedimentos antes da audiência: a convocação ou intimação para a 
entrevista ou audiência

Deverá haver indicação de comparecimento da testemunha ou vítima 
acompanhada de seu responsável com, no mínimo, trinta minutos de antecedência 
do horário da audiência formal. Esta providência visa a evitar, no dia da audiência, o 
encontro da vítima com seu suposto agressor e permite a preparação e o acolhimento 
inicial, da criança ou do adolescente, pelo profissional que a acompanhará no 
acolhimento e nas fases seguintes da entrevista.

O recebimento da convocação caracteriza o início da preparação da criança 
para a ida ao Tribunal de Justiça. Portanto, a intervenção do oficial de justiça ou 
de outro profissional que fará a entrega da convocação, representando a justiça, 
deverá ser cuidadosa, ética. Existem diversas experiências de trabalho nesta fase 
de preparação, antes da audiência, em países como Canadá, Inglaterra, Estados 
Unidos. Os trabalhos nesta fase têm, por objetivo, apoiar e orientar como a vítima 
ou testemunha (incluindo adultos) deve se conduzir antes e no dia da audiência. 

Nessas experiências, as orientações voltadas para a infância são realizadas 
por meio de equipes multidisciplinares de instituições especializadas para a proteção 
à criança. São utilizados, também, materiais, como uma cartilha explicativa; 
um fôlder; uma carta convite; ou indicação de acesso a um site. Os conteúdos 
desses materiais apresentam linguagem simples, dirigida à criança ou ao adulto 
responsável. Contêm informações sobre o funcionamento da justiça penal; sobre 
o local e o regulamento da participação de crianças em audiência. Acessando, por 
exemplo, sites como do Departamento de Justiça do Canadá ou do Serviço de 
Persecução da Coroa da Inglaterra, pode-se ter noção de como a preparação da 
criança ou do adolescente é realizada.

No Brasil, uma das experiências em curso, nesta fase de preparação antes 
da audiência, é o uso da cartilha intitulada Depoimento Sem Dano (BRASIL, 
2011). A cartilha é dirigida aos adultos que vão preparar a criança ou o adolescente 
em sua ida ao tribunal para prestarem seus depoimentos sobre um delito que 
sofreram ou que presenciaram. Com personagens infantis (os amigos Zé e Maria), 
crianças são incentivadas a revelarem situações de maus-tratos. As ações de Zé e de 
Maria familiarizam as crianças com elementos do sistema de justiça, como: local 
no fórum onde ocorrerá a audiência; quem são as pessoas que participarão dela, 
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esclarecendo o papel do juiz, do promotor de justiça, do advogado de defesa do 
acusado, do técnico facilitador que apoiará a criança, em sala especial, durante seu 
depoimento. Para visualizar a cartilha, pode-se acessar o site do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande o Sul (TJRS). 

Preparação e acolhimento da criança ou do adolescente nas dependências 
do Tribunal de Justiça (Foro) – Etapa de Rapport2

Comportamentos do entrevistador

Deve-se ter em mente que não é comum, para uma criança, ir ao tribunal 
ou fórum para testemunhar sobre uma situação íntima e constrangedora, vivenciada 
por ela, para pessoas estranhas, como o entrevistador, o juiz e demais agentes 
jurídicos.  Por isso, ao iniciar a interação com a criança ou com o adolescente, o 
entrevistador deverá conduzir-se em uma postura tranquila, segura, acolhedora e 
estabelecer uma boa comunicação com a criança e com a pessoa que a acompanha. 
É possível que a criança ou o adolescente cheguem assustados e expressem 
sentimentos de insegurança, de tristeza, de ansiedade, de confusão, de raiva, de 
vergonha e de ambivalência ao falar sobre os abusos sofridos. Acolhê-los e manejar 
esses sentimentos é a tarefa inicial do entrevistador.

Indicação importante do comportamento adequado e eficiente do 
entrevistador é a observação do princípio de sincronia. Segundo esse princípio, 
em uma relação interpessoal, as pessoas tendem a agir de maneira semelhante ao 
seu interlocutor. Assim, se o entrevistador estiver tranquilo, o entrevistado tem 
maior chance de se manter tranquilo. Outras indicações são: “sente-se de maneira 
relaxada, incline seu corpo em direção ao entrevistado; expresse cordialidade e 
suporte; use contato ocular frequente, mas não olhe fixamente; fale devagar e use 
frases curtas; expresse atenção e interesse através de movimentos de assentimento 
com a cabeça, porém não qualitativos; evite movimentos agitados; não interrompa 
e permita pausas” (MEMON, 2007, p. 6).

Procedimentos no dia da audiência: desenvolvimento da preparação da 
criança ou do adolescente para a participação na audiência

Apresente-se e personalize a entrevista

É recomendado o uso da primeira pessoa – “eu” – durante os diálogos 
como forma de humanizar a entrevista. O entrevistador poderá iniciar a preparação 
dizendo, por exemplo: “Olá, bom dia! Você deve ser a ............ Muito obrigado (a) 
por ter vindo! Meu nome é ........Quero convidá-la a ir para a sala onde converso 

2 Rapport é uma palavra francesa 
que significa empatia. Nos 
protocolos de entrevista 
forense, é a etapa da entrevista 
em que o entrevistador 
“desenvolve uma atmosfera 
psicológica favorável para que 
a testemunha consiga relatar 
minuciosamente o evento 
vivido”. (FEIX; PERGHER, 
2010, p. 213).
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com as crianças”. A pessoa de confiança acompanha. Nesta fase inicial da preparação, 
é recomendado que a criança não fique sozinha com o entrevistador, mas sim 
acompanhada da pessoa de confiança (responsável). A presença do responsável 
poderá contribuir para que a criança ou o adolescente sintam-se mais seguros, 
propiciará que o entrevistador atualize dados sobre a criança e que o responsável 
fique ciente de todo o procedimento que será desenvolvido com ela, podendo 
pedir esclarecimentos, expressar concordância ou não. 

No seguimento da preparação, a criança ou adolescente deverão ficar 
sozinhos com o entrevistador na sala especial. Se for necessária a permanência 
do responsável na sala, como no caso de crianças em idade pré-escolar e que 
apresentam maior dificuldade para se afastarem do responsável, é indicado que 
o acompanhante fique fora do olhar da criança.  Levar a criança ou o adolescente 
diretamente para a sala de entrevista tem, também, o propósito de protegê-los e de 
evitar o contato com o acusado ou réu.

Destaca-se que, no trâmite de um processo penal, a legislação prevê a 
instalação do  devido processo legal, que contempla a ampla defesa e o contraditório, 
o que equivale a dizer que as pessoas envolvidas em um processo penal têm direito a 
produzirem suas provas e a terem julgamento dentro de um processo regular, com 
julgamento justo e imparcial por parte do juiz. Assim, a presença do acusado ou 
de seu defensor, no dia da audiência com a vítima, é importante para a garantia da 
ampla defesa e do contraditório, que se traduz no desenvolvimento equilibrado da 
apresentação das provas tanto pela acusação, como pela defesa. Para compreensão 
sobre procedimentos adotados para a aplicação da lei penal nos casos de crimes 
contra liberdade sexual e fases do processo que cuida desse tipo de delito, consultar 
Dobke (2001).

Discuta assuntos neutros

Esse diálogo inicial tem como objetivo: diminuir a ansiedade; contribuir 
para o estabelecimento de confiança; conhecer e ajustar a linguagem; familiarizar a 
criança ou o adolescente com o uso de perguntas abertas, perguntas de seguimento 
que serão usadas nas etapas seguintes da entrevista. Visa também a estimular 
a criança a falar livremente, devendo o entrevistador manter a escuta ativa, e a 
permitir que a criança expresse suas dúvidas e preocupações. Outro propósito do 
diálogo sobre assuntos neutros é que ele oferece elementos para o fechamento 
da entrevista, momento em que o entrevistador deverá ter o cuidado para que a 
criança ou o adolescente saiam da entrevista com sentimentos positivos. 

É indicado que o entrevistador desenvolva assunto que não tenha nenhuma 
relação com o fato denunciado. O entrevistador poderá iniciar a conversação 
por meio de perguntas neutras, que possam ser respondidas positivamente, ou 
procurando saber gostos, atividades da criança ou do adolescente. Temas como 
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amigos na escola, animal de estimação, músicas, jogos podem desencadear uma boa 
interação entre o entrevistado e o entrevistador. Falar sobre si mesmo como forma 
de criar empatia com a criança pode ser outra boa estratégia. Exemplos: “Eu gostaria 
de saber o que você gosta de fazer na hora do recreio na sua escola.” ou “Você tem 
bichinho de estimação? Eu tenho uma cachorrinha poodle, o nome dela é........”. 
Perguntas introduzidas com as palavras quem? o que? quando? como? onde? são 
perguntas abertas e propiciam respostas com maior quantidade de informações, 
com relato livre e com menos risco de indução por parte do entrevistador.  As 
perguntas fechadas, por sua vez, restringem a resposta a uma palavra ou a uma frase 
curta e podem dificultar a continuidade de uma entrevista. 

Explique os objetivos da entrevista ou audiência

É recomendado partir da informação da criança, verificar o que ela 
sabe sobre a vinda ao tribunal. Perguntar, por exemplo: “Você sabe que lugar 
é este? O que você entendeu que veio fazer aqui hoje?” Se a criança demonstra 
entendimento, deve-se reforçar o objetivo da entrevista como oportunidade 
para dar seu relato, esclarecendo ser seu direito expressar suas opiniões e dar sua 
versão dos fatos ao juiz.

Se a criança se cala ou diz não saber o motivo de estar sendo entrevistada, 
deve-se procurar saber, com a pessoa que a acompanha, quais foram as explicações 
dadas à criança para a vinda ao tribunal, se ela teve ou não acesso ao material de 
preparação prévia.  O entrevistador deve perguntar a si próprio se sua interação com 
a criança foi suficiente; se a formulação de suas perguntas e a linguagem utilizada 
estiveram adequadas ao nível de desenvolvimento da criança. Se for essa a situação, 
deve retornar aos assuntos neutros, entrar novamente no mundo da criança. Deve 
considerar também a possibilidade de a criança não estar querendo falar sobre o 
assunto por vergonha, por culpa, por pressão familiar. Neste caso, o entrevistador 
deve criar uma atmosfera psicológica de encorajamento demonstrando seu apoio, 
seu interesse em ajudar a criança. Pode explicar, por exemplo, que outras crianças 
já estiveram ali conversando (mostrar desenhos feitos por outras crianças); pode 
dizer à criança que, se coisas ruins aconteceram com ela, não é culpa dela; são os 
adultos que devem saber o que é certo e o que é errado.

Cabe ao entrevistador adequar a explicação dos objetivos da entrevista para 
a criança ou para o adolescente. Uma forma é dizer à criança, por exemplo (sem 
usar tom de voz infantilizado): “Ficamos sabendo (entrevistador e juiz) que em 
uma de suas visitas na casa de seu pai, ele teria te tocado de uma maneira que tu não 
gostaste (reporte-se aos dados da denúncia ou do BO, em essência, sem detalhes). 
A tua vinda hoje aqui (no tribunal) é para que possamos entender o que realmente 
aconteceu”. O entrevistador deve estar atento às especificidades e às diferenças de 
cada criança ou adolescente na condução de uma entrevista. Os adolescentes são 
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especialmente  sensíveis aos aspectos de aceitação no meio social, logo, a adequação 
da linguagem é importante. Se o entrevistador sentir-se à vontade, poderá utilizar 
linguagem que se alinhe à linguagem do adolescente, como a gíria. Se, esgotadas 
essas técnicas sem sucesso, o entrevistador deve considerar a possibilidade de que a 
criança ou o adolescente sejam incapazes, por aspectos de desenvolvimento ou de 
trauma, de falar sobre o assunto.

Explique o uso do equipamento de áudio e de vídeo (a gravação da 
entrevista)

O entrevistador deverá demonstrar, à criança e a seu responsável, o uso 
do equipamento de áudio e de vídeo (circuito interno de TV), que deverá estar 
visível. Poderá explicar dizendo, por exemplo: “Nossa conversa será assistida pelo 
juiz e por outras pessoas que estão em outra sala, a sala de audiência (se possível, 
antecipadamente, mostre-lhes essa sala). Além de nos colocar em contato com o 
juiz, esse equipamento grava nossa conversa em um CD. Assim, se for necessário, 
o juiz poderá rever o que contaste. Esta filmagem não é exibida na casa de ninguém, 
não irá para TV ou internet. É para uso da justiça.”

Explique quem são as pessoas que estarão presentes na audiência 

O entrevistador deverá explicar o seu próprio papel e o dos agentes jurídicos 
que participarão da audiência em sala separada. Poderá ser de fácil compreensão 
para as crianças e para os adolescentes, por exemplo, a explicação do papel do juiz 
com analogia ao papel do juiz de um jogo de futebol em que, se o jogador comete 
faltas, ser-lhe-ão aplicadas penalidades. Poderá explicar, em linhas gerais, que o 
papel do promotor de justiça é apresentar, ao juiz, uma acusação contra a pessoa 
X ou defender a criança e o adolescente; que o advogado é quem vai defender o 
acusado; que o juiz é quem vai fazer justiça (julgar) e decidir o que será feito com 
o acusado; que o entrevistador é o facilitador  e a pessoa que fica com a criança 
na sala especial para apoiar o seu depoimento. Este último papel poderá ser assim 
esclarecido: “Sou assistente social. Meu trabalho é conversar com crianças e com 
adolescentes para que me contem coisas que lhes aconteceram. Aqui, converso 
com muitas crianças e procuro apoiá-las para que falem tranquilamente.”

Ao fazer a apresentação das pessoas que estarão presentes no ato da 
audiência, deve-se certificar da presença ou não do suposto agressor e informar, à 
criança ou ao adolescente, que ele assistirá seus depoimentos pelo circuito interno 
de TV. Não havendo impedimento legal, pode ser propiciada, à criança ou ao 
adolescente, a manifestação quanto à presença ou não do suposto agressor na sala 
de audiência durante o seu depoimento.
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Explique o que será feito, por que isso será feito e quanto tempo demorará 

O entrevistador deverá explicar, à criança ou ao adolescente, todas as etapas 
da entrevista e o motivo de eles falarem em separado como medida de proteção.  
Deverá ainda informar, à criança ou ao adolescente, a previsão de quanto tempo 
demorará a entrevista completa.

Não se encontra, na literatura, limite de tempo para a preparação ou o 
transcurso de todas as fases da entrevista. Entretanto, há de se observar o ritmo da 
criança e o quanto ela poderá sentir-se cansada ou desconfortável. É desejável que 
todo o procedimento da entrevista ou audiência não exceda 1h30min.

Explique as regras básicas da entrevista para iniciar o depoimento em si

Ao iniciar a coleta do depoimento em si, o entrevistador deverá aplicar 
as regras de boas práticas de entrevista, que preveem obtenção de relato livre, 
perguntas abertas, não sugestivas. Destaca-se que, nesta fase, quem deve falar a 
maior parte do tempo é o entrevistado, pois é ele quem detém as informações, e a 
comunicação deve estar bem-ajustada. O entrevistador deve dizer à testemunha, 
por exemplo: “Se eu fizer alguma pergunta e não entenderes, podes me dizer: ‘não 
entendi’”. “Se eu fizer alguma pergunta, mas tu não recordas da resposta, podes me 
dizer: ‘não lembro’”. 

 O entrevistador deve orientar, à criança ou ao adolescente, que não tentem 
adivinhar uma resposta nem se preocupem em repetir relato que já fizeram para 
outras pessoas. Exemplificando, pode-se dizer: “Eu quero que me conte tudo que 
lembrares sobre o que aconteceu contigo e o (suposto agressor). Sei que se lembrar 
de tudo vai exigir um esforço teu. Quero que me contes o que está guardado na tua 
cabeça. Eu não estava lá, eu não vi. O que realmente aconteceu é só tu que sabe.”

É necessário que o entrevistador explique à criança ou ao adolescente 
que, enquanto eles falam, o entrevistador fará, se necessário, anotações para não 
esquecer o que vai perguntar depois que eles falarem tudo o que têm para relatar. 
Em algumas situações com crianças, é recomendado que o entrevistador certifique-
se de que ela entende a diferença entre verdade ou mentira. Lopez, (2004, p. 5) em 
guia para entrevista infantil, exemplifica como manejar este aspecto com perguntas 
à criança: “Se te digo, por exemplo, que este ursinho de pelúcia é azul, isto é verdade 
ou mentira? (espera-se a reposta). Sim, isto seria uma mentira porque este ursinho, 
na verdade é branco, vermelho”.

De acordo com estudos de diversos protocolos de entrevista, a fase 
de preparação é fundamental para o sucesso de uma tomada de depoimento de 
crianças ou de adolescentes. Pode-se dizer que esta fase “é o coração” da entrevista, 
pois facilita, para todos os envolvidos, a continuidade desta.
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Considerações finais

A entrevista com crianças ou com adolescentes vítimas de violência, 
especialmente na fase judicial, é uma experiência inédita na vida da criança ou do 
adolescente. Pelo caráter investigativo e por seus desfechos legais, exige intervenção 
por profissional preparado, com competências pessoais e técnicas.  No âmbito do 
judiciário, esse trabalho pode ser exercido por profissionais do quadro funcional, 
como assistentes sociais, psicólogos, médicos e pedagogos.

Em relação a competências pessoais, espera-se que o profissional seja capaz 
de se relacionar, de se comunicar e de apoiar uma criança ou um adolescente e seu 
responsável. Espera-se, ainda, que mantenha estabilidade emocional e que tenha 
capacidade de empatia para abordar, para ouvir e para intervir em situações com 
histórias muito difíceis de sofrimento.

Em relação a competências técnicas, o profissional deverá ter formação 
acadêmica, preferencialmente em áreas que possibilitem conhecimento acerca, por 
exemplo, de desenvolvimento geral de crianças e adolescentes; de dinâmica das 
situações de violência. Deverá ter capacidade e intencionalidade para o trabalho 
interdisciplinar e treinamento específico para conduzir a entrevista de tomada de 
depoimento com crianças e com adolescentes vítimas de delitos. 

Referências 
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO À VÍTIMA. Manual CORE para 
atendimento de crianças vítimas de violência sexual: proceder. Disponível em <.http://
www.apav.pt/pdf/core_proceder.pdf>. Acesso em: 4 set. 2011.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. (Brasil). Recomendação nº 33 de 23 
de novembro de 2010. Recomenda aos tribunais a criação de serviços especializados 
para escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência nos 
processos judiciais. Depoimento Especial. (Diário justiça Eletrônico. Brasília, 25 
nov. 2010, p. 33-34. Disponível em: <www.cnj.jus.br>. Acesso em: 4 set. 2011.

DECLARAÇÃO DE ESTOCOLMO, 1972. Disponível em: <http://www.mp.rs.
gov.br/infancia/documentos_internacionais/id101.htm>. Acesso em: 4 set. 2011.

DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DO CANADÁ. Disponível em: <www.
courtprep.ca>. Acesso em: 4 set.  2011.

DOBKE, V. Abuso sexual: a inquirição das crianças – uma abordagem interdisciplinar. 
Porto Alegre: Ricardo Lenz, 2001. 

ECOSOC. Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Resolução 20/2005. 
Disponível em: <http://www.un.org/docs/ecosoc/documents/2005/resolutions/
Resolution%202005-20.pdf>. Acesso em: 2 set. 2011.



284

Escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual: aspectos teóricos e metodológicos

FEIX, L. F.; PERGHER, G. K. Memória em julgamento: técnicas de entrevista para 
minimizar as falsas memórias. In: STEIN, L. M. et al. Falsas Memórias: fundamentos 
científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas. Porto Alegre: Artmed, 2010.

FURNISS, T. Abuso sexual da criança: uma abordagem multidisciplinar, manejo, 
terapia e intervenção legal integrados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

LOPEZ, J. R. J. Guias para la exploración del testimonio de abuso sexual infantil. 2004. 
PDF.

MEMON, A. A entrevista cognitiva: técnicas para incrementar a qualidade e 
quantidade de informações nos relatos testemunhais: manual de treinamento 
em entrevista cognitiva. In: Curso de treinamento em técnicas atuais de entrevista com 
testemunhas e vítimas: entrevista cognitiva. Porto Alegre. PUC/RS, MPRS, 2007.

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Tribunal de Justiça do. Cartilha depoimento sem 
dano: juizado da infância e da juventude de Porto Alegre. Disponível em: <http://
jij.tj.rs.gov.br/jij_site/jij_site.home>. Acesso em: 2 set. 2011.

SANTOS, B.R.; GONÇALVES I. B. Depoimento sem medo? culturas e práticas não-
revitimizantes. Childhood Brasil, 2008.

SERVIÇO DE PERSECUÇÃO DA COROA DA INGLATERRA. Disponível 
em: <www.cps.gov.uk/victimis_witneesse/index.html >. Acesso em: 2 set. 2011.

STEIN, L. M.  FEIX, L. da F.;  PERGHER, G. K. Desafios da oitiva de crianças 
e adolescentes: técnica de entrevista investigativa.  manual de treinamento. (2008). 
Disponível em <www.wcf.org.br>. Acesso em: 2 set. 2011.



285

Capítulo 18 

Procedimentos éticos e protocolares na 
entrevista com crianças e adolescentes

Marília Lobão Ribeiro 

Reginaldo Torres Alves Júnior  

Sérgio Bitencourt Maciel

Cuidados éticos na condução das audiências especiais

Fundamentados nos normativos legais e nos códigos de conduta ética, 
entendemos que um primeiro cuidado ético exige a manifestação do profissional 
responsável acerca das condições do sujeito ou da situação analisada. Nas situações 
de que trata o presente texto, é dever ético do profissional que realiza a avaliação 
apontar as condições apresentadas por crianças e por adolescentes para participarem 
de procedimentos judiciais, sempre enfocando a promoção da saúde e a garantia 
dos seus direitos. Além da prévia manifestação sobre as condições das pessoas que 
recebem a ação profissional, o ato de realizar a entrevista forense com crianças e 
adolescentes que figuram como vítimas de violência sexual em processos judiciais, 
sob a perspectiva da doutrina da proteção integral, deverá se orientar pelos seguintes 
princípios:

1) Da Contextualidade: a entrevista deve estar inserida dentro de uma 
análise contextual que compreenda os fatores individuais, familiares, 
socioeconômicos e culturais presentes naquela situação.

2) Da Proteção Integral: a entrevista deve se pautar por aquilo que está 
previsto nas normativas nacionais e internacionais que asseguram os 
direitos de crianças e de adolescentes (Doutrina da Proteção Integral).

3) Da Completude: o atendimento a crianças e a adolescentes não poderá ser 
orientado apenas pela produção da prova, mas pela promoção da cidadania 
e pela garantia do acesso às políticas públicas.

4) Da Ética Profissional: o disposto nos códigos de ética do psicólogo e do 
assistente social acerca da relação entre os profissionais e as pessoas em fase 
peculiar de desenvolvimento deverá ser observado.  
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5) Da Autonomia das Profissões: a autonomia da atuação dos atores 
partícipes do Depoimento Especial em relação aos conhecimentos 
científicos que orientam as respectivas práticas profissionais será garantida.

6) Da Imparcialidade: um dos grandes desafios para a realização da 
entrevista forense de crianças é a manutenção da imparcialidade diante 
de uma situação na qual os direitos de crianças e de adolescentes foram 
tão gravemente violados. Abster-se de julgar e de se posicionar como se 
a denúncia fosse verdadeira é imperativo e exige vigilância constante por 
parte dos profissionais envolvidos. Nos tribunais em que a metodologia 
prevê um estudo psicossocial, esses profissionais, por um lado, alcançam 
uma compreensão da situação que lhes permite, como especialistas, 
reconhecerem fortes indícios que apontem para a possibilidade de o fato 
ter ocorrido ou não. Nesses casos, cabe um posicionamento alicerçado 
em dados científicos por parte do profissional.  Por outro lado, quando a 
metodologia contempla apenas uma breve entrevista antes da audiência ou 
exclusivamente a atividade de inquirir a criança ou o adolescente durante 
a audiência judicial – ação que não deve ser realizada por psicólogos ou 
por assistentes sociais segundo os princípios éticos dessas profissões –, essa 
imparcialidade torna-se desafiadora. Uma avaliação das dificuldades, dos 
valores e da história de vida dessa criança ou desse adolescente é mandatória 
para que o profissional mantenha sua imparcialidade.

7) Aperfeiçoamento Contínuo: a entrevista forense com crianças e 
adolescentes é um procedimento que exige a formação do profissional. 
Esse profissional deve dominar a literatura específica sobre violência, sobre 
abuso sexual, sobre incesto de forma ampla e pelo menos uma das técnicas 
reconhecidas cientificamente de entrevista forense. Algumas delas serão 
apresentadas neste capítulo.

8) Da Cientificidade e da Autonomia Profissional: a construção da 
metodologia para a entrevista forense com crianças e com adolescentes 
deve estar consonante com um arcabouço teórico reconhecido pela ciência, 
e as ações realizadas devem estar fundamentadas em evidências empíricas. 
Ademais, os profissionais que as realizam devem ter autonomia para 
construí-las e para executá-las segundo esses referenciais, os quais serão 
apresentados a seguir.  

Cuidados técnicos na condução da entrevista forense

Associar os cuidados éticos descritos aos cuidados técnicos implica o 
reconhecimento da especificidade da entrevista realizada no contexto das audiências 
especiais.  Entendemos que a melhor maneira de se pautar a intervenção com 
fundamento técnico requer a adesão às diretrizes e aos protocolos da entrevista forense. 
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Podemos entender a entrevista forense de uma criança como um método 
de coleta de informações sobre fatos relacionados a denúncias de abuso ou de 
exposição a situações de violência (NATIONAL CHILDREN’S ADVOCACY 
CENTER, 2011).  Tal método deve ser sensível ao nível de desenvolvimento 
da criança, e a entrevista deve ser conduzida de forma legalmente aceitável por 
um profissional neutro, competente e treinado para utilizar técnicas informadas 
tanto por pesquisas científicas, quanto pela prática profissional, como parte de um 
processo mais amplo de avaliação ou de investigação.  Existem diversos modelos 
de entrevista forense descritos na literatura.  Desse modo, apresentaremos, a 
seguir, uma breve revisão sobre os principais referenciais para orientar a conduta 
profissional do ponto de vista técnico. 

Uma importante instituição internacional que vem produzindo 
referenciais técnicos para guiar o profissional nas entrevistas forenses é a American 
Professional Society on The Abuse of Children (Apsac).  Trata-se de uma entidade 
não governamental norte-americana que produz uma série de guias norteadores 
(APSAC, 1996, 1997a, 1997b, 2008, 2010) para orientar as ações do entrevistador.  
Esses guias representam o estado da arte da entrevista forense e são resultado de um 
amplo esforço para se indicar os critérios mínimos de qualidade dessa entrevista 
com crianças vítimas de violência tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto 
de vista técnico.  De acordo com essa entidade profissional, as entrevistas forenses 
devem envolver a adesão do entrevistador em pelo menos seis princípios gerais e 
cinco estratégias de questionamento que, quando presentes, indicam a adequação 
à finalidade de se avaliar, de forma competente, crianças suspeitas de terem sido 
vítimas ou testemunhas de violência.  

Como princípios gerais, a Apsac entende que o padrão de qualidade 
necessário para se entrevistar crianças deverá abranger: (1) a necessidade de que o 
avaliador crie uma atmosfera que permita que a criança possa falar livremente; (2) 
a adoção de postura neutra, mas nem por isso menos amigável, com a comunicação 
às partes envolvidas de que nenhuma pressuposição existe antes de se concluir 
a avaliação; (3) a linguagem apropriada às necessidades de desenvolvimento e 
ao repertório cultural da criança; (4) o investimento no tempo necessário para 
se realizar uma entrevista completa e para evitar qualquer aspecto coercitivo em 
seu decorrer (p.ex., evitar a demanda de atender prazos inadequados: abreviar ou 
suprimir indevidamente fases da entrevista); (5) a necessidade de se modificar as 
estratégias de entrevista quando os casos envolverem crianças muito pequenas, 
com desenvolvimento verbal reduzido ou com diagnósticos especiais (p.ex., 
crianças com diagnósticos de transtornos de desenvolvimento); e, finalmente, 
(6) o estabelecimento da distinção clara entre as fases da entrevista e a fases de 
encaminhamento que são necessárias para que a entrevista não se converta em 
mera produção de provas, conforme discutido na seção anterior deste artigo.
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Em relação ao tipo de questionamento a ser realizado na entrevista, a 
Apsac recomenda o uso intenso de questionamentos abertos e, em menor grau, de 
questionamentos fechados.  Questionamentos abertos são aqueles que favorecem 
a livre narrativa e são menos influenciados pelas informações transmitidas pelo 
entrevistador (p. ex., “Me fale mais sobre isso”).  Questionamentos fechados, 
ao contrário, tendem a favorecer respostas de “sim” ou “não” e podem ser mais 
influenciados pelas informações transmitidas pelo entrevistador, uma vez que o 
entrevistador apresenta fatos para serem reconhecidos ou não pelo entrevistado. 

Os tipos de questionamento utilizados na entrevista forense, de acordo 
com a Apsac, devem envolver: (1) o conhecimento prévio de informações básicas, 
tais como idade, gênero, responsáveis, motivo do encaminhamento; atitude 
do responsável diante da violência e da denúncia; (2) a utilização de questões 
abertas sobre tópicos neutros (p.ex., escola, amigos, atividades recentes) no início 
da entrevista; (3) o máximo de questões abertas e não diretivas a fim de eliciar 
respostas de livre narrativa (p.ex. “Me conte o motivo de você vir aqui hoje”), 
seguidas de questões mais específicas utilizando-se, após a resposta fornecida, o 
questionamento aberto (p.ex., “Você me disse que ele mexeu em você. Conte-me 
como isso aconteceu.”); (4) a abordagem direta das crianças sobre a possível violência, 
somente quando as questões abertas anteriores e as abordagens menos diretivas 
não foram capazes de esclarecer o motivo do encaminhamento; e, finalmente 
(5) a recusa de realizar perguntas sugestivas, coercitivas ou intimidadoras. Deve-
se observar que o questionamento direto, segundo a Apsac, deve ser feito apenas 
conforme o nível de desenvolvimento da criança e, nesses casos, assumem-se os 
riscos decorrentes da sugestionabilidade e da possibilidade de distorção de relatos.  

O trabalho pioneiro da Apsac inspirou diversos protocolos de entrevista 
forense que podem ser utilizados nas audiências especiais.  Alguns desses 
modelos estão fundamentados em extensa literatura científica para apoiar cada 
uma de suas recomendações no contexto jurídico.  Neste capítulo, discutiremos 
os principais modelos de entrevista apresentados da literatura científica.

A Entrevista Cognitiva

A Entrevista Cognitiva (FISHER; GLEISERLMAN, 1992; FEIX; 
PERGLER, 2010) apresenta cinco etapas, com objetivos bem-definidos para cada 
uma delas.  Trata-se de um modelo de entrevista forense com sólidos fundamentos 
científicos e com longa tradição em pesquisa (STEIN, 2010).

A primeira etapa da Entrevista Cognitiva refere-se à construção do rapport, 
com o objetivo de personalizar a entrevista e de construir um ambiente acolhedor.  
Por rapport pode-se entender um processo relacional e social, que envolve duas ou 
mais pessoas, mantido por interações verbais e não verbais, que tem como propósito 
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viabilizar a troca de afeto positivo genuíno e de favorecer a coordenação das ações 
das pessoas ou de grupos implicados em uma finalidade em comum (DROLET; 
MORRIS, 2000). No rapport, a criança é estimulada a discutir assuntos neutros e 
pode receber explicações sobre os objetivos da entrevista. O entrevistador também 
explica que não tem conhecimento das experiências vividas pela criança e transfere 
o controle da narrativa para ela, com o objetivo de demonstrar, ao entrevistado, 
que este tem o controle das informações que deseja compartilhar com o avaliador. 

A segunda etapa da Entrevista Cognitiva refere-se à recriação do contexto 
original, cujo objetivo é o restabelecimento mental do contexto em que a situação 
ocorreu.  Para isso, o entrevistador procura recriar o ambiente físico, as percepções 
e as experiências emocionais do evento avaliado por meio de instruções tais como: 
“Agora, eu gostaria que você se lembrasse das coisas que aconteceram naquele dia” 
ou “Pense no lugar em que você estava, nas pessoas presentes, nas coisas que você 
viu, nas coisas que você ouviu, nas coisas que você sentiu. Volte àquele dia”.  

A terceira etapa da Entrevista Cognitiva estimula a livre narrativa e tem 
como objetivo, após a transferência de controle, obter o relato livre da criança sem 
qualquer tipo de interrupção. O objetivo desta etapa é o registro fiel da informação. 

A quarta etapa, a do questionamento, visa a esclarecer aspectos da livre 
narrativa. Fazem-se perguntas apropriadas ao nível de desenvolvimento da criança 
por meio de questões abertas, tais como “Você mencionou sobre um pau. Conte-
me sobre como foi isso”. 

Finalmente, a quinta etapa, a do fechamento. Tem como objetivo propiciar 
o feedback sobre as experiências compartilhadas e discutir temas neutros com vistas 
a diminuir o sofrimento gerado pela abordagem de temas emocionalmente fortes1.  

O Protocolo NICHD

O Protocolo de Entrevista Investigativa Estruturada do National Institute 
of Child Health and Human Development, também conhecido como Protocolo 
NICHD, também se fundamenta em extensa pesquisa científica (LAMB, et al., 
2008).

Esse protocolo tem como principal mérito o fato de ter sido extensamente 
pesquisado, com mais de 40 mil avaliações realizadas com base nesse instrumento 
em diversos países do mundo (LAMB et al., 2008).  Apresenta roteiro de entrevista 
pormenorizado por sugerir todas as perguntas que devem ser feitas e a ordem em 
que devem ser formuladas em um conjunto de oito etapas, entre elas: a introdução, 
com a apresentação pessoal e com a informação sobre o registro de áudio e de 
vídeo; a avaliação sobre os conceitos de verdade e de mentira e com a discussão 
das regras da entrevista, por exemplo, o direito da criança de dizer “não sei” e de 
corrigir o entrevistador, caso ele ou ela entenda algo errado.  A recomendação para 

1 Informações detalhadas 
sobre a Entrevista Cognitiva, 
disponíveis em português, 
estão no livro Falsas Memórias 
– Fundamentos Científicos e suas 
Aplicações Clínicas e Jurídicas 
(STEIN, 2010).
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discutir verdade e mentira está apoiada em evidências de pesquisa que indicam que 
solicitar a uma criança que somente relate “as coisas que realmente aconteceram 
com ela” diminui a possibilidade de relatos fabricados (LAMB et al., 2008).  

O investimento no rapport também é estimulado pelo Protocolo NICHD.  
Nesse protocolo, o rapport se faz por meio da discussão de temas prazerosos à 
criança e do estímulo à produção de narrativas detalhadas sobre eventos positivos. 
Essa ação pressupõe que o entrevistador conheça os interesses da criança com base 
em pelo menos uma entrevista com o cuidador não agressor. 

Em seguida, há a técnica do treino da memória episódica, isto é, a técnica 
de treinar a pessoa a falar, em detalhes, sobre os eventos acontecidos no passado.  O 
treino ocorre com o estímulo da narrativa sobre um evento positivo previamente 
abordado, sobre o dia anterior e sobre “o dia de hoje”, com ênfase no detalhamento 
de cada um desses eventos com perguntas abertas, tais como: “E depois, o que 
aconteceu?”. 

Na próxima etapa, há a transição para os eventos significativos, com 
questionamento do conhecimento da criança sobre o objetivo da entrevista.  
Nesta etapa, o entrevistador introduz, deliberadamente, o assunto, por exemplo, 
perguntando: “Você sabe por que veio conversar aqui hoje?” Se não houver a 
revelação, o Protocolo NICHD solicita que sejam realizadas tentativas de introduzir, 
gradualmente, informações conhecidas sobre a denúncia: “Eu soube que sua mãe 
está preocupada com você. Fale-me por que sua mãe está preocupada.” ou “Eu 
soube que você contou para a professora que alguém estava te incomodando. Fale-
me sobre isso.”  

Em seguida, ocorre a avaliação dos incidentes, no caso de haver qualquer 
revelação na etapa anterior, com base na maneira como a criança narrou o evento 
e com a formulação de perguntas abertas, focais, como: “Você me disse que o tio 
João pegou no seu piu-piu. Conte-me como foi isso”. Em seguida, o protocolo 
solicita que sejam explorados os vários incidentes, desde “a última vez em que isso 
aconteceu”, até “a primeira vez em que isso aconteceu”.  Nesse modelo, há a avaliação 
de incidentes não mencionados pela criança, mas necessários ao entendimento da 
situação, por exemplo: “Ele tocou você por debaixo da roupa?” Ressalta-se que, 
apenas nesta etapa do protocolo, admitem-se perguntas fechadas, porém, seguidas 
de questões abertas: “Conte-me como isso aconteceu”. O uso de convites para a 
narrativa também é empregado visando a ajudar crianças que não conseguem falar 
sobre experiências já conhecidas pelo entrevistador: “Eu ouvi dizer que você falou 
com a tia Maria sobre quando o papai pegou na sua florzinha. Conte-me o que 
você contou para a sua tia Maria”.  Também se estimula a obtenção de informações 
sobre a revelação anterior, como: “Como foi que você contou para o tio João sobre 
isso que aconteceu?” 
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Ao final, o Protocolo NICHD propõe o fechamento da entrevista com 
a discussão de temas neutros.  Os autores desse modelo defendem que somente 
com a aplicação integral do protocolo é que se pode garantir a adesão às estratégias 
de entrevista recomendadas pela literatura, mesmo por parte de entrevistadores 
experientes (LAMB et al., 2008)2. 

Diferentemente do modelo proposto por Lamb, que enfatiza a adesão 
integral ao roteiro, o próximo protocolo favorece uma interação menos padronizada 
com crianças e com adolescentes.  Esse protocolo de entrevista forense é bastante 
popular nos Estados Unidos e foi desenvolvido por influente centro de proteção 
da criança: a CornerHouse.

O Protocolo Ratac

Outro modelo bastante utilizado é o Protocolo de Entrevista Forense Ratac, 
da organização não governamental americana CornerHouse.  Esse modelo tem seu 
nome decorrente do acróstico formado pelas iniciais das palavras inglesas: rapport, 
anatomy identification, touch inquiry, abuse scenario, e closure (ANDERSON et al., 
2010).  Em livre tradução, o termo Ratac significa: rapport, identificação anatômica, 
questionamento sobre toques, cenário do abuso e fechamento e representa as 
diferentes fases recomendadas por esse protocolo.  

O Ratac enfatiza uma série de etapas de elaboração da narrativa sobre temas 
neutros no rapport. Em seguida, propõe a realização de uma tarefa, com a criança, 
de identificação das partes anatômicas, com o uso de desenhos ou de diagramas 
de figuras humanas sem roupas e com variações de gênero, de idade e de etnia.  
Após a identificação das partes do corpo, o entrevistador realiza uma série de 
questionamentos sobre toques, desde os toques relacionados às experiências de 
afeto, aos toques característicos de violência sexual.  Caso a criança revele o abuso 
nesta etapa, a entrevista é conduzida com o uso de narrativas livres e de questões 
abertas, com o objetivo de esclarecer o cenário do abuso e, somente se necessário, 
com o uso de bonecos com detalhes anatômicos.  

O quadro a seguir resume a estratégia de afunilamento da abordagem sobre 
a violência utilizada no Protocolo Ratac (ANDERSON et al., 2010). Na parte 
superior do quadro, encontram-se as diversas estratégias de questionamento que 
podem ser utilizadas para avaliação da violência. Na parte inferior, os diferentes 
tipos de resposta, por parte da criança, esperadas em função do respectivo estilo 
de questionamento por parte do entrevistador. As estratégias de questionamento 
localizadas mais à direita do quadro representam abordagens cada vez mais diretas e 
fechadas, as quais, frequentemente, podem gerar respostas mais sugestionáveis ou 
limitadas.  As estratégias de questionamento localizadas mais à esquerda do quadro 
representam abordagens indiretas e abertas, as quais, frequentemente, eliciam um 

2 Existe uma tradução do 
Protocolo NICHD para o 
português do Brasil que foi 
realizada por pesquisadores 
da Universidade Federal 
de São Carlos (UFSCar), 
com base em um estudo de 
adaptação da versão em inglês 
para português de Portugal. 
Essa tradução está disponível 
na página da internet: http://
nichdprotocol.com/the-nichd-
protocol/.
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maior número de respostas livres e relevantes para a compreensão da experiência 
da criança.  Os elementos descritos no centro do quadro referem-se aos fatores 
que podem favorecer, ou não, questionamentos abertos.  Desse modo, a idade 
da criança e o grau de desenvolvimento da narrativa são fatores que favorecem 
o questionamento com questões abertas, do tipo: “Fale-me mais sobre isso”.  O 
nível de trauma precisa ser avaliado para selecionar adequadamente as estratégias 
de questionamento a serem realizadas pelo profissional, pois crianças que estão 
vivenciando experiências emocionais negativas podem não ser responsivas aos 
questionamentos que favoreçam a livre narrativa.  

O Processo Questionamento no Protocolo Ratac

TIPOS DE PERGUNTAS FORMULADAS PELO ENTREVISTADOR
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Fonte: ANDERSON, 2010 (adaptado e reproduzido com autorização).
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O fechamento, no Protocolo Ratac, requer a abordagem de temas neutros e 
a realização de atividades ou de orientações para a segurança do corpo.  Por utilizar 
figuras e desenhos, esse protocolo pode ser indicado para crianças pequenas, que, 
frequentemente, apresentam dificuldades com as estratégias de recordação verbal 
da Entrevista Cognitiva3. 

Os protocolos de entrevista forense e de entrevista forense estendida NCAC

O National Children’s Advocacy Center (NCAC) propõe dois modelos de 
entrevista: a Entrevista Forense e a Entrevista Forense Estendida do Abuso Sexual, 
também conhecida como Entrevista Forense Estendida NCAC (CARNES et al., 
1999, 2001; CARNES, 2000; STEELE, 2011). A primeira tem similaridade com a 
Entrevista Forense NICHD sem o script detalhado.  A segunda é utilizada apenas 
quando a criança não revelou o abuso com a utilização de qualquer modelo de 
entrevista em uma sessão. 

Esta metodologia se caracteriza pelo fato de propor uma entrevista de 
avaliação com o cuidador não ofensor e mais de uma entrevista com a criança. 
Ressalte-se que a Entrevista Forense Estendida deve ser utilizada apenas para os 
casos em que há a suspeita de que o abuso pode ter ocorrido, mas a criança não foi 
capaz de revelar o ocorrido em entrevistas forenses anteriores. Aponta-se, ainda, 
que a Entrevista Forense Estendida NCAC é recomendável quando o nível de 
trauma, as limitações decorrentes do nível de desenvolvimento da criança ou 
outras situações relativas à dinâmica relacional abusiva estão presentes, tais como 
a retratação do abuso ou evidências de que a criança necessite de mais tempo para 
revelar a experiência.  

Na Entrevista Forense Estendida, a construção do rapport, a avaliação 
do nível de desenvolvimento e o estabelecimento de regras para o processo de 
entrevista são planejados para ocorrer em um ou mais atendimentos com a criança, 
ao contrário do que ocorre com os demais protocolos, os quais propõem essas 
abordagens em um único encontro. A abordagem do tema da violência pode 
requerer uma sessão específica e, se necessário, outra apenas para o fechamento, 
com abordagens e com orientações sobre segurança do corpo e prevenção de 
novas ocorrências de violência.  Portanto, a principal diferença entre os protocolos 
anteriormente descritos e a Entrevista Forense Estendida NCAC refere-se tão 
somente ao investimento na qualidade da interação entre a criança e o entrevistador. 
Esta última pode ser considerada uma entrevista forense como as demais, com o 
diferencial de se estender quando tal estratégia se faz necessária para a compreensão 
adequada do que a criança viveu ou está vivenciando.

3 Informações detalhadas sobre 
o Protocolo Ratac podem 
ser obtidas a partir da página 
eletrônica da CornerHouse: 
http://www.cornerhousemn.
org/training.html.
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Observa-se que os diferentes modelos descritos têm em comum a 
necessidade de adotar cuidados tanto para não sugerir ou induzir involuntariamente 
uma resposta, quanto para evitar o trauma secundário de entrevistas revitimizantes 
para a criança.  Conforme descrito, todos os protocolos apresentam ênfase na livre 
narrativa, com o uso extensivo de questões abertas e com a abordagem gradual de 
temas neutros antes de se avaliar a violência4.  

Com o objetivo de auxiliar na construção de procedimentos éticos e 
protocolares de entrevistar crianças, adaptáveis à realidade de cada contexto jurídico, 
apresentamos, a seguir, algumas recomendações para a condução de entrevistas 
forenses no âmbito das audiências especiais.

A construção do vínculo: o rapport e as etapas iniciais de atendimento

A literatura mostra que o investimento no rapport não deve ser considerado 
uma perda de tempo.  Lamb et al. (2008) apontam que as entrevistas em que as 
crianças não foram capazes de revelar o abuso apresentaram, em sua maioria, 
déficits ou falhas na construção do vínculo com o entrevistador.  Portanto, não se 
deve negligenciar essa etapa da entrevista forense, sem a qual se corre o risco de 
não se obter as evidências necessárias para a compreensão da experiência vivida 
pela criança.  O principal objetivo desta etapa é construir um ambiente relacional 
acolhedor, conforme recomenda a Apsac e os demais protocolos apresentados. 
Nesta etapa, a criança deve ser estimulada a discutir assuntos neutros e deve 
receber explicações sobre os objetivos da entrevista.  Recomendamos que, neste 
momento, a criança seja informada sobre o contexto da audiência especial, sobre 
os procedimentos de registro em áudio e em vídeo, bem como sobre as pessoas 
que estão assistindo a entrevista: quem são elas e quais são as funções que exercem 
naquele momento, tendo-se o cuidado de se comunicar esses elementos de acordo 
com o nível de desenvolvimento da criança.  

O treino da memória episódica, isto é, o treino de relato sobre memórias 
de eventos específicos ou a realização do procedimento de elaboração da narrativa 
são estratégias presentes em vários protocolos descritos anteriormente e devem ser 
estimuladas extensivamente em todas as entrevistas forenses a serem realizadas, 
inicialmente, com temas neutros e familiares à criança. Isso pode ser feito, conforme 
sugere o Protocolo NICHD, solicitando que a criança conte tudo sobre o dia 
anterior, sobre o dia de hoje ou sobre algum evento significativo para a criança, 
como uma festa ou um passeio, com ênfase no detalhamento dos eventos com 
perguntas abertas, tais como: “E depois, o que aconteceu?” Os estudos empíricos 
mostram que estratégias como esta aumentam entre três e quatro vezes o número 
de informações relevantes para avaliação de episódios de violência (PHILLIPS et al., 
2011).  A Entrevista Cognitiva também realiza esse procedimento com instruções 
de reconstrução do cenário, tais como descrito anteriormente.  

4 Informações sobre o Protocolo 
de Entrevista Estendida NCAC 
podem ser obtidas por meio da 
página eletrônica da National 
Children’s Advocacy Center: 
http://www.nationalcac.org/
ncac-training/efi-training.
html.
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O treino intensivo da narrativa contextual nas entrevistas forenses durante 
as abordagens iniciais é de fundamental importância, tendo em vista que muitas 
experiências vivenciadas por crianças vítimas de violências não são facilmente 
expressas em palavras, pois são experiências sensoriais, que evocam sentimentos e 
emoções confusos.  A criança sabe, do ponto de vista da experiência corporal, sobre 
as possíveis vivências de violência, porém, não sabe como descrevê-las por meio 
de narrativas, sendo necessário o investimento do entrevistador para tornar esse 
desempenho possível. Apesar disso, deve-se ter a cautela de adotar o procedimento 
de questionamento mais adequado às características de desenvolvimento da criança, 
pois este aspecto influencia a quantidade dos detalhes que podem ser obtidos na 
entrevista.  A seguir, faremos uma discussão a esse respeito.

Avaliação do nível de desenvolvimento com base nas narrativas

Crianças em idade pré-escolar podem requerer mais investimento para 
serem beneficiadas pelas estratégias de reconstrução da memória presentes na 
Entrevista Cognitiva e no Protocolo NICHD.  As propostas da Entrevista Forense 
Estendida NCAC e do Protocolo Ratac revelam-se, para crianças menores, 
mais úteis, pois estimulam a narrativa da criança com base no uso de desenhos 
e de colagens ou mesmo de atividades lúdicas com bonecos e com a casinha de 
brinquedo.  Isso pode ser feito com instruções tais como: “Agora, vamos desenhar 
como foi o seu passeio no parque”.  Nestes casos, podem-se utilizar recursos para 
se identificar elementos importantes para compreender a narrativa: “quem”, “o 
que”, “onde”, “quando” e “como”.  

Muitas crianças, em razão de sua idade, podem não ser capazes de serem 
entrevistadas, fato que deve ser atestado pelo profissional antes ou em qualquer 
outra fase de condução da entrevista forense. Além disso, o tempo de investimento 
da criança em cada atividade deve ser pensado com cautela.  Anderson (2010) 
propõe que crianças por volta de 3 anos de idade podem se engajar em atividades 
focais por volta de 15 minutos; as de 4 e de 5 anos podem se envolver, em média, 
por 20 a 25 minutos; as de 6 a 10 anos, entre 30 a 45 minutos e crianças com mais 
de 10, por volta de uma hora ou mais. 

Além do planejamento do tempo, o quadro a seguir pode ser utilizado para 
se predizer que tipo de questão e que tipo de resposta a criança poderá fornecer 
com base no seu nível de desenvolvimento (ANDERSON et al., 2010). Cabe 
observar que o quadro é uma referência aproximada e não deve ser utilizado como 
regra absoluta para se determinar quais as perguntas o entrevistador deve formular 
ou quais as respostas as crianças de diferentes idades podem apresentar.

As linhas em preto representam o tipo de questão e o tipo de resposta 
que crianças, em cada faixa etária, são mais propensas a apresentar.  As linhas 
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em cinza representam desempenhos ainda possíveis, porém, em crianças com 
nível de desenvolvimento acima do esperado.  Desse modo, deve-se utilizar, 
com cautela, questões que exijam, por exemplo, que uma criança abaixo de oito 
anos de idade descreva, detalhadamente, determinado contexto e seja solicitada a 
descrever, de forma pormenorizada, um ambiente físico, seu estado emocional ou 
o de outras pessoas. Relatos estruturados, isto é, aqueles em que se verifica uma 
narrativa coerente, com começo, meio e fim, já são possíveis de serem apresentados 
por crianças entre sete e oito anos de idade.  Essa habilidade, porém, está mais 
desenvolvida em crianças entre nove e dez anos de idade.  Do mesmo modo, não 
se deve esperar que uma criança de três anos de idade apresente detalhamento 
contextual ou relatos estruturados seja sobre episódios neutros, seja sobre episódios 
de violência. Pode-se esperar, contudo, que crianças que mantêm um determinado 
nível de detalhamento da narrativa apresentem um padrão semelhante, ou 
mesmo menor, considerando que as experiências de violência são potencialmente 
traumatogênicas e diminuem a disposição da criança para falar sobre o tema.   

Guia para Avaliação de Perguntas e Respostas Apropriadas à Idade:

Idade da 
Criança

“Quem” “O que” “Onde” “Quando”
Relato 

Estruturado
Detalhes do 

Contexto

3 anos

4-6  anos

7-8 anos

9-10 anos

11-12 anos

Fonte: ANDERSON, 2010 (adaptado e reproduzido com autorização).

O uso de estratégias de questionamento sensíveis ao nível de 
desenvolvimento de crianças e de adolescentes representa uma maneira adequada 
de se entrevistar crianças do ponto de vista técnico e científico. Além disso, baliza 
os tipos de questões que podem ser formuladas durante as audiências especiais com 
crianças vítimas, respeitando a sua integridade como pessoas em condição peculiar 
de desenvolvimento.
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A seguir, apresentaremos as recomendações sobre como realizar a transição 
dos temas neutros aos temas sensíveis relacionados à experiência abusiva.  

Abordagem de transição e tipos de questionamento sobre a violência

Os diversos protocolos de entrevista forense enfatizam que existe um 
continuum de estilos de questionamento.  É um erro muito comum, mesmo entre 
entrevistadores experientes, deixar de lado as questões abertas e irem diretamente 
para estilos de questionamentos fechados, os quais produzem uma menor 
quantidade de informações relevantes para compreensão da experiência da criança 
(LAMB et al., 2008). 

Cabe observar, com fundamento na literatura científica abordada, que não 
é proibido realizar questões fechadas, porém, essas questões devem ser evitadas 
ao máximo e empregadas apenas quando as estratégias de questionamento aberto 
falharam anteriormente.  Enfatiza-se a possibilidade de sempre associar questões 
fechadas com questões abertas, tais como evidenciadas no Protocolo NICHD: 
“Você disse que ele tocou o seu corpo. Conte-me como isso aconteceu.”

Conclusão
 

Com base nos princípios éticos e técnicos descritos anteriormente, 
recomendamos que as adaptações regionais da entrevista forense de crianças e de 
adolescentes no contexto jurídico sejam pautadas pela:

- Adoção de um ou de mais modelos de entrevista forense citados neste 
artigo, por terem fundamentos científicos.

- Garantia de que todas as ações propostas antes, durante e após a audiência 
especial sejam aderentes à declaração dos direitos das crianças, ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente e aos princípios éticos profissionais daquele 
que realizará a escuta da criança ou do adolescente.

- Capacitação continuada dos profissionais sobre desenvolvimento humano 
em condições de adversidade, tais como a violência.

- Reflexão com pares sobre as perguntas que não podem ser feitas por ferirem 
a dignidade da criança ou adolescente ou as recomendações técnicas.

- Apresentação e discussão com os operadores do Direito do protocolo, 
salientando o embasamento ético e cientifico que fundamentam as etapas 
do protocolo. Recomenda-se que os operadores do direito recebam o 
protocolo por escrito.
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- Criação de um espaço contínuo de diálogo e de relacionamento entre os 
operadores do direito e a equipe interprofissional para dirimir dúvidas.  

- Atuação do profissional como parte integrante do sistema de garantia de 
direitos da criança e do adolescente e como articulador da rede de proteção. 
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Modelo de protocolo criado e utilizado 
pelo Serviço de Assessoramento 
aos Juízos Criminais da Secretaria 
Psicossocial Judiciária do TJDFT 

Marília Lobão Ribeiro 

Reginaldo Torres Alves Júnior  

Sérgio Bitencourt Maciel

A entrevista forense com a criança é realizada em uma sala no mesmo 
prédio onde se realiza a audiência. Essa é a sala de escuta especial. 

Essa sala tem um número reduzido de estímulos, com poucos brinquedos, 
bonecos, quadros que podem interferir no relato da criança. Possui apenas duas 
cadeiras fixas, um telefone e o aparelho de videoconferência, que contempla uma 
câmera de vídeo e um microfone. Existem, ainda, uma televisão com a imagem e 
com o áudio da sala de escuta especial, um aparelho que permite, ao magistrado, 
direcionar a câmera da sala de escuta para o ângulo que desejar e um telefone. 

A metodologia do Serviço de Assessoramento aos Juízos Criminais 
(Serav) da Secretaria Psicossocial Judiciária do TJDFT (Sepsi) prevê uma 
avaliação psicossocial da situação da vítima antes da audiência judicial, sempre que 
possível. Esse estudo inclui a família da criança ou do adolescente e outras pessoas 
significativas para a compreensão da dinâmica em torno da denúncia do abuso 
sexual.

Essa avaliação contempla os seguintes aspectos: 

Avaliação psicossocial

i. Avaliação da dinâmica familiar, do estado emocional da criança ou do 
adolescente, do contexto social e de sua rede de proteção mediante atendimento 
da vítima, dos familiares responsáveis (que não estejam sob suspeita), dos 
irmãos ou de outros familiares que possam ter sido vítimas ou testemunhas 
da situação em tela, bem como de outras pessoas que possam contribuir para a 
compreensão da dinâmica familiar.
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ii. Preparação da criança ou do adolescente para a videoconferência, com 
explicação detalhada sobre o que é, para que serve, quais suas possíveis 
consequências e como funciona a aparelhagem. 

iii. Contato com a escola, com Conselho Tutelar, com Centros de Referência 
Especializado em Assistência Social (Creas), com Centros de Referência 
em Assistência Social (Cras) e com outras instituições, se necessário, 
objetivando obter informações sobre os atendimentos prestados à família 
em relação aos fatos avaliados.

iv. Encaminhamento da criança ou do adolescente e de sua família para a rede 
de proteção e de garantia de direitos, quando necessário.

Durante esta etapa, o profissional deverá avaliar o grau de sofrimento 
psíquico que o testemunho poderá causar à própria vítima, inclusive à integridade 
de sua memória com relação aos fatos. Havendo indícios de que o testemunho 
poderá acarretar consequências prejudiciais à vítima ou de que sua memória 
está corrompida por esse ou por outros fatores, um relatório fundamentado será 
encaminhado ao juízo desaconselhando a realização da entrevista forense. O 
atendimento deverá se dar em até, no máximo, 15 dias antes da data da audiência.

Audiência protetiva por videoconferência

A audiência judicial realizar-se-á utilizando-se aparelhagem de 
videoconferência. A entrevista com a vítima será realizada conforme o protocolo 
de entrevista forense que minimiza o risco de ocorrência de interferências externas 
e que favorece o acesso às lembranças do fato. Na entrevista com a criança ou com 
o adolescente prioriza-se, ainda, evitar sua revitimização buscando promover um 
ambiente seguro e protegido, facilitando sua expressão.

Antes da audiência

- A equipe solicita, ao representante do Ministério Público e ao defensor 
do réu, que enviem quesitos para o Serav antes da data da audiência. Essa 
ação favorece uma melhor estruturação da entrevista objetivando facilitar a 
expressão da criança e otimizar o tempo do procedimento.  

- A equipe solicita que a vítima e a família cheguem com 30 minutos de 
antecedência do horário da audiência, para que sejam preparados pela 
equipe do Serav.
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No dia da audiência

- Além da presença do profissional que realizará a entrevista forense, outro 
profissional, especializado na metodologia, estará presente para acompanhar 
a entrevista na sala de audiência. Esse procedimento permite a elucidação 
das dúvidas que podem ocorrer sobre a metodologia usada ou sobre o 
embasamento teórico que norteia o entrevistador.  As ações realizadas pela 
equipe na data da audiência procuram abordar as seguintes questões:

- A garantia de que a criança não terá contato com o acusado nem com os 
eventuais familiares deste, ficando em sala de espera separada.

- A garantia de que a criança está alimentada e emocionalmente estável para 
participar da audiência providenciando o que for necessário para melhor 
atender ao interesse dela quando de sua participação nos procedimentos 
judiciais. 

- A garantia de que o Magistrado, o Ministério Público e o Patrono do Réu 
possam apontar os aspectos relevantes que desejam ver esclarecidos e as 
questões juridicamente relevantes, caso não tenham sido apresentados 
quesitos.

- A sugestão de que a leitura da denúncia seja realizada apenas para o 
representante legal da criança ou do adolescente e não diretamente para estes 
últimos, uma vez que tal leitura, por si só, pode provocar constrangimento 
e influenciar o relato da vítima. 

Após a observação desses aspectos, inicia-se a realização do protocolo de 
entrevista, o qual utiliza os princípios gerais descritos no Capítulo 18.

O protocolo da entrevista forense do SERAV/SEPSI

- Seguindo as diretrizes dos protocolos técnico-científicos apresentados, a 
equipe procura garantir que o rapport com a criança ou com o adolescente 
ocorra sobre temas não vinculados às experiências de violência e que sejam 
de interesse da vítima. Nesse momento, são utilizadas, extensivamente, 
questões abertas sobre temas neutros para preparar a criança ou adolescente 
a relatarem uma sequência de fatos.  Isso é feito solicitando que eles narrem 
o que fizeram naquele dia, por exemplo. Essa ação poderá, ou não, ser 
acompanhada pelos profissionais na sala de audiência, segundo decisão do 
magistrado.

- Em seguida, com o vídeo e o microfone ligados, o profissional que está com 
a criança na sala dará início à entrevista explicando à criança o motivo da 
sua presença (que ela nos ajude a entender o que aconteceu) e solicitando 
que esta faça um relato livre acerca daquilo de que ela se lembra a respeito 
dos fatos. 
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Durante essas duas etapas iniciais, não é recomendada interferência por 
parte do magistrado, sob pena de prejudicar o fluxo de recuperação das lembranças 
(de forma que o relato da vítima seja o mais próximo de sua experiência, sem a 
influência de terceiros ou do próprio entrevistador). Neste momento, havendo 
quesitos, o profissional deve fazer perguntas que os elucidem.  Essa é uma 
recomendação fortemente embasada na literatura que deu origem à entrevista 
cognitiva, conforme apresentada no Capítulo 18. 

- O terceiro passo será a realização de perguntas, por parte do profissional, 
para a clarificação do relato livre. 

- O quarto passo contemplará a comunicação com a sala de audiência para 
o recebimento de perguntas por meio do aparelho telefônico instalado 
na sala. As perguntas deverão ser feitas, de preferência, todas de uma vez, 
favorecendo a organização do profissional e garantindo maior fidedignidade 
das respostas. As perguntas poderão ser reformuladas pelo entrevistador 
sempre que fugirem dos parâmetros científicos recomendados pelos 
protocolos de entrevista investigativa, uma vez que não favorecem a 
recuperação da memória pela criança ou pelo adolescente. Neste caso, 
o profissional presente na sala explicará, aos profissionais do Direito, as 
razões técnicas ou éticas que exigiram a reformulação da pergunta.  

Com base nos estudos científicos sobre o funcionamento da memória e 
sobre o testemunho de crianças em juízo, descritos no Capítulo 18, considera-
se que alguns tipos de perguntas podem comprometer o relato da vítima e, por 
conseguinte, a confiabilidade deste, além de contribuírem para a formação de 
falsas memórias acerca dos fatos. Devem ser evitadas, portanto:

1) Perguntas fechadas: que admitem apenas “sim” ou “não” como resposta.

2) Perguntas de oposição ou de escolha forçada: “Ele (ela) te levou para o 
quarto ou para a sala?” Perguntas como essa podem ser reformuladas para 
perguntas abertas quando há necessidade de se esclarecer onde ocorreu a 
violência, p. ex.: “Me conte em que lugar da casa isso aconteceu”.

3) Perguntas múltiplas em uma mesma sentença: “Ele bateu em você? Ele 
te ameaçou? Você contou para alguém?” É possível transformar cada uma 
dessas perguntas fechadas em perguntas abertas e distintas umas das outras, 
p. ex.: “O que aconteceu com o seu corpo quando isso aconteceu?”; “Me 
conte o que ele (ela) falou quando isso aconteceu”; “Me conte como e para 
quem você falou disso antes.”

4) Perguntas repetidas: quando a vítima já respondeu aquela questão.

5) Perguntas inadequadas em relação à dinâmica do abuso sexual, p. ex.: 
“Você gostou do que aconteceu?”, pois supõe a presença de um sentimento 
que a criança pode não ter vivido e atribui a responsabilidade da violência à 
vítima; “Por que você não gosta da (nome do suposto autor da violência),” 
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porque solicita explicações racionalizadas sobre os vínculos afetivos que as 
crianças mantêm com os autores, os quais, com relativa frequência, ainda 
mantêm relações ambivalentes de afeto pelo papel que desempenham na 
família (p. ex.: pais, avós, tios). 

6) Perguntas inadequadas ao nível de desenvolvimento da criança, p. ex., 
solicitando-se a uma criança em fase pré-escolar que forneça relatos 
detalhados de contexto ou de marcos temporais, por envolver habilidades 
que vão além daquelas de que são capazes.  Como referência para perguntas 
apropriadas ao nível de desenvolvimento, remetemos ao quadro descrito 
no Capítulo 18. 

7) Perguntas indutivas: isto é, aquelas que incluem informações não trazidas 
espontaneamente pelo relato da criança ou que incluem uma forte 
expectativa sobre qual seria a resposta correta: “Ele (ela) é uma pessoa 
muito ruim por ter feito isso, não é mesmo?”

Da mesma forma, se o profissional que realizar a entrevista perceber 
a presença de algum tipo de sofrimento (constrangimento, perda de controle 
emocional, recusa em participar, etc) por parte da criança com o procedimento 
e avaliar que este não é recomendado no momento, tal fato será comunicado ao 
Magistrado com base no que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) e nos códigos de ética das profissões. 

Observações

Nas situações listadas a seguir, a realização de um estudo psicossocial 
aprofundado deve ocorrer, exigindo a continuidade dos atendimentos com a vítima 
e com sua família após a realização do depoimento especial:

- Indícios de desproteção e de vulnerabilidade da vítima.

- Exploração sexual.

- Crianças em idade pré-escolar (6 anos ou menos).

- Crianças com sintomas graves de estresse pós-traumático.

- Demais crianças com diagnósticos de deficiência mental.
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Capítulo 19

O processo de acompanhamento e 
de apoio a crianças e a adolescentes 
vítimas de violência sexual – uma breve 
discussão sobre o pós-depoimento

Sandra Santos 

Introdução

Nos últimos anos, muito se tem debatido sobre a escuta de crianças 
e de adolescentes vítimas de violência sexual nas diversas instâncias do Sistema 
de Garantia de Direitos (SGD1). Esses debates têm sido relevantes no sentido de 
reafirmar princípios estabelecidos em normativas internacionais e nacionais de 
proteção integral a crianças e a adolescentes. Reconhecer que estes são sujeitos 
de direitos e que devem ser tratados como pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento constituem etapas imprescindíveis no processo de atendimento, 
de acompanhamento e de apoio a crianças e a adolescentes em situação de violência 
sexual. Nesta perspectiva, a busca de alternativas técnicas e de procedimentos 
humanizados deve ser fundamentada nas disposições contidas no Cap. II do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA2), que trata do Direito à Liberdade, ao 
Respeito e à Dignidade, para evitar a revitimização dos sujeitos atendidos.

É do conhecimento dos profissionais que atuam na área da infância e da 
adolescência que a Rede de Proteção3

,
 composta por segmentos da Assistência 

Social, da Saúde, da Educação e do Sistema de Segurança e de Justiça, não tem 
conseguido realizar essa escuta, de forma a garantir os direitos de crianças e de 
adolescentes vítimas. O que tem sido observado é que ocorre a repetição da história 
da violência sofrida a cada um dos atores que compõem essa rede, em ambientes 
os mais diversos possíveis e, quase sempre, sem o cuidado devido com quem está 
sendo ouvido – no caso, a criança ou o adolescente –, com quem está ouvindo 

1 Sistema de Garantia de 
Direitos (SGD) - O Sistema 
de Garantia de Direitos, 
constitui-se na articulação 
e integração das instâncias 
públicas governamentais e da 
sociedade civil, na aplicação de 
instrumentos normativos e no 
funcionamento dos mecanismos 
de promoção, defesa e controle 
para a efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente, nos 
níveis Federal, Estadual, Distrital 
e Municipal. Fonte: http://www.
sedh.gov.br/clientes/sedh/
sedh/spdca/sgd - Acesso em: 19 
mar. 2012.

2 Aprovado pela Lei Federal nº 
8.069/1990.

3 Redes de Proteção – As redes 
são uma aliança de atores/forças 
num bloco de ação político 
operacional (...). O foco do 
trabalho em redes não é um 
problema imediato, isolado, 
mas a articulação de sujeitos/
atores/forças para propiciar 
poder, recursos e dispositivos 
para a ação, auto-organização 
e a auto-reflexão do coletivo 
(FALEIROS, 1998).
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– o profissional –, com o ambiente em que essa escuta ocorre e com as técnicas 
adequadas, ou não, para a realização desta tarefa. 

Segundo Amorim (2010, p. 2), “tanto a falta, quanto o excesso ou 
a inadequação na condução deste processo, podem revitimizar crianças e 
adolescentes.” Ainda com base no pressuposto estabelecido pelo inciso III, do art. 
87 do ECA, crianças e adolescentes, quando em situação de exploração, de abuso, 
de crueldade e de opressão, devem receber serviços especiais de prevenção e de 
atendimento especializado. Portanto, demandam uma escuta qualificada.

Ressalte-se, nesse contexto, o direito de ser ouvido, conforme disposto na 
Convenção Internacional dos Direitos da Criança (1989), sobretudo quando em 
sofrimento decorrente de qualquer tipo de violência. Daí a urgente necessidade de 
qualificação dos profissionais que produzem essa escuta, respeitando-se o direito 
à intimidade e à individualidade destes e o direito de não falar, caso este seja o 
seu desejo. Nesta perspectiva, “devem ser respeitadas as condições subjetivas que 
muitas vezes os colocam sem condições de se expressarem sobre a violência vivida 
ou presenciada.” (AMORIM, 2010, p.5).

O acompanhamento e o apoio a crianças e a adolescentes pós-depoimento 
constituem etapas da intervenção, compreendidas com base em um processo que 
inclui o antes, a preparação para o depoimento e o acompanhamento posterior, 
considerando os impactos que possam advir da revelação. Como destacado, o 
presente texto propõe apresentar alternativas de cuidado para crianças e adolescentes 
quando dos seus relatos, nas diversas portas de entrada do SGD, sobre as situações 
de sofrimento de violência, especialmente nos casos de violência sexual.

Algumas alternativas de cuidado para crianças e adolescentes quando 
necessitam ser ouvidos em processos judiciais

Falar sobre a situação de sofrimento de violência sexual ou de testemunho 
dela pode significar grande alívio para o sujeito violado em seus direitos. Por outro 
lado, pode favorecer o reavivamento de toda a experiência e, portanto, de todo o 
trauma e sofrimento causados pelo episódio. Não é pouco comum em situações 
como essa, especialmente nos casos de abuso sexual, o surgimento do transtorno 
do estresse pós-traumático e ainda das chamadas crenças disfuncionais4, ligadas a 
sentimentos de culpa, de raiva e de medos, além da sensação de deslealdade para 
com as pessoas, da alteração no nível de confiabilidade destas e das consequências 
que surgirão a partir da revelação da violência sofrida em que, em muitos casos, 
identifica-se e nomina um culpado pelo fato.

4 As pessoas tendem a 
interpretar as situações como 
mais perigosas do que de fato 
são, em função de crenças e de 
regras que aprenderam durante 
períodos precoces da vida. 
Tais crenças talvez tivessem 
sido úteis em determinadas 
situações do passado, mas se 
tornam problemáticas quando 
eventos vitais ou situações de 
estresse, como as de violência, 
ativam-nas de uma forma 
distorcida ou catastrófica, 
gerando, assim, o que se 
conhece por comportamentos 
disfuncionais. (Adaptado 
do texto de Aristides 
Volpato Cordioli, Daniela 
Tusi Braga, Regina Margis, 
Marcelo Basso de Souza, 
Flávio Kapczinski: Crenças 
Disfuncionais e o Modelo 
Cognitivo Comportamental, 
no Transtorno Obsessivo 
Compulsivo, p. 7 e 8).
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KOSHIMA (2005) exemplifica esta situação: 

A cena de um abuso sexual encerra uma dimensão emocional 
complexa, onde além do sofrimento físico existirá sempre 
o psíquico. O sofrimento é ligado a uma chaga narcísica 
tornando difícil a sua exteriorização. O sentimento de confusão 
é perceptível, assim como a utilização da agressividade ou 
embotamento emocional como defesa, auto-preservação. 
Alguns se emudecem, engolindo literalmente a dor, outros 
canalizam em forma de agressividade e outros têm a 
oportunidade e conseguem falar sobre isso. A dificuldade neste 
momento inicial dependerá fundamentalmente do impacto 
que a revelação do abuso teve na sua vida. A duração, o tipo de 
vínculo com o abusador, o apoio da família, da comunidade e 
o atendimento no aparato judicial, terão papéis determinantes 
e interferirão na vivência emocional de cada indivíduo 
(KOSHIMA, 2003, p. 7).

A autora acrescenta ainda, que é 

depois do momento da revelação que se apresentam as 
dificuldades deste sujeito em levar ao plano social este tema, 
e é só a partir daí que poderemos entender melhor o caminho 
subjetivo que foi percorrido até o momento da sua fala 
(KOSHIMA, 2003, p. 3).

Além das questões mencionadas, em relação à situação da exploração sexual 
torna-se importante considerar que, muitas vezes, a produção dessa fala como 
sujeito-vítima torna-se muito difícil. Por um lado, o que ocorre normalmente é 
a não percepção dessa condição por parte desse sujeito. Por outro, em todas as 
situações de violência sexual, o risco da revelação e da identificação do agressor 
precisa ser considerado, tendo em vista a ligação afetiva que possa haver entre 
vítima e agressor e a ligação que este possa ter com as redes de exploração ou de 
outros crimes, o que a pode tornar mais vulnerável, como também a sua família. 

O estigma ou os rótulos atribuídos a alguém com vivência na situação 
de exploração sexual, sobretudo quando se trata de adolescente, constitui outro 
importante aspecto nesse contexto por este se encontrar em um momento decisivo 
da formação de identidade e por encontrar-se, quase sempre, com a autoestima 
comprometida. Essa situação impacta na capacidade de autoproteção e diminui a 
possibilidade de reflexão, inviabilizando o rompi mento desse ciclo da violência. 
A necessidade de apoio e de acompanhamento em todo esse processo torna-se 
essencial nesse momento, tendo em vista que estão envolvidas , por um lado, em 
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um emaranhado de questões complexas e subjetivas para esse sujeito e, por outro 
em questões objetivas para a sociedade: a produção das provas. 

O apoio e o acompanhamento têm como metas:

1. evitar a revitimização;

2. minimizar os danos produzidos pela violência; 

3. produzir o fortalecimento emocional; 

4. possibilitar a preparação para o momento do depoimento; e 

5. favorecer a saída da situação de violência, com acompanhamento posterior. 

A proposta de realização do atendimento psicossocial, como método de 
apoio e de acompanhamento a crianças e a adolescentes que precisam prestar 
depoimento surge como aporte técnico e especializado que possibilita uma escuta 
qualificada e que também busca:

1. garantir resolubilidade a situações de grave violação de direitos ou de 
sofrimento psíquico, com efetividade e celeridade, sobretudo quando 
envolve crianças e adolescentes;

2. propiciar um espaço diferenciado de acolhimento e de escuta aos sujeitos 
que sofreram graves violações físicas, psíquicas ou sexuais; 

3. fortalecer os sujeitos envolvidos, conforme o lugar e a posição em que se 
encontram, com a minimização do sofrimento no decorrer do processo de 
elaboração da situação traumática; 

4. criar condições para que os sujeitos ressignifiquem os traumas sofridos, 
deslocando-se do sentimento ambíguo de culpa e de vitimização, para a 
criação de autonomia e o fortalecimento da resiliência;

5. reposicionar o sujeito em outra rede de relações, voltada para a proteção e o 
redirecionamento de sua vida.

Essa intervenção definida como psicossocial, 

caracteriza-se como proposta que visa oferecer suporte e 
apoio sócio-emocional para as questões situacionais e/ou 
circunstanciais do sujeito e seus familiares, que também se 
encontram em situação de violação dos seus direitos. Para 
tanto, busca-se garantir a proteção social por meio do acesso 
às políticas públicas promotoras de cidadania. (REBOUÇAS; 
SANTOS, 2009, p. 6). 
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Assim sendo, para este trabalho, o atendimento psicossocial é compreendido 
como: 

um conjunto de atividades/ações psico-sócio-educativas, de 
apoio e caráter especializado, desenvolvidas individualmente e/
ou em pequenos grupos, de caráter disciplinar e interdisciplinar, 
de cunho terapêutico, com níveis de verticalização e 
planejamento (início, meio e fim), de acordo com o plano de 
intervenção desenvolvido pela equipe (AMORIM, 2006, p.47). 

O modelo de intervenção proposto inclui a inserção da criança e do 
adolescente nos serviços de atenção do SGD para assegurar o acompanhamento do 
processo como um todo. Compreende algumas etapas, destacando-se:

1. Atendimento inicial ou triagem: tem a função do acolhimento e da identificação 
das necessidades primárias e emergenciais do usuário/sujeito para iniciação 
dos procedimentos de atendimento e de acompanhamento. Nesta etapa, 
deve-se verificar se o fato foi notificado ao Conselho Tutelar5. Caso não 
tenha sido, deve-se proceder à notificação.

2. Atendimento técnico: tem a função de avaliar as demandas individuais para 
realização dos encaminhamentos a outros serviços especializados e da 
rede. De posse dos dados colhidos pelas entrevistas e pela observação, a 
equipe deve realizar o estudo de caso para levantamento das demandas que 
foram identificadas e que necessitam de intervenções imediatas e de curto 
prazo, como também daquelas que necessitam de outras intervenções mais 
aprofundadas levando-se em consideração a dimensão do risco vivenciado 
pela criança ou adolescente. Esses dados também servem para subsidiar a 
elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA6), instrumento que 
norteia as ações técnicas do atendimento. 

O PIA compreende um conjunto de procedimentos pedagógicos e 
terapêuticos definido por equipe multiprofissional por meio de Estudo de Caso7, 
subsidiado pelas avaliações psicológica, social, pedagógica, jurídica e de saúde (física, 
mental, sexual, reprodutiva). Visa construir, com a criança ou com o adolescente e 
com sua família, as atividades que auxiliarão nos seus desenvolvimentos pessoal e 
social. Trata-se, portanto, de instrumento de intervenção dinâmico, ou seja, uma 
intervenção sistemática e planejada de forma integrada. 

3. Acompanhamento e monitoramento: processo de atendimento e de 
apoio que inclui a avaliação dos encaminhamentos realizados e os 
efeitos das medidas tomadas pela equipe técnica, com apoio da família, 
para a vida da criança e do adolescente. Esta etapa também compreende 
a orientação e a preparação para os procedimentos judiciais, incluindo o 
depoimento e o acompanhamento posterior.

5 O Conselho Tutelar é a 
primeira instância a ser 
acionada toda vez que a criança 
ou o adolescente tiverem seus 
direitos violados, conforme 
prevê o art. 98 do ECA. O 
Conselho Tutelar garante 
a aplicação das medidas de 
proteção ali definidas.

6 Adaptado do Programa 
de Execução de Medidas 
Socioeducativas de Internação 
e de Semiliberdade do Rio 
Grande do Sul (Pemseis) 
e Processo Penal Juvenil – 
Wilson D. Liberatti, p. 183

7 Estudo de Caso pode ser 
compreendido como uma 
técnica de investigação para 
compreensão de fenômeno 
complexo que envolva 
muitas variáveis. Utilizada 
pela equipe multiprofissional 
para conhecimento dos 
diversos aspectos da pessoa 
em atendimento, sejam eles 
biológicos, sociais, psicológicos 
e de intervenção jurídica para 
subsidiar a construção do PIA e 
nortear os encaminhamentos.
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Alguns cuidados importantes no processo de acompanhamento:

1. compreender a violência sexual em suas diferentes modalidades, no contexto 
das violações cometidas contra crianças e adolescentes, como um fenômeno 
complexo e multidimensional e que se expressa por meio das relações 
sociais e de poder, de gênero e de geração;

2. definir que o processo de intervenção deve ser produzido por uma equipe 
multiprofissional, preferencialmente composta por assistente social, 
psicólogo, advogado, pedagogo, educadores sociais, entre outros; 

3. entender que o processo de intervenção se dá desde o primeiro momento de 
chegada no espaço de atendimento, no acolhimento, tornando-se essencial 
para a implicação da criança e do adolescente nesse contexto. Esta questão 
torna-se importante porque, em muitos casos, o acompanhamento dura 
anos. Todo o processo deve ser acompanhado pelo Conselho Tutelar;

4. consensuar que a atuação profissional exige reflexão sobre suas crenças, 
seus sentimentos, seus valores e seus conceitos, possibilitando, assim, uma 
abordagem personalizada, acolhedora e comprometida; 

5. possibilitar, por meio de escuta qualificada, espaço para fala sobre os 
sentimentos e os impactos provenientes da revelação sobre a vida da 
criança ou do adolescente e de sua família para que estes também possam 
ser trabalhados;

 6. assegurar zelo no trato e no armazenamento das informações produzidas no 
contexto do atendimento; 

7. garantir confidencialidade e sigilo em todos os documentos emitidos sobre 
aspectos da personalidade e da vida da criança ou do adolescente atendidos, 
assegurando-se que a sua utilização será feita de forma reservada e restrita 
ao trato profissional; 

8. observar cuidado com a disponibilização de imagens e de depoimentos dos 
atendidos, uma vez que estes se reconhecem ou podem ser reconhecidos, 
mesmo em recortes ou em imagens distorcidas, circunstância que pode 
colocá-los em risco ou produzir revitimização;

9. compreender que o encaminhamento à rede de atenção deve proporcionar 
a referência e a contrarreferência entre os serviços para que se possam 
efetivar o acompanhamento e o controle do processo de atendimento e, 
com isso, promover o atendimento integral;

10. considerar o tempo do fato ocorrido e o momento do depoimento, pois a 
associação tempo x momento do depoimento pode alterar a forma de se 
ver e sentir os fatos;

11. considerar a compreensão da criança sobre o tempo e o espaço, bem como 
a ordem cronológica dos fatos.
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A experiência do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de 
Roussan (Cedeca-BA) 

A experiência do Cedeca-BA no processo de acompanhamento a crianças e 
a adolescentes vítimas de violência sexual, que necessitam prestar depoimento nas 
instâncias judiciais, considera três etapas: 

• o acolhimento e atendimento inicial;

• a escuta e a preparação para o depoimento, que ocorre durante o processo 
de acompanhamento; 

• o acompanhamento posterior a esse momento. 

Ao chegar à instituição, a criança ou adolescente são recebidos e ouvidos 
pelo Serviço Social para avaliação da demanda e especificidade do atendimento. 
A depender do caso, em que já se sabe anteriormente qual é a demanda, pelos 
encaminhamentos feitos por delegacias ou por uma das varas especializadas8 e 
que trazem registros do atendimento dessas instituições, o acolhimento pode ser 
realizado por dupla de profissionais para uma escuta mais qualificada e realização 
de procedimentos emergenciais necessários. Realizado o acolhimento e feito o 
levantamento da história do sujeito atendido e a avaliação dos riscos a que estão 
submetidos os membros da família, bem como das condições socioeconômicas 
destes, o caso é encaminhado ao setor jurídico e psicológico para avaliações 
específicas. 

O processo de escuta e de acompanhamento é realizado após as avaliações 
especializadas e a realização do estudo de caso, para construção do Plano Individual 
de Atendimento (PIA) e os encaminhamentos tanto internos9, como para a Rede 
de Proteção (serviços da educação, saúde, assistência social, entre outros).

Durante o processo de acompanhamento, a criança ou o adolescente são 
preparados para o momento do depoimento. Esse processo de preparação se dá 
pela equipe, em um período próximo ao evento. Para ilustrar o processo, Arruda 
(2009) explica a dinâmica do atendimento da instituição:

 [...]é na audiência que se concretiza um dos momentos mais 
importantes da trajetória processual: o depoimento da vítima 
em juízo. Importante para o processo de responsabilização, 
mas crucial à vítima. A preparação da vítima para esse 
momento é deveras necessária. Não para ‘instruí-la’ sobre o 
que deva ou não dizer, mas sim para elucidar o que significa 
aquele momento. Para a maioria das pessoas e, sobretudo 
às crianças e adolescentes, os espaços de judicialização e 
simbólicos da justiça são absolutamente intangíveis. Para as 
pessoas que atendemos – maioria de baixa escolaridade e renda 

8 Na Bahia, existem duas varas 
especializadas em crimes 
sexuais.

9 Encaminhamentos Internos 
– atendimento psicoterápico, 
oficinas de musicoterapia e 
grupo de famílias.
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e moradores das periferias – o acesso à justiça é ‘inacessível’ e 
imaginar que, de repente, estará frente a frente com um juiz ou 
outro profissional da justiça10, pode tornar-se, no mínimo, 
assustador e potencial inibidor. (ARRUDA, 2009, p. 21).

A autora continua:

Faz-se de grande relevo dividir a importância desses momentos 
com a vítima e seus responsáveis, no sentido de tê-los 
como protagonistas e não coadjuvantes do procedimento 
à responsabilização dos acusados. E isso só será possível se a 
vítima e seus responsáveis tiverem conhecimento do que está 
acontecendo, do porquê disso ou daquilo e da necessidade 
de cada informação que lhe será requerida. A ciência e a 
informação clara e precisa acerca de todo procedimento, além 
de ser um direito – compreendido aqui na acepção maior da 
palavra – irá proporcionar à equipe confiança da vítima e de 
seus responsáveis, que por sua vez é elemento imprescindível 
de nosso trabalho (ARRUDA, 2009).

Para tanto, são traduzidas em linguagem acessível à sua etapa do 
desenvolvimento o procedimento judicial do qual a criança ou o adolescente vão 
participar. Importante considerar que um dos técnicos do psicossocial que os 
atende, na maioria das vezes, o psicólogo, também os acompanha nas audiências e 
nos depoimentos. Sobre esse aspecto, Koshima e Xavier (2002) reforçam que

A presença da psicóloga, além de representar uma figura 
de confiança para a criança, facilitando seu depoimento 
e tornando-o menos traumático, estabelece uma nova 
configuração no espaço jurídico, afinal é um técnico de um 
Centro de Defesa de Crianças, que se encontra presente 
chamando atenção para o fato de que crianças e adolescentes 
merecem um tratamento específico e cuidadoso (KOSHIMA; 
XAVIER, 2002, p. 7).

O acompanhamento e o apoio são contínuos. Após o depoimento, torna-
se importante trabalhar possíveis impactos e questões que possam advir desse 
acontecimento. Neste sentido, vale destacar o fato de que algumas vezes a criança 
ou o adolescente, mesmo com toda a orientação que recebem além do cuidado 
para esse momento, não se sentem prontos e nem mesmo conseguem depor. Em 
outras situações, o processo de verbalização para outras pessoas que não as que 
as atendem, torna-se muito doloroso, podendo fazer emergir aspectos subjetivos 
ainda não totalmente superados.

10 Acréscimo e grifo da autora do 
artigo.
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Outra questão a ser considerada trata do lapso temporal entre o momento 
do depoimento e a violência ocorrida. Se for muito longo ou a depender da idade 
da criança quando da ocorrência da violência, faz com que nem sempre resulte 
em um depoimento que corresponda à realidade dos fatos ou, muitas vezes, que 
resulte em depoimento permeado por fantasias e por sentimentos a respeito do 
ocorrido. Em todos os casos citados, torna-se importante o suporte especializado 
na perspectiva da redução dos danos e da ressignificação do processo de sofrimento 
da violência.

Do ponto de vista metodológico, o acompanhamento e o apoio ocorrem 
por meio dos atendimentos individuais ou grupais, realizados por equipe 
multidisciplinar composta por assistente social, por psicólogo, por advogado e por 
musicoterapeuta. São realizadas ainda visitas domiciliares periódicas ou quando 
houver necessidade. As sessões psicoterápicas individuais realizam-se uma vez a 
cada semana e duram em torno de 40 minutos. Os atendimentos grupais ou a 
inserção em grupo de musicoterapia funcionam conforme a demanda e o perfil 
dos atendidos na instituição. Os encaminhamentos à Rede de Proteção são 
monitorados na perspectiva de referência e de contrarreferência garantindo, assim, 
o acompanhamento das ações por meio da referida equipe. Este ponto torna-se 
importante e necessário para a avaliação dos procedimentos técnicos pensados 
para aquele sujeito em atendimento e, com isso, para a obtenção dos resultados 
planejados visando à garantia dos direitos violados e buscando-se a saída da situação 
de violência e a inserção nas políticas públicas a que este sujeito tem direito.

Por se caracterizar um procedimento especializado, o atendimento realizado 
pelo Cedeca-BA pode também ser realizado por instituições de atendimento que 
garantam os requisitos básicos, para tal: 

1. espaço adequado, resguardando-se as condições de segurança e de sigilo das 
informações;

2.  ambiência acolhedora, favorável à escuta;

3.  equipe multiprofissional qualificada;

4. metodologia de trabalho baseada em procedimentos teórico-metodológicos, 
incluindo:

- planejamento da intervenção (início, meio e fim); 

- atenção individualizada em entrevistas iniciais e em pequenos grupos; 

- elaboração de plano individual de atendimento; 

- clareza no foco da intervenção: caráter terapêutico para o atendimento 
psicossocial, não psicoterápico; 

 - promoção do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, que 
possibilite a inserção social do sujeito.
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Vale ressaltar que, na experiência do Cedeca-BA, o atendimento 
psicossocial é aliado ao atendimento psicoterápico11, a cargo de profissionais 
na própria instituição. Isto ocorre pelo fato de a maioria dos casos de violência 
sexual produzir sofrimento psíquico intenso, que requer intervenção específica, 
no caso, a psicoterapia. Em se tratando de política pública de atendimento, 
recomenda-se que este seja realizado pelo Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social (Creas12), que dispõe de profissionais habilitados para 
realização do atendimento psicossocial. Se houver necessidade da intervenção 
psicoterápica, este deve ser encaminhado para os serviços da saúde mental, os 
Centros de Atenção Psicossocial (Caps).

Considerações finais 

No depoimento de crianças e de adolescentes vítimas de violência 
sexual, impõe considerar como procedimento jurídico fundamental ao processo 
de responsabilização do agressor, as especificidades já descritas do ser criança e 
adolescente e a possibilidade dessas escuta e revelação. Como procedimento, este 
deve ser realizado uma única vez e, de preferência, o mais próximo possível da 
ocorrência do fato. 

O apoio e o acompanhamento às vítimas deve possibilitar entendimento 
sobre a situação de violência vivenciada por elas, de modo a favorecer que tenham 
voz, não apenas como produção de provas, mas, sobretudo, para permitir a 
reconstrução e a ressignificação de suas histórias de vida, o acesso às políticas sociais 
básicas e a retomada dos seus projetos de vida, garantindo-lhes, assim, a proteção 
integral como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. 
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Capítulo 20

O cuidado com o profissional que toma 
o depoimento

 
Margarete dos Santos Marques

Definição de cuidado

Entre as várias definições de cuidado, temos as seguintes: aplicar atenção, 
considerar, interessar-se por e, o mais curioso, causar inquietação1, que significa 
inquietar, provocar o outro e ser provocado por ele. Em latim, donde deriva 
o português, cuidado significa cura que, por sua vez, é um dos sinônimos de 
cuidado na tradução do famoso texto Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Em seu 
sentido mais antigo, cura se escrevia, em latim, coera e era utilizado no contexto de 
relações humanas de amor e de amizade. Queria expressar a atitude de cuidado, 
de desvelo, de preocupação e de inquietação pelo objeto ou pela pessoa amada. 
Outros derivam cuidado de cogitare-cogitatus, cujo sentido é o mesmo de cura: 
cogitar é pensar no outro, colocar a atenção nele, mostrar interesse por ele e 
revelar uma atitude de preocupação pelo outro. 

O cuidado somente surge quando a existência de alguém 
tem importância para mim. Passo então a dedicar-me a ele; 
disponho-me a participar de seu destino, de suas buscas, de 
seus sofrimentos e de suas conquistas, enfim, de sua vida 
(BOFF, 2005, p.29). 

Cuidado significa, então, desvelo, solicitude, diligência, zelo, atenção, bom 
trato. Trata-se de uma atitude fundamental. Cuidado implica um modo de ser 
mediante o qual a pessoa sai de si e se centra no outro com desvelo e com solicitude. 1 Definição do dicionário 

Aurélio de Língua Portuguesa 
(FERREIRA, 2000).
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Dimensões do cuidado

A imaturidade biológica do ser humano em relação a outros mamíferos 
o torna inábil para lutar por sua sobrevivência nos primeiros anos de vida. É 
exatamente por causa dessa completa dependência do outro que o sujeito humano 
se constitui na interação. Esse fato nos torna seres sociais por excelência. A 
humanização se dá pelas ações de cuidado conforme as inquietações que a criança 
causa ao seu cuidador e vice-versa.  

A primeira dimensão é o acolher: o cuidado com o outro e consigo a fim de 
que se forme o sentido humano. As práticas de recepção têm a intenção de propiciar 
ao sujeito “uma possibilidade de ‘fazer sentido’ de sua vida e das vicissitudes de sua 
existência ao longo do tempo, do nascimento à morte” (FIGUEIREDO, 2009, p 
134.), desde o nascimento até a sua morte. É necessário construir, com aquele que 
é acolhido, uma experiência integrada.

A segunda dimensão está em exercer a autoridade presente nas formas do 
cuidador – pais, médicos, professores, juízes, amigos –; em demonstrar a presença 
implicada desse cuidador, ou seja, o fazer coisas: aquele que amamenta, que 
medica, que ensina e que corrige. Esse reconhecer “pode ser desdobrado em dois 
níveis: o de testemunhar e o do refletir/espelhar, sendo que a segunda depende da 
primeira” (FIGUEIREDO, 2009, p 138.). Testemunhar é uma maneira de se fazer 
presente na vida do outro e implica, basicamente, ser capaz de prestar atenção e de 
“reconhecer o objeto de cuidado no que ele tem de singular, dando testemunho 
e, se possível, levando de volta ao sujeito sua própria imagem” (FIGUEIREDO, 
2009, p 138.). O refletir/espelhar é quase imperceptível, pois é silencioso. Porém, 
está longe de ser efêmero ou passageiro. É fundamental para a constituição da 
autoimagem, na medida em que demonstra um reconhecimento preciso do outro, 
marcando-lhe em sua singularidade.

Uma última dimensão está no interpelar/questionar o outro, inclusive 
em sua sexualidade, passando por questões de gênero e de posição na linhagem 
familiar. Podemos estranhar que incluamos “esse traço entre os exigidos para o 
agente do cuidado, pois muitas vezes aí reside uma fonte de graves sofrimentos, 
como no caso da confusão de línguas descrita por Firenczi” (FIGUEIREDO, 2009, 
p 138.). O autor afirma que a questão do abuso sexual infantil pode confundir a 
criança em seu papel social. Entretanto, é pela presença do outro desejante, sexuado, 
dotado de um inconsciente, provocador de muitos enigmas que despertarão sua 
pulsionalidade, que o objeto de cuidado acenderá a vida e a humanidade. É desejar 
respeitando limites, é fazer com que o outro saiba que é amado, porém, respeitando 
os limites de acesso ao corpo desse outro. 

Para concluirmos, é preciso atentar para os extravios das funções 
cuidadoras, para o exagero da interpelação e para o exagero na posição de apenas 
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reconhecer e espelhar, o que pode ser danoso na constituição do sujeito. O ato 
de cuidar exige a alternância entre a presença implicada e presença reservada. 
Os excessos da implicação podem causar sensações de engalfinhamento e de 
claustrofobia. É o cuidado que sufoca, e o exagero na função de espelhar ao outro 
suas características singulares pode gerar sujeitos com autocríticas destruidoras 
ou com compulsão à adaptação absoluta ao ambiente. O cuidador deve estar 
atento à dosagem desse cuidado. 

O ato de cuidar impõe algum sacrifício, mas não é este que o move. 
Pode converter-se em algo prazeroso e lúdico, pois produz reparações e novas 
ligações. Cuidar é sempre criar e produzir novas formas. Entretanto, na cultura 
contemporânea, estamos cada vez menos preparados para cuidar: acompanhar os 
doentes, estudar com os filhos, escutar os amigos. “Nossa capacidade de prestar 
a atenção uns aos outros parece estar drasticamente reduzida [...] Recuperar esta 
capacidade nos parece uma tarefa urgente e preciosa tanto para os agentes de 
cuidados, quanto para todos os humanos” (FIGUEIREDO, 2009, p.151).

O desvelamento do segredo e a tensão entre os profissionais da atenção e da 
responsabilização

Não é de hoje que o campo da justiça, em especial da área da perícia 
técnica, tem procurado, na metodologia psicanalítica e nas entrevistas psicológicas, 
subsídios para sustentar o trabalho de investigação criminológica. Em 1906, alguns 
juízes e promotores europeus, preocupados com a veracidade dos testemunhos 
efetuados nos tribunais sobre os quais apoiavam algumas condenações, passaram a 
utilizar a técnica da associação livre como meio de extrair a verdade dos réus e das 
testemunhas. Essa técnica, baseada em um jogo infantil, consiste em apresentar, à 
pessoa, uma palavra-estímulo, e ela deve pronunciar outra que lhe venha à cabeça 
e assim sucessivamente.

Já naquela época, Freud, preocupado com o uso da associação livre por 
pessoas que tinham interesses outros que não a cura das neuroses, proferiu um 
seminário, a convite do professor Löffler2, a fim de esclarecer, entre outras coisas, 
as semelhanças entre os campos da Psicanálise e da Justiça em relação à busca 
da verdade e, principalmente, de realçar a diferença entre a posição do analista 
e do juiz em relação aos suspeitos de terem cometido crimes. Para ele, tanto o 
criminoso, quanto o neurótico se defrontam com um segredo, com alguma coisa 
oculta. Porém, diz Freud, “o criminoso conhece e oculta esse segredo, enquanto 
o histérico não conhece esse segredo, que está oculto para ele mesmo” (FREUD, 
1906/1996, p. 99). A tarefa de desvelamento do segredo aproxima os dois campos. 
Tanto o terapeuta, o psicólogo ou o psicanalista, como o juiz acercam-se de técnicas 
para descobri-lo. Entretanto, a diferença está no que cada um faz com o segredo 

2 Wilhelm Löffler, professor de 
medicina e diretor da policlínica 
médica da Universidade de 
Zurick da época.
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desvelado. Esse fato vai determinar a colaboração ou não do sujeito no acesso ao 
segredo.

Levando em consideração o desenvolvimento da criminologia e a 
participação da Psicanálise como campo do conhecimento utilizado para embasar 
muitos laudos periciais, Lacan (1950/1998) proferiu um seminário, na XIII 
Conferência dos Psicanalistas de Língua Francesa, intitulado Introdução Teórica às 
Funções da Psicanálise em Criminologia. Sua fala foi bem mais longe do que a de 
Freud quanto ao fato de as questões culturais determinarem o delito. Ressaltou que 
o crime e o criminoso não podem ser concebidos fora de sua referência sociológica, 
lembrando a máxima de São Paulo de que é a lei que faz o pecado. Disse ainda que 
toda sociedade comporta uma lei, seja “tradicional ou escrita, de costume ou de 
direito” (LACAN, 1998, p. 128). 

É com base nesses parâmetros que se podem identificar os níveis de 
transgressão que definem o crime. Entretanto, para se aplicar punições, é preciso 
um grau de assentimento subjetivo, por parte do criminoso, necessário à própria 
significação da punição e à responsabilização. O autor lembra que a Psicanálise 
descobriu tensões na relação do indivíduo com a sociedade que revelam um mal-
estar constitutivo que “desnuda a própria articulação da cultura com a natureza” 
(LACAN, 1998, p. 129). A teoria psicanalítica profere que é por meio do sentimento 
de culpa que surge, no homem, o “supereu”, que sustenta sua sujeição às leis 
sociais. Entretanto, cada sujeito vai lidar com as normas sociais de forma única, e 
essa singularidade pode levá-lo a cometer crimes abomináveis, como o incesto e o 
parricídio. Mesmo assim, estes não deixam de ser atos que têm sua relação com a 
lei, ainda que seja para contrapô-la ou para denegá-la.

Lacan comenta ainda sobre a dificuldade do trabalho dos peritos e dos 
operadores do Direito quando prestam ou quando tomam depoimento em juízo 
sobre certos crimes. Revela suas observações a respeito dos entraves por que passam 
esses profissionais. Diz:

É flagrante a falta de um denominador comum entre as 
referências sentimentais em que se confrontam o ministério 
público e o advogado, por serem as do júri, e as noções objetivas 
que o perito traz. [...] E podemos ver essa dissonância, no 
espírito do próprio perito, voltar-se contra sua função num 
ressentimento que se manifesta num prejuízo de seu dever 
(LACAN, 1998, p. 141, grifo nosso).

Essa falta de um denominador comum, ou seja, a ausência de um 
entendimento entre advogados e peritos, pode gerar mal-estar neste último. 
Porém, Lacan não acredita ser possível esse entendimento, uma vez que ambos 
partem de pressupostos diferentes no cumprimento de suas funções. Como já 
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dissemos, a verdade do sujeito que cometeu um delito não pode ser revelada. 
Assim, o criminoso trabalhará no sentido de se inocentar e não de esclarecer, ao 
juiz, a verdade dos fatos.

Em caso dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes, a questão se 
complica um pouco mais, pois a única testemunha do fato muitas vezes é a própria 
criança, sobre quem o suposto abusador tem total domínio. Ele não se furtará em 
usá-lo para persuadi-la a manter o suposto crime em segredo e, portanto, a não 
produzir provas contra ele.

Segundo Dobke (2001), é notória a dificuldade dos operadores de 
Direito, ou seja, de juízes, de advogados e de promotores em lidar com os casos 
de suspeita de abuso sexual contra a criança e o adolescente. A autora pesquisou 
seis inquirições feitas por juízes a crianças supostamente abusadas sexualmente. 
Em todas elas, observou a dificuldade dos juízes, dos defensores e dos promotores 
em estabelecerem laço com a criança – laço esse que permitisse a ela se colocar 
–, bem como a dificuldade em falarem sobre o tema, elaborando perguntas de 
difícil interpretação. Assim, acredita que “os operadores do direito, para ouvir a 
criança, precisam estar emocionalmente preparados para não rejeitar a experiência 
abusiva e, em consequência, a própria criança” (DOBKE, 2001, p. 96). A autora 
acrescenta que

[...]à responsabilidade penal do abusador; à forma de 
cumprimento da pena; à viabilidade do tratamento psicológico; 
aos pedidos de arquivamento dos processos; à destituição do 
pátrio poder, em razão da prática abusiva; à ‘dita negligência da 
mãe’ [...]. A problemática do abuso sexual infantil transcende 
o jurídico e, também, por isso, precisa ser pensada e repensada 
(DOBKE, 2001, p. 97).

Ela sugere uma interlocução com o campo da Psicologia, pois acredita 
ser necessária sensibilidade por parte dos profissionais do campo jurídico para 
entender que: “Precisamos descer dos nossos lugares, no sentido mais amplo, 
e permanecer ao lado da criança de modo a não deixá-la ainda mais oprimida e 
humilhada” (DOBKE, 2001, p. 96).

Entretanto, há muitas dificuldades em aplicarmos, ao cotidiano de trabalho 
dos profissionais, as ideias de Dobke, pois a prática da Psicologia Jurídica é uma 
instância de muitas tensões.  Arantes (2004) compartilha da ideia de que a atuação 
dos psicólogos nesse campo “deve ser entendida tanto como lugar de prática, 
como prática a ser pensada” (ARANTES, 2004, p. 18). Ao perguntar-se o que é a 
Psicologia aplicada à Justiça ou à Psicologia Jurídica, quais os seus conceitos e no 
que se fundamenta, Arantes (2004) propõe uma reflexão mais ampla sobre o tema. 
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A atividade avaliativa defendida por muitos teóricos e regulamentada pela 
legislação brasileira “tem causado mal-estar entre a nova geração de psicólogos, 
que preferiria ter de si uma imagem menos comprometida com a manutenção 
da ordem social vigente, considerada injusta e excludente” (ARANTES, 2004, 
p. 23). Atribui-se esse mal-estar ao instrumentalismo da Psicologia a serviço da 
objetividade e da racionalidade, com a função de dominar e de modificar o meio 
físico, neste caso, de dominar e de modificar o sujeito humano. 

Arantes (2004) caminha na esteira dos questionamentos dos filósofos 
da ciência, como Canguilhem e Herbert (apud ARANTES, 2004),  que se 
perguntam como e por que   o campo da Psicologia Jurídica se constituiu, quais 
os seus procedimentos e de que natureza é a sua eficácia. Arantes também recorre 
a Foucault para ressaltar que as práticas jurídicas são uma das mais importantes 
formas modernas de subjetividade que, mais do que punir, “buscar-se-á a reforma 
psicológica e a correção moral dos indivíduos” (FOUCAULT, apud ARANTES, 
2004, p. 21).

No campo do Serviço Social também existem diversas reticências em 
relação ao trabalho do assistente social no âmbito do judiciário. Alacanian e Pocav 
(2006) questionam a possibilidade de se exercer um projeto ético e político no 
espaço jurídico. As autoras pensam que o espaço jurídico é um espaço de disputas 
em que o assistente social conhece e reconhece as regras do jogo justamente 
porque, muitas vezes, encontra-se no embate entre os procuradores das partes. 
Entretanto, sua competência não é a de defender uma parte ou outra, mas de 
subsidiar a decisão do magistrado para a aplicação da justiça. O profissional dedica-
se a vencer a letra da lei, além de limitar conflitos e incertezas resultantes de um 
sistema socioeconômico que se encontra em profunda crise e que se reflete nas 
relações interpessoais e sociais (ALACANIAN; POCAV, 2006).

O assistente social é, assim, investido de um saber/poder que pode ser 
convertido em verdade e servir como prova nos autos. De uma maneira ou de 
outra, ele exerce o poder simbólico e a ele está submetido. Conforme pontua 
Bourdieu (2000), no campo do judiciário, “os profissionais têm diferentes espécies 
de capital jurídico, o que cria o antagonismo e serve de base para uma forma subtil 
de divisão do trabalho de dominação simbólica” (BOURDIEU, 2000, p.219). 

Fávero (2008), por sua vez, acredita que o ambiente jurídico e, em especial, 
a técnica do depoimento especial podem constranger o profissional do serviço 
social no exercício da sua prática que deve ser, por excelência, emancipatória. 
Considera que o poder legal-institucional de condução da audiência é do juiz. 
Desta forma, sendo o juiz o único responsável pela apresentação das questões a 
serem dirigidas à vítima, “qual garantia terá o profissional a ele subordinado de 
fazer valer as prerrogativas profissionais ao se negar a realizar perguntas que, do 
ponto de vista técnico, considere inadequadas ao momento vivido pela criança?!” 
(FÁVERO, 2008).



325

Capítulo 20 - O cuidado com o profissional que toma o depoimento

Reflexões sobre as questões que impactam o profissional que toma o 
depoimento

Collins e Long (2003)3 fizeram uma revisão na literatura e perceberam que 
interagir com pessoas gravemente traumatizadas tem o potencial de afetar esses 
profissionais. Dizem que o transtorno de estresse pós-traumático pode ser uma 
das possíveis consequências negativas da exposição dos profissionais a eventos 
traumáticos. Apresentam alguns conceitos tais como o de traumatismo vicarious4, 
stress traumático secundário, traumatismo contratransferencial, burnout e fadiga por 
compaixão como possíveis consequências negativas para os trabalhadores que se 
dedicam a ajudar as pessoas que foram traumatizadas. 

Traumatismo Vicarious

McCann e Pearlman (1990) introduziram o conceito de traumatismo 
vicarious, fornecendo um quadro teórico que permite compreender os complexos 
efeitos deletérios do trabalho com o trauma sobre terapeutas (PEARLMAN; 
SAAKVITNE 1995, p.152). Schauben e Frazier (1995, apud COLLINS; LONG, 
2003), por seu turno, utilizaram uma amostra de aconselhadores (n = 148) que 
trabalharam com sobreviventes de violência sexual, a fim de avaliar as consequências 
psicológicas desses trabalhos. Os pesquisadores definiram traumatismo vicarious 
como consequências psicológicas prolongadas para terapeutas que se expõem às 
experiências traumáticas das vítimas (SCHAUBEN; FRAZIER, 1995, p.51 apud 
COLLINS; LONG, 2003).

McCann e Pearlman (1990) utilizaram uma amostra de terapeutas que 
identificaram seus próprios traumas (n = 188), dos quais 136 eram do sexo 
feminino, e 52, do sexo masculino, para examinar o conceito de traumatismo 
vicarious. Encontraram maior dificuldade nos novos terapeutas, principalmente 
naqueles com história de trauma pessoal.

Stress traumático secundário

Stress traumático secundário tem sido definido por Figley como: 

Uma consequência natural de comportamentos e emoções 
resultantes do conhecimento de um trauma vivido por um 
outro significativo - o estresse decorrente de ajudar ou querer 
ajudar uma pessoa traumatizada ou em sofrimento (FIGLEY 
1995, p.7 apud COLLINS; LONG, 2003, p.234).

3 Pesquisadores da Universidade 
de Ulster, Jordanstown, Co 
Antrim, Irlanda do Norte, 
Reino Unido.

4 Não há tradução deste termo 
para o português. Refere-se às 
situações de baixo nível social: 
o escravo de um escravo, ou 
seja, alguém completamente 
dominado. Por ser palavra 
estrangeira, estará neste texto 
em itálco.
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Stress traumático secundário é, portanto, a presença do transtorno de stress 
pós-traumático em cuidadores cujos sintomas estão ligados à experiência dos 
pacientes atendidos. Os sintomas podem ocorrer independentemente de raça, de 
sexo, de idade ou de nível de formação e podem inclusive, diminuir o tempo de 
carreira quando o profissional é exposto à excessiva carga horária de trabalho.

Os trabalhadores podem experimentar uma variedade de reações no seu 
comportamento quando em contato com os traumas das vítimas e dos sobreviventes. 
Figley (1995, p.7 apud COLLINS; LONG, 2003) realizou uma meta-análise da 
literatura e categorizou essas reações em três áreas principais. São elas: 

a) Indicadores de sofrimento psíquico ou disfunção. 

• Emoções perturbadoras, incluindo tristeza ou luto, depressão, ansiedade, 
medo, raiva ou vergonha. (MCCANN, PEARLMAN, 1990; CLARK; 
GIORO, 1998 apud COLLINS; LONG, 2003).

• Imagens intensivas do material traumático trabalhado com o cliente, tais 
como pesadelos e flashback de imagens. (MCCANN; PEARLMAN, 
1990; HERMAN, 1992; FIGLEY, 1995; STAMM, 1998 apud COLLINS; 
LONG, 2003).

• Evitação de esforços para suscitar ou para trabalhar com material traumático 
do cliente. (MCCANN; PEARLMAN, 1990; HERMAN, 1992; FIGLEY, 
1995 apud COLLINS; LONG, 2003).

• Queixas somáticas, incluindo sono, dificuldade, dores ou desconforto 
gastrointestinal. (FIGLEY; HERMAN, 1992, 1995 apud COLLINS; 
LONG, 2003).

• Dependência ou comportamentos compulsivos, incluindo abuso de 
substâncias e compulsão alimentar. (DUTTON; RUBINSTEIN, 1995 
apud COLLINS; LONG, 2003).

• Excitação psicológica, como palpitações e hipervigilância. (DAVIS, 1996; 
CLARK; GIORO, 1998 apud COLLINS; LONG, 2003).

• Comprometimento, no dia a dia, do funcionamento social e pessoal, 
incluindo tarefas não cumpridas ou cancelamento de encontros, diminuição 
da busca por supervisão do seu trabalho, sentimentos de isolamento, de 
alienação ou falta de atenção. (DUTTON; RUBINSTEIN, 1995 apud 
COLLINS; LONG, 2003).

b) Mudanças cognitivas

O trabalhador pode vivenciar oscilações em seu pensamento, tais como: 
da confiança à suspeita crônica dos outros; da segurança à grande sensação de 
vulnerabilidade; do poder extremo ao sentimento de impotência; da independência 
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à perda de controle pessoal e da liberdade. Herman (1992 apud COLLINS; LONG, 
2003) fala da noção de testemunho de culpa que, por vezes, assola trabalhadores 
que não tinham sido diretamente traumatizados. Um estudo posterior demonstrou 
que os trabalhadores sentem-se culpados em gozar a vida enquanto eles sabem que 
há sobreviventes lutando. Além disso, Herman (1992 apud COLLINS; LONG, 
2003) adianta, em seus estudos, que há um tipo de sentimento de culpa que às 
vezes ocorre nos cuidadores porque eles próprios começaram a sentir-se vítimas de 
seus clientes, a quem consideram ameaçadores, manipuladores ou abusivos. Esse 
sentimento por parte dos cuidadores, com certeza, pode causar efeitos prejudiciais 
sobre o processo terapêutico.

c) Distúrbios relacionais

Estudos demonstraram que a exposição ao trauma secundário pode 
ter um impacto sobre os relacionamentos tanto pessoal, como profissional dos 
trabalhadores. As relações pessoais podem sofrer por causa do aumento do estresse 
ou de dificuldades relacionadas à confiança e à intimidade (CLARK; GIORO, 
1998; BRANCO, 1998 apud COLLINS; LONG, 2003).

A relação profissional entre o terapeuta e o cliente pode ser afetada quando 
os terapeutas respondem aos seus clientes pela dinâmica de distanciamento 
do relacionamento ou pela superidentificação. Descolar-se ou distanciar-
se emocionalmente dos sobreviventes de traumas é utilizado consciente ou 
inconscientemente, para permitir ao trabalhador evitar que seus sentimentos sejam 
esmagados ou tornados vulneráveis ao trauma material, daí o bloqueio a certas 
reações emocionais. No entanto, o uso desse mecanismo de defesa pode fazer com 
que os clientes sintam-se emocionalmente solitários e novamente abandonados, 
mesmo que a intenção da pessoa seja a de ajudá-los (DUTTON; RUBINSTEIN, 
1995 apud COLLINS; LONG, 2003).

O uso da dinâmica do descolamento ou do afastamento pelos trabalhadores 
como uma resposta secundária ao trauma também pode assumir a forma de 
distanciamento da família, dos amigos ou dos colegas, talvez pela crença de 
que ninguém entende a angústia provocada pelo seu trabalho (HARBERT; 
HUNSINGER, 1991 apud COLLINS; LONG, 2003).

Traumatismo contratransferencial

A contratransferência é um mecanismo de defesa inconsciente; uma reação 
emocional do terapeuta a um cliente. “Um processo do próprio terapeuta visto no 
cliente onde o terapeuta satisfaz suas próprias necessidades através do cliente. [...] 
Deve ser reconhecida e honestamente explorada na supervisão”. (KAPUR, 1999 
apud COLLINS; LONG, 2003, p.125).
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Figley (1995 apud COLLINS; LONG, 2003) afirma que o stress traumático 
secundário é uma consequência natural da dinâmica de cuidado que acontece 
entre duas pessoas, uma das quais foi inicialmente atônita, e outra, afetada pelas 
experiências traumáticas da primeira. Esses efeitos não são necessariamente 
um problema, mas mais um subproduto natural do cuidado com pessoas 
traumatizadas. Explicar a diferença entre as concepções de contratransferência e 
de stress traumático secundário é complicado, no entanto, a nossa tentativa de fazê-
lo demonstra que a contratransferência diz mais respeito a como os trabalhadores 
da assistência são afetados pelos clientes e pelo seu material traumático. O stress 
pós-traumático, por sua vez, refere-se às modalidades traumáticas das condições 
de vida dos trabalhadores, de suas relações pessoais e redes sociais e à forma como 
seu trabalho é afetado pelo trauma.

Burn-out

A expressão inglesa burn-out significa queimados até o final e foi traduzida 
para o português como estar acabado5. No Brasil, é a denominação de um quadro 
clínico que também foi chamado de Síndrome do Esgotamento Profissional. 
Freudenberg (1980 apud SELLIGMAN-SILVA, 2011), por sua vez, definiu burn-
out como: “um incêndio ‘devastador interno’ (subjetivo) que reduz a energia, as 
expectativas e a autoimagem de alguém que antes estava profundamente envolvido 
em seu trabalho” (SELIGMAN-SILVA, 2011, p. 523).

Os profissionais que desenvolvem o burn-out são, na maioria, cuidadores 
como: professores, enfermeiras, médicos, assistentes sociais e, mais recentemente, 
os executivos, devido às grandes mudanças organizacionais que acompanham a 
reestruturação produtiva. Em uma análise abrangente da pesquisa empírica sobre os 
sintomas da síndrome, Kahill (1988 apud SELLIGMAN-SILVA, 2011) identificou 
cinco categorias: 

a) sintomas físicos: fadiga, sono, dificuldades, problemas somáticos, distúrbios 
gastrointestinais;

b) sintomas emocionais: irritabilidade, ansiedade, depressão, culpa; 

c) sintomas comportamentais: agressão, insensibilidade, pessimismo, abuso 
de substâncias químicas; 

d) sintomas relacionados ao trabalho: demissão, mau desempenho, 
absenteísmo, atrasos;

e) sintomas interpessoais: incapacidade de se concentrar sobre um assunto, 
perda de clientes e colaboradores, interações desumanizadas e racionalizadas.

Figley (1995 apud COLLINS; LONG, 2003) descreveu burn-out como 
um processo (em vez de um determinado estado) que se inicia gradualmente 
e que progride em intensidade com o tempo. Figley considera que a exposição 

5 Na versão brasileira do CID 
10 (Código Internacional de 
Doenças).



329

Capítulo 20 - O cuidado com o profissional que toma o depoimento

gradual ao estresse no trabalho gera a perda do idealismo e o sentimento de vazio 
nas conquistas. “Uma síndrome de exaustão emocional, despersonalização e baixa 
realização profissional que pode ocorrer entre indivíduos que trabalham com as 
pessoas.” (MASLACH et al. 1996, p. 4 apud COLLINS; LONG, 2003).

Fadiga por compaixão

Fadiga por compaixão, segundo a Webster’s Encyclopedia, é um sentimento 
de profunda compaixão e tristeza em relação ao outro que se expressa pelo sofrimento 
ou infelicidade, acompanhada por um forte desejo de aliviar a dor ou eliminar sua 
causa (WEBSTER’S ENCYCLOPEDIA, 1989, p. 299 apud COLLINS; LONG, 
2003). Figley (1995 apud COLLINS; LONG, 2003) argumentou que fadiga por 
compaixão é uma consequência natural do trabalho com pessoas com experiências 
extremamente estressantes. Entretanto, alguns autores parecem sentir-se mais 
confortáveis em utilizar esse termo – fadiga por compaixão – porque, segundo 
Figley, sentem-se desconfortáveis com o termo stress traumático secundário, pois se 
preocupam com que esses rótulos possam vir a ser depreciativos.

A fadiga por compaixão, tal como burn-out, pode desafiar os cuidadores 
na sua capacidade de prestarem serviços eficazes e de manterem relacionamentos 
terapêuticos pessoais e profissionais. É súbita e aguda, embora burn-out signifique 
um desgaste gradual dos cuidadores que se sentem esmagados. Figley (1995 apud 
COLLINS; LONG, 2003) acredita que a fadiga por compaixão pode ser um 
instrumento de autorrelato para ajudar os trabalhadores a distinguir entre burn-out 
e o stress traumático secundário.

Eventos da vida produtores de estresse

Situações altamente estressantes afetam pessoas de inúmeras maneiras. 
Alguns não experimentam nenhuma alteração, mas outros desenvolvem sérias 
dificuldades psicológicas. Estudos demonstraram que os trabalhadores que possuem 
história de trauma pessoal estão sob risco de desenvolver o estresse traumático 
secundário. Rudolph et al. (1997 apud COLLINS; LONG, 2003) investigaram a 
fadiga por compaixão na saúde das pessoas que trabalham com vítimas de trauma. 
Os resultados mostraram que 100% dos participantes (n = 179) relataram que 
tinham sofrido traumas pessoais anteriores.

Os pesquisadores entendem que são necessários mais estudos para 
descobrir se os trabalhadores com histórias de experiências traumáticas anteriores 
têm maior risco de desenvolver estresse traumático secundário do que aqueles sem 
história prévia de traumas. A teoria sugere que o primeiro grupo teria um risco 
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maior devido à exposição prolongada à situação traumática. Entretanto, Schauben e 
Frazier (1995 apud COLLINS; LONG, 2003), em estudo limitado a um pequeno 
grupo amostral do sexo feminino (n = 148) que analisou apenas os efeitos de 
trabalhar com o abuso sexual, verificaram que cuidadores com uma história de 
vitimização não foram mais afetados em comparação àqueles sem história de 
vitimização. 

Assim, a literatura conclui que, quando os trabalhadores exploram suas 
próprias histórias de vida de eventos traumáticos que emergem no encontro 
terapêutico, sentem-se menos inseguros e podem descobrir algumas estratégias 
positivas para o enfrentamento do problema com base no que eles mesmos 
aprenderam. Estes conteúdos, descobertos no processo terapêutico do próprio 
cuidador, podem ser utilizados no futuro quando ele for trabalhar com vítimas 
de traumas (RUDOLPH et al., 1997 apud COLLINS; LONG, 2003). Portanto, 
a literatura sugere que sejam conhecidas a história de estresse dos trabalhadores 
e suas experiências de vida para descobrir se ainda operam ou não neles, pois são 
variáveis importantes na avaliação das suas reações ao trabalhar com sobreviventes 
de eventos traumáticos.

Satisfação por compaixão e proposta de cuidado com o profissional que 
escuta o sofrimento humano

Stamm (1998 apud COLLINS; LONG, 2003) argumentou que nem 
todos os trabalhadores com traumas secundários sucumbem ao stress traumático 
e que alguns devem possuir um mecanismo de proteção que os ajuda a manter 
o bem-estar. Ela definiu compaixão como: “Um sentir e agir com profunda 
simpatia e tristeza para com aqueles que sofrem. É uma condição e um ingrediente 
necessário, embora não suficiente, em serviços humanos” (STAMM 1998, p.3 
apud COLLINS; LONG, 2003).

Certamente, a motivação dos trabalhadores para ajudar a resolver traumas é 
moldada, em parte, pela satisfação derivada do trabalho em ajudar os outros. Assim, 
a satisfação por compaixão desempenha um papel vital na equação do trabalho 
em serviços humanos. O paradoxo, porém, é que ajudar pessoas que ficaram 
traumatizadas pode ter um efeito deletério sobre os trabalhadores, mas também 
pode ser visto como um ato de compaixão. As consequências desse paradoxo 
humano podem ir do heroico ao trágico. No entanto, as pessoas continuam 
trabalhando nessa área e continuam a fazê-lo bem. Isto levanta a questão: quais são 
os fatores protetores utilizados pelos trabalhadores?

Apesar dos riscos associados ao trabalho direto com traumas, parece que 
o espírito humano, embora seja claramente quebradiço, é notavelmente resistente 
(STAMM 1998 apud COLLINS; LONG, 2003). Segundo Kessler et al. (1995 
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apud COLLINS; LONG, 2003), expor esse trabalhador a um agente estressor 
traumático não é garantia de que desenvolverá graves dificuldades psicológicas. 

Com base no conceito de cuidado que apresentamos neste texto, podemos 
afirmar que todos somos cuidadores em potencial. Entretanto, alguns de nós 
escolhemos ser também cuidadores na nossa atividade profissional. Parafraseando 
Garcia em uma palestra proferida no município de São José dos Campos (SP): 

Uma pergunta importante a ser feita é sobre por que 
escolhemos ser cuidadores. A sensibilidade pode qualificar 
uma pessoa para cuidar de outra, porém, o cuidar pode, com 
facilidade, converter-se em mais maus-tratos. Muitos fazem 
essa escolha sem antes elaborar adequadamente seus próprios 
conflitos psíquicos e acabam utilizando a posição de se tornar 
cuidadores como forma inconsciente de obter cuidados para si 
mesmo (GARCIA apud MARQUES, 2006, p.115).

O cuidador deve fazer uma reflexão sobre que motivos o levaram a 
escolher tal atividade; pensar sobre a sua própria prática; se ela tem realmente como 
objeto de cuidado o outro, ou se sua escolha é uma maneira inconsciente de buscar 
cuidados para si mesmo. Essa não é uma questão simples de ser respondida, pois 
exige colocar sua prática em análise, bem como sua própria escolha profissional 
em questão. Diante do sofrimento, o profissional pode ficar bastante vulnerável e 
pode, portanto, entrar em sofrimento e adoecer.

O próprio objeto de trabalho do profissional-cuidador exige dele uma 
estrutura emocional permeável e acolhedora, mesmo diante de situações limites, 
como no caso das diversas violências e, em especial, da violência sexual. Muitas 
vezes, os cuidadores não contam com as condições mínimas de trabalho, tais 
como: salas adequadas para o atendimento, instrumentos de trabalho adequados 
e respaldo institucional para dar resolutividade aos problemas. 

Quanto ao processo de trabalho, notamos que as equipes, na maioria das 
vezes, estão defasadas e não possuem formações suficientes para lidar com as situações 
que lhes chegam, como no caso dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. 
Nesses casos, o técnico precisa elaborar laudos e relatórios para respaldar as decisões 
dos operadores do Direito – juízes e promotores – e, no caso do depoimento especial, 
precisa auxiliar na inquirição da criança ou do adolescente. Ele está trabalhando em 
consonância com o Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Entretanto, esse ato 
pode gerar mal-estar e constrangimentos aos profissionais que escutam as situações 
de violência sexual cotidianamente. Uma profissional que trabalhava no campo da 
violência e que foi entrevistada em minha pesquisa de mestrado, disse-me que 

Sentiu grande angústia ao lidar com o atendimento a crianças 
e adolescentes com suspeita de abuso sexual. Fala sobre 
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sintomas físicos: ‘uma menina de um ano e meio que foi 
abusada e essa menina foi parar no hospital, [...] eu não 
aguentei, senti ânsia de vômito.’ Mesmo estando em análise e 
supervisão, após sua saída da instituição, Cláudia não voltou a 
escutar casos de abuso sexual, provavelmente por lhe ser tão 
aversivo (MARQUES, 2006, p.93).

Nesse sentido, a prática do cuidado exige que o profissional esteja bastante 
atento ao que lhe afeta e que esteja disposto a repensar as suas próprias onipotências 
e resistências, a fim de se abrir para a necessidade de buscar cuidados dentro e fora 
da instituição. O cuidador desavisado sobre o que o afeta influencia diretamente 
a qualidade do cuidado prestado. Pode identificar-se com seu paciente, cliente, 
usuário, família; vulnerabilizar-se e necessitar de um ambiente de sustentação, de 
acolhimento e de proteção ao seu redor. Caso esteja vulnerabilizado e resista a 
fazer essa reflexão e a buscar ajuda, “o profissional é levado sorrateiramente (ou 
acintosamente) para o despreparo e a incompetência.” (CAMPOS, 2007, p.35). 

A pergunta inicial se aprofunda, e fazem-se as questões: o que é que protege 
os seres humanos? Como eles lidam com o caminho entre ajudar as pessoas a 
curarem-se após um evento traumático e o desenvolvimento de graves dificuldades 
psicológicas? Segundo King et al. (1998), é a rusticidade pessoal e o apoio social. 
Assim, deve ser oferecido, ao profissional que trabalha com vítimas de trauma, 
o suporte necessário para lhe permitir processar, mais eficazmente, emanações 
dolorosas de seus clientes. Durante a sua educação, programas de autoconsciência 
devem ser o tema central das disciplinas que tecem a tapeçaria da sua formação. 
O on-the-job pessoal deve ser garantido e deve ser fornecido o acesso a serviços 
confidenciais de aconselhamento para ajudá-lo a resolver os seus próprios 
conflitos. Além disso, é essencial que a supervisão clínica seja parte integrante de 
sua vida profissional, promovendo tanto seu desenvolvimento pessoal, quanto o 
profissional.

Educação permanente e supervisões institucionais são estratégias bastante 
eficientes que ajudam aqueles que desejam melhorar sua competência profissional e 
refletir sobre suas ações no próprio ambiente de trabalho. Auxilia ainda, ao profissional 
cuidador, a desempenhar suas funções de forma cautelosa, mais segura e reflexiva, o 
que reflete em uma melhor assistência paciente, cliente, usuário, família.

A potência cuidadora pode estar também nas trocas com outros profissionais. 
O trabalho em equipe pode se tornar espaço de cuidado desde que os profissionais 
reconheçam suas potencialidades e também seus limites.  Para tanto, é preciso 
que tenham espaços em suas instituições para reuniões e conversas periódicas de 
discussão de casos. Essas discussões podem envolver a rede de serviços que cuidam 
do mesmo paciente, cliente, usuário, família a fim de organizar os processos de 
trabalho conjuntamente, criando a noção de rede de cuidados. 
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A criação de movimentos para melhorias das condições de trabalho pode 
contribuir para que as instituições desenvolvam uma cultura de valorização dos 
seus funcionários e promovam cuidados cultivados no ambiente de trabalho, em 
que o pessoal sabe que é apoiado e sente-se confortável em buscar auxílio. “Em 
dado momento, todos os níveis do pessoal podem vir a acreditar que é um sinal 
de força ao invés de fraqueza, conhecer-se a si próprio e reconhecer que seus 
pensamentos e sentimentos são únicos” (STAMM, 1998 apud COLLINS; LONG, 
2003). Quanto mais espaços coletivos de conversa e encaminhamentos conjuntos 
dos problemas vivenciados pelos cuidadores, bem como troca de experiências 
positivas, mais as equipes se fortalecerão e adquirirão o sentido de pertencimento, 
criarão identidades coletivas e um sentido de cidade. Sobre isso, Marques diz: 

É preciso criar, inventar uma rede de proteção e cuidados 
também para os profissionais. Não uma rede que promova 
reivindicações apenas monetárias, mas que abra espaços para a 
reflexão sobre a formação, a supervisão e o acesso à terapia ou à 
psicanálise por parte desses cuidadores. Uma rede que promova 
a implicação das pessoas em seu trabalho (MARQUES, 2006, 
p.115).

A rede promotora de cuidados é aquela que aposta no esforço de construção 
de um campo de práticas que se constituem com base em novos modos de agir, 
dando-lhes novos sentidos, deslocando práticas “que hoje são imperativas, centradas 
nas diversas maneiras profissionais de agir, para um novo lugar de confrontação da 
produção de cuidado, que amplia fortemente a objetividade que deve invadir o 
mundo do trabalho” (MERHY, 2010, p.433). A produção de coletivos de trabalhos 
é uma condição importante para que todos possam operar suas contribuições de 
maneira forte e para que as práticas centradas nos procedimentos profissionais se 
desloquem “em direção ao campo do existir dos usuários e dos trabalhadores, tão 
singular no mundo das repetições” (MERHY, 2010, p.434).

É indicado que os profissionais-cuidadores estejam inseridos em processos 
como palestras, seminários e fóruns de debates nos níveis locais. Assim, estarão 
operando micropoliticamente no encontro. Ademais, “nas relações de poder 
interrogar os regimes instituídos e subjetivados de implicações, de todos que estão 
ali naquele encontro, abrindo-se para novas formas de subjetivação, permitindo 
que modos assujeitados se abram para novos processos instituintes e agenciadores” 
(MERHY, 2010, p.435).

Para finalizar, o profissional-cuidador comprometido com a produção 
de novos saberes e práticas deve participar de debates, de fóruns, de congressos; 
escrever artigos, publicar trabalhos em jornais, em revistas e em sites. Enfim, deve 
envolver-se não somente com a criação, mas com a divulgação das invenções e das 
novidades criadas pelos profissionais de suas equipe e rede. É essencial que trabalhe 
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não apenas como quem obtém alimentos ou utensílios, mas também como quem 
cria mundos, como quem faz cultura. Agir, praticar o inesperado. Interromper 
o maquinismo material ou social. “Conversar, mover-se por motivos políticos, 
motivos de cidade, que abraçam e ultrapassam motivos só de casa” (GONÇALVES 
FILHO, 2007, p.219). 

Por essas razões, o estudo deste tema pode trazer algumas contribuições 
demonstrando que a gestão coletiva da organização do trabalho permite a 
transformação do sofrimento em prazer e possibilita o engajamento do trabalhador 
na atividade sem maiores prejuízos à sua saúde mental. Nesse sentido, Dejours 
(1987) considera “a possibilidade do trabalhador, por não suportar o sofrimento, 
de transformá-lo em criatividade, e, consequentemente, em prazer, ao invés de 
utilizar como único recurso as estratégias defensivas” (DEJOURS, 1987, p.45). 

O prazer no trabalho inclui a capacidade de “ter loucuras sem ser doida” 
(LISPECTOR, 1999, p. 253). É poder relaxar diante das situações difíceis, “é 
devaneio sem pressa de integração ao ambiente” (LISPECTOR, 1999, p. 253). 
A cena está então preparada para uma aparição pessoal. Surge uma sensação, um 
impulso vago, mais ou menos angustiante. Aos poucos, o impulso é assumido. A 
direção começa a esboçar-se. “A vida adquire forma e sentido, ações e obras vão 
desabrochar” (LISPECTOR, 1999, p.196).  
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Depoimento de autoridades e 
profissionais

O projeto de escuta de crianças e adolescentes em situação de violência sexual, sem 
sombra de dúvida, é dos projetos mais relevantes em nosso atual sistema de justiça.
O chamado “depoimento especial” revela a justiça em que acreditamos: acessível, 
democrática, eficiente, humanitária e em prol dos direitos humanos. Além disso, 
enfatiza também a importância da cuidadosa atuação multidisciplinar, integrando o 
mundo do direito à psicologia e assistência social.
A Childhood está de parabéns pela iniciativa do projeto, colaborando, de forma 
definitiva, para a proteção judicial às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.

Flávio Crocce Caetano - Ex-Secretário de Reforma do Judiciário

Os textos aqui apresentados trazem uma grande contribuição para o profissional que 
atende crianças e adolescentes no sistema de justiça, especialmente aquele que realiza 
entrevista forense. Vemos a abordagem de temas desde o desenvolvimento infantil 
até os diversos protocolos de entrevistas adotados em outros países. O resultado é 
uma criteriosa coletânea elaborada para dar subsídio a uma prática que ainda está em 
construção no nosso país.

Rosimery Medeiros – TJPE Pedagoga e Entrevistadora Forense  

Este material de leitura nos leva a pensar sobre os fenômenos sociais de forma 
contextualizada, mas sem desconsiderar as particularidades existentes.  O processo 
histórico, as normas, as declarações e outras posições que visam garantir a proteção 
das crianças e adolescentes como sujeitos de direitos fazem parte de seu conteúdo. 
Todos esses temas buscarão correlacionar o contexto da Justiça como mais um espaço 
de proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, ressaltando 
a interdisciplinaridade entre os atores envolvidos na construção de uma prática 
transdisciplinar. O depoimento especial vem contribuir, dessa forma, como mais 
uma metodologia de intervenção, que permite assegurar uma atenção especial a esses 
sujeitos de direitos.

Marcia Maria Borba Lins – TJDFT – Assistente Social e Entrevistadora Forense.

O dever do Estado de proteger crianças e adolescentes de tratamento indigno ou 
vexatório está explícito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse dever muitas 
vezes se choca com o de averiguar crimes sexuais contra crianças, com o objetivo de 
proteger as crianças da sociedade de novos abusos. Nesse contexto, desenvolveu-se a 
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metodologia da Escuta Especial de Crianças que, se ainda não atende a todos os anseios 
de proteção, transforma o cenário atual da criança que precisa depor sobre crime sexual 
do qual foi vítima.
A Escuta Especial de Crianças tem duas funções: oferecer o ambiente mais protegido 
possível para a criança depoente e garantir a recuperação fidedigna dos fatos vividos 
por ela. Essas funções só serão cumpridas caso a metodologia seja bem construída e a 
técnica, utilizada com perfeição.
Esta publicação, escrita por profissionais que há anos pensam, estudam e utilizam essa 
metodologia, é um marco importante para o desenvolvimento de uma atuação judicial 
que garanta os direitos de vítimas e acusados.
Portanto, o Guia de Escuta Especial de Criança é essencial para entrevistadores e 
operadores do Direito que precisam se constituir em uma equipe com princípios 
filosóficos e protocolo compartilhados, para bem desempenhar sua missão: realizar a 
difícil tarefa de resguardar uma criança que relata vivências inadequadas para sua idade 
e garantir a produção de um depoimento que resgate a memória do que de fato ocorreu.

Marília Lobão – TJDFT, Psicóloga e Secretária da Secretaria Psicossocial Judiciária 

Os textos presentes nesta publicação são de excelente qualidade. O material se destaca 
porque, ao mesmo tempo em que obedece ao rigor de exposição das questões e 
dos aspectos científicos, também atende à importante dimensão da construção do 
conhecimento: a didático-pedagógica. Outro aspecto que merece destaque é que 
os textos abordam temas atuais, relevantes e, acima de tudo, imprescindíveis aos 
profissionais que atuam na proteção de crianças e adolescentes.

Simony Freitas de Melo – TJPE – Pedagoga

Contribuir como conteudista neste Guia de Capacitação foi uma imensa 
responsabilidade e alegria. A produção dos textos contou com muita dedicação 
dos autores que discutiram e alinharam ideias. Espero que este material contribua, 
efetivamente, para o desenvolvimento de boas práticas na tomada de depoimento 
especial de crianças e adolescentes no Brasil.

Vanea Visnievski – TJRS Assistente Social e Entrevistadora Forense

Ao trabalharmos com a violência sexual de crianças e adolescentes, precisamos estar 
munidos de conhecimento para, de forma verdadeiramente eficaz, realizarmos uma 
boa intervenção. Uma escuta protegida requer atenção dos profissionais que escutam 
crianças e adolescentes quanto ao seu desenvolvimento, em termos de linguagem e 
sexualidade. Demanda também compreensão de seu contexto sócio-econômico e 
cultural. Comprometimento ético na condução da entrevista, respeito a este ser em 
desenvolvimento e a adequada utilização de um protocolo de entrevista garantem uma 
intervenção com redução de dano nesta escuta. Neste sentido, o material de leitura 
apresentado neste Guia, nos traz subsídios fundamentais e imprescindíveis para a 
realização da escuta de crianças e adolescentes no contexto forense.

Marleci V. Hoffmeister – TJRS, Assistente Social Judiciário e Entrevistadora Forense
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Em nome da coordenação do projeto Depoimento sem medo (?): culturas e práticas não-revitimizantes: uma cartografia 
da tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes, gostaríamos de agradecer a generosa e comprometida 
colaboração de todas as pessoas que tornaram possível a realização desta publicação, especialmente aos organizadores 
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Federal, Província de Buenos Aires

Hernán Alvaredo - Perito em imagens forenses, Tribunais Lomas de Zamora, Capital 
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Pela proteção da infância  
contra o abuso e a exploração sexual

A Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil) é o braço brasileiro da World Childhood Foundation, or-
ganização sem fins lucrativos, criada em 1999 pela S. M. Rainha Silvia da Suécia com o objetivo de promover e 
defender os direitos de crianças e adolescentes em situação de risco em todo o mundo.

Além do Brasil, a World Childhood Foundation está presente na Suécia, Estados Unidos e Alemanha 
e apoia mais de 100 projetos em 14 países.

A Childhood Brasil, cuja sede fica em São Paulo, trabalha pela proteção da infância, com foco na ques-
tão do abuso e da exploração sexual, incluindo a exploração sexual nas estradas, a exploração ligada ao turismo, 
o abuso online e a pornografia infantil na Internet.

O Brasil tem cerca de 27 milhões de crianças e adolescentes abaixo da linha da pobreza, 241 rotas 
de tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual e 1.819 pontos de exploração nas rodovias 
federais. Outros dados alarmantes são a média mensal de 2.700 denúncias de abuso e exploração sexual infanto-
juvenil e cerca de 30 mil denúncias de abuso online e pornografia infantil na Internet somente no primeiro 
semestre de 2008.

Práticas como essas, infelizmente, são comuns em todo o mundo, mas, apesar da indignação que 
causam nas pessoas, continuam a ocorrer, na maioria das vezes ante certa indiferença da sociedade e sob o si-
lêncio consentido ou receoso dos que convivem com as vítimas. Como representam uma agressão aos direitos 
das crianças e dos adolescentes e, por consequência, um risco para o seu desenvolvimento saudável, devem ser 
identificadas, denunciadas, combatidas e prevenidas.

A Childhood Brasil trabalha pela solução de problemas que chocam as pessoas e que todos sabem que 
existem, mas nem todos sabem como enfrentar.
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miSSÃo, ViSÃo e VALoReS DA CHiLDHooD BRASiL

A Childhood Brasil tem como Missão promover e defender os direitos de crianças e adolescentes, desenvolvendo e 
apoiando programas que visem preservar sua integridade física, psicológica e moral, com foco na questão da violência sexual.

Sua Visão é ser uma organização reconhecida pela relevância, mérito e impacto de suas ações e pela luta em favor da 
população infanto-juvenil violada e ameaçada em sua dignidade e integridade.

Seus Valores são: ética, transparência e integridade; cidadania e responsabilidade social; qualidade e compromisso com 
resultados e com a comunidade; multiplicação de conhecimento e experiência.

Como AtUA?

Três verbos defi nem a atuação da Childhood Brasil:

Informar, por meio de atividades e campanhas que esclareçam sua causa e a instalem na sociedade, melhorando o 
entendimento geral sobre ela.

Educar, articulando, mobilizando e orientando os esforços de empresas, governos e organizações sociais para a cons-
trução de soluções mais efi cazes contra a violência sexual infanto-juvenil.

Prevenir, desenvolvendo projetos inovadores, com potencial de replicação, e fortalecendo instituições que protegem 
crianças e adolescentes em situação de risco.

Informar para educar, educar para prevenir: este é o lema da Childhood Brasil.

Ana Maria Drummond
Diretora Executiva
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SEDH O enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes é, reconhecidamente, uma das prioridades do 
governo federal nos últimos anos. Coordenado pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da Repúbli-
ca (SEDH), desde 2003 um programa multisetorial dirige um canal de denúncias com este foco – o Disque 100, mobiliza 
iniciativas de vários ministérios e também fomenta a implantação de ações referenciadas e integradas em nível municipal.

Todavia, nesta trajetória observou-se que a perspectiva de maior articulação da rede de proteção de crianças e 
adolescentes vítimas da violência sexual se revelava pouco efetiva se não fosse acompanhada da formulação de políticas de 
humanização do processo de participação de crianças e adolescentes nos Sistemas de Segurança e Justiça. Assim, o percurso 
demonstrou que, junto com a garantia do atendimento das vítimas e da responsabilização de seus agressores, também era 
necessário minimizar o processo revitimizante a que crianças e adolescentes ficam submetidos quando têm de rememorar 
seu sofrimento durante o processo de produção de provas judiciais. 

O documento de Estocolmo (1996) e seu Plano de Ação fazem referência à adoção de medidas para resguardar 
direitos de crianças e adolescentes nos processos judiciais e isto também ficou afirmado no documento final do III Congres-
so Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, ocorrido no Rio de Janeiro em novembro 
de 2008.

Por isso, em 2007 foi estabelecida uma parceria entre a SEDH e a Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil) para a 
realização de duas atividades de sensibilização sobre o tema: uma pesquisa e um seminário. A presente publicação, Depoi-
mento sem medo(?): culturas e práticas não-revitimizantes, registra este conjunto de ações, por meio de uma cartografia de 
experiências nacionais e internacionais de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes.

Acreditamos que a socialização destas distintas práticas pode indicar caminhos de construção de novos procedi-
mentos nos Sistemas de Justiça e de Segurança no Brasil. Mais do que isso: neste momento de revisão do Plano Nacional de 
Enfrentamento da Violência Sexual, da comemoração dos 20 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e da realiza-
ção da 8ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, esta publicação sinaliza a necessária repactuação 
social no sentido de reafirmar que a proteção da infância e da adolescência brasileira exige revisão constante das políticas 
públicas. Portanto, precisamos estar dispostos e preparados para os novos desafios. Boa leitura a todos!

Carmen Silveira de Oliveira
Subsecretária de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
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Prefácio Apresentamos a todos os interessados na busca de métodos, técnicas e práticas não-revitimizantes de tomada de 
depoimento de crianças e adolescentes em processos judiciais esta versão bilíngue da pesquisa Depoimento sem medo (?): 
culturas e práticas não-revitimizantes: uma cartografia das experiências de tomada de depoimento especial de crianças e ado-
lescentes. Esta obra é a expressão de uma profunda solidariedade com crianças e adolescentes que são vítimas ou testemu-
nhas de violência sexual. Resulta da busca de métodos de tomada de depoimentos alternativos aos processos convencionais, 
os quais, invariavelmente, levam esses adolescentes e crianças a ser revitimizados quando têm de rememorar seu sofrimento 
durante o processo de produção de provas judiciais.

Ao mesmo tempo, é uma reafirmação do direito de que suas vozes sejam valorizadas como prova testemunhal e, 
ainda, o resultado de uma busca de eficiência na quebra do ciclo da impunidade de pessoas que cometem violência sexual, 
uma vez que grande parte delas deixa de ser responsabilizada por falta de provas materiais. 

Por fim, esta obra é o resultado de um processo colaborativo entre vários ativistas, profissionais e organizações 
comprometidos com a defesa radical e perseverante dos direitos da criança e do adolescente. Encontra-se em sintonia com as 
recomendações das principais normativas nacionais e internacionais de proteção à criança vitima de violência sexual, como 
a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as Diretrizes do 
Conselho Econômico Social das Nações Unidas em matéria de justiça para crianças vítimas e testemunhas de violência.

Sua propositura inicial partiu da Childhood Brasil (Instituto WCF-Brasil), uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (OSCIP) fundada em 1999, com sede em São Paulo, braço brasileiro da World Childhood Foundation, 
criada por S. M. Rainha Silvia da Suécia para promover e defender os direitos de crianças e adolescentes em situação de vul-
nerabilidade em todo o mundo. A organização, com escritórios na Alemanha, Estados Unidos, Suécia e Brasil, apoia projetos 
em 14 países e, no Brasil, também desenvolve programas de impacto regional e nacional.

O projeto ganhou, desde o seu início, a importante adesão da Associação Brasileira de Magistrados, Promotores 
de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude (ABMP), que tem como missão promover os valores humanos 
fundamentais bem como os princípios da doutrina da proteção integral à infância e à juventude nas práticas do sistema de 
justiça e do sistema de atendimento da criança e do adolescente. 

Posteriormente, conquistou a parceria da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
(SEDH/PR), que tem contribuído, de maneira fundamental, para ampliar o escopo do projeto, viabilizar o seu financiamen-
to e consubstanciar o seu conteúdo. A SEDH, regulamentada pelo Decreto nº 5.174, de 9 de agosto de 2004, tem como 
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missão coordenar a Política Nacional de Direitos Humanos, em conformidade com as diretrizes do Programa Nacional de Diretos Humanos, 
e possui em sua estrutura organizacional a Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente (SPDCA/SEDH/PR).

O empenho realizado para a elaboração deste primeiro mapeamento mundial abarcando conhecimento, documentação e reflexão 
acerca das experiências internacionais sobre culturas e práticas alternativas de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes 
ocorre justamente em um momento no qual o Brasil caminha em sua busca por novas metodologias de inquirição não-revitimizantes. 

Nossa expectativa é que esta cartografia, ainda inédita no mundo, sirva de marco balizador para: as avaliações das experiências em 
curso; o caloroso debate gerado pelo emprego das metodologias de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência sexual; o aperfeiçoamento destas metodologias; e a capacitação dos agentes envolvidos nos processos de tomada de 
depoimento especial. Que ela também sirva para que conheçamos os desafios a serem enfrentados coletivamente de modo que os tribunais 
de justiça validem esses depoimentos especiais como prova judicial. E, finalmente, que possa ser utilizada como subsídio para a formulação 
de políticas de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

Uma versão preliminar desta publicação foi lançada durante o III Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, em novembro de 2008, no Rio de Janeiro, no qual houve a congregação de mais de 150 países, em sua grande maioria 
signatários da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança.

A presente edição, lançada simultaneamente em português e inglês, mantém basicamente o mesmo conteúdo apresentado na pri-
meira edição lançada apenas em português, porém de forma ampliada, pois conta com uma atualização do mapeamento de experiências 
catalogadas, requerida pela própria dinâmica da pesquisa e pela inclusão de novos países que vêm desenvolvendo metodologias de tomada de 
depoimento especial de crianças e adolescentes em processos judiciais.   

Nossa previsão é que este projeto tenha continuidade, nos anos subsequentes, quando pretendemos agregar novas parcerias e dar 
prosseguimento aos estudos sobre metodologias de alternativas de inquirição de crianças e adolescentes em processos judiciais nos vários 
países do mundo, bem como à produção de subsídios para formulação de políticas públicas, recomendações de protocolos de condutas e 
capacitação de operadores do sistema de garantias do direito da criança e do adolescente.

Childhood Brasil [InstitutoWCF-Brasil]
Associação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude

Subsecretaria de Promoção dos Direitos da Criança do Adolescente, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Presidência da República
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Apresentação “Por favor, me deixa. Não me pergunta mais nada sobre isso. Eu queria esquecer”. Este 
depoimento de uma garota de 8 anos encontra-se registrado em um dos processos da Delegacia de 
Proteção da Criança e do Adolescente de Goiânia, capital do estado de Goiás, Brasil, analisados pela 
equipe de pesquisa do projeto Invertendo a rota: ações de enfrentamento da exploração sexual infanto-
juvenil em Goiás, da Universidade Católica de Goiás. Depoimentos como este ecoam em outras 
centenas de vozes. 

O desconforto e o estresse psicológico que crianças e adolescentes vítimas de violência 
sexual sofrem durante a oitiva no sistema processual vigente, em grande medida decorrentes de um 
emaranhado de sentimentos complexos, reiteradas vezes contraditórios, de medo, vergonha, raiva, dor 
e ressentimento, têm sua origem, em grande medida, na cultura adultocêntrica e formalista que permeia 
as práticas judiciais tradicionais. Esse desconforto, por sua vez, está na base da dificuldade que crianças 
e adolescentes experimentam ao prestar e sustentar seus depoimentos durante as fases da investigação e 
julgamento. A dificuldade de obtenção de provas consistentes é parcialmente responsável pelos baixos 
índices de responsabilização de pessoas que cometem violência sexual contra crianças e adolescentes. 
Dessa maneira, o desconforto, o estresse psicológico e o medo que crianças e adolescentes sentem ao 
depor em processos judiciais conectam-se com a impunidade. Vale ainda lembrar que a proteção da 
criança e do adolescente contra o sofrimento durante o processo judicial é um direito assegurado na 
normativa internacional aprovada pelas Nações Unidas para a inquirição de crianças e adolescentes 
vítimas e testemunhas de crimes (Resolução Ecosoc nº 2005/20).

Isso tudo somado levou o pesquisador Professor Dr. Benedito Rodrigues dos Santos 
a elaborar, no ano de 2007, em parceria com a Childhood Brasil, o projeto Culturas e práticas 
não-revitimizantes: reflexão e socialização de metodologias alternativas para inquirir crianças e 
adolescentes em processos judiciais, cujo objetivo geral, expresso no próprio título, é “sistematizar 
e socializar metodologias alternativas para inquirir crianças e adolescentes nos processos judiciais”. 
Suas finalidades, a longo prazo, são reduzir a revitimização de crianças e adolescentes em processos 
judiciais e fomentar normas, políticas públicas e práticas sociais que interrompam o ciclo de violência 
perpetrado contra crianças e adolescentes. 
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Para a consecução desses objetivos, foram planejadas as seguintes ações: mapeamento das experiências de especialistas e estudiosos 
com práticas alternativas de tomada de depoimento especial, em âmbito nacional e internacional, bem como da literatura existente sobre 
a temática e de sites que possam facilitar a navegação daqueles que desejam saber mais acerca da tomada de depoimento de crianças e 
adolescentes em processos judiciais; visitas de intercâmbio de representantes das organizações parceiras do projeto e da equipe de pesquisa às 
experiências pioneiras e referenciais em âmbito nacional e internacional; realização do I Simpósio Internacional sobre Tomada de Depoimento 
Especial de Crianças e Adolescentes em Processos Judiciais; documentação, na forma de publicações, de todas as ações do projeto por uma 
equipe de documentação e pesquisa de base acadêmica; e produção de subsídios para a capacitação de agentes por intermédio da publicação 
dos resultados deste projeto na forma de livros, vídeos e material didático.

O projeto vem sendo implementado desde 2008 e esta publicação socializa os seus primeiros resultados, que representam o esforço 
de mapear a produção do conhecimento e as experiências para servir de instrumento para aqueles que quiserem, por razões acadêmicas ou de 
produção de políticas sociais públicas, aprofundar-se no estudo da temática. Esta obra tomou o formato de uma cartografia no sentido que 
lhe é atribuído pelas Nações Unidas, como o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que se voltam para a elaboração 
de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação. Contudo, a melhor definição para esta publicação seria a de “primeiros 
esboços” de uma cartografia de experiências alternativas de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes em processos judiciais, 
uma vez que seus autores não se propuseram a desvelar a essência de cada um dos tópicos mapeados, mas oferecer um localizador de pessoas, 
experiências e produções documentais que estejam contribuindo para novas culturas e práticas sociais.

A primeira seção deste livro, o artigo intitulado Crianças vítimas no sistema judiciário: como garantir a precisão do testemunho 
e evitar a revitimização, é devotada a uma breve revisão da literatura com o intuito de mapear a produção de conhecimento acadêmico 
sobre a temática. No entanto, esta revisão foi elaborada considerando-se a finalidade desta publicação, que é subsidiar a formulação de 
políticas sociais e práticas de oitiva de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual. Portanto, ela escapa aos modelos 
clássicos de exame mais reflexivo e analítico de vasto aspecto relacionados ao tema para focalizar dois eixos: de um lado, a revitimização dos 
processos tradicionais de inquirição e, de outro, um balanço da utilização de metodologias alternativas para tomar depoimentos de crianças 
e adolescentes.

Uma das mais renomadas personalidades especializadas no tema, a Professora Dra. Gail Goodman, foi convidada a realizar 
esta tarefa. A produção científica dessa Professora Honorável da Universidade da Califórnia, em Davis, é uma referência obrigatória para 
todos os que pesquisam sobre o tema. Pode-se confirmar a densidade de seu trabalho pelo texto desta seção e o volume de sua produção 
percorrendo os títulos que constam do levantamento de literatura elaborado para esta publicação. A autora conferiu base territorial e 
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empírica à sua obra ao se fundamentar nas experiências dos Child Advocacy Centers (CACs) [Centros de Defesa da Criança] dos Estados 
Unidos, organizações não-governamentais (ONGs) que desenvolvem um conjunto de programas de apoio às crianças/adolescentes 
vítimas/testemunhas de violência que necessitam prestar depoimentos em processos judiciais. Os dois argumentos principais da autora 
são: a) ao contrário do que muitos possam pensar, a gravação dos depoimentos para utilização como prova nos processos judiciais pode 
alcançar graus de confiabilidade tão altos como os depoimentos ao vivo nas delegacias e tribunais; b) tanto a pesquisa científica quanto 
a prática social confirmam que esses métodos alternativos de tomada de depoimento minimizam os níveis de revitimização de crianças 
e adolescentes nos processos judiciais. 

A segunda seção desta publicação, Catálogo das experiências alternativas de tomada de depoimento especial de crianças e 
adolescentes no mundo: leitura socioantropológica e quadro sinótico, mapeia as experiências alternativas de tomada de depoimento 
especial de crianças e adolescentes no mundo. Mais do que a sua geografia, nela apresentamos também suas características constitutivas 
principais, como termo de designação na língua de origem, data de implantação, marco legal de sustentação jurídica, tipo de ambiente físico 
e metodologia utilizada para a tomada de depoimentos, tipos de profissionais que realizam a entrevista forense, número de vezes que a 
criança/adolescente depõe e critérios para a validação do depoimento especial como prova nos processos judiciais.

Esta seção requereu grande esforço de toda a equipe e a metodologia foi sendo construída ao longo do próprio processo de pesquisa. 
Utilizamos o método denominado snow ball [bola de neve], o qual, em síntese, consiste em se fazer uma primeira seleção referenciada na 
literatura e expertise de pesquisadores, estudiosos e profissionais com experiência reconhecida no tema e, por intermédio dessas indicações, 
encontrar novas referências. Vale ressaltar que esta opção metodológica mais adequada aos propósitos do nosso projeto não nos autoriza a 
generalizar os resultados aqui apresentados para o universo dos países existentes, uma vez que nosso objetivo é mapear culturas e práticas 
paradigmáticas de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em processos judiciais.  

O número de experiências encontradas superou em muito as nossas estimativas iniciais. Embora esperássemos encontrar cerca de 
seis a oito experiências, documentamos a existência de 28 e obtivemos informações de que outras tantas estão em processo de implantação. 
Contudo, só documentamos as que já se encontram em funcionamento. A partir do conjunto dessas fichas de catalogação, anexadas a 
esta publicação, elaboramos um quadro sinótico com as principais características e realizamos uma análise socioantropológica, os quais se 
encontram no corpo da segunda seção desta obra. 

Antecipando o conteúdo que será apresentado na segunda seção, concluímos que os números mais relevantes dessas experiências 
são encontrados na Europa (36%), América do Sul (25%) e Ásia (14%). Neste universo, predominam claramente dois modelos que estão 
sendo implementados em diversos países do mundo: um que segue a linha do direito inglês, utilizando massivamente o sistema closed-circuit 
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television (CCTV) [circuito fechado de televisão] para a tomada de depoimentos por meio de gravação de videoimagem (61%); e outro que 
segue o modelo americano, com a utilização de Câmara Gesell (39%). A distinção entre esses dois modelos encontra-se expressa nas leis que 
dão sustentação jurídica para a tomada de depoimento especial. 

O CCTV é o sistema mais utilizado e evita o contato de crianças/adolescentes com o grande público nos tribunais, o que contribui 
para solucionar a dificuldade que estes indivíduos têm de testemunhar em sala aberta de tribunal. Nessa modalidade de tomada de depoimento, 
a criança/adolescente, quer seja testemunha ou vítima, poderá se beneficiar da presença de uma pessoa para acompanhá-la enquanto presta 
seu testemunho por meio de circuito fechado de televisão ou com o uso de screen [por detrás de uma tela ou biombo]. 

A Câmara Gesell é um dispositivo criado pelo psicológo norte-americano Arnold Gesell (1880-1961) para o estudo das etapas do 
desenvolvimento infantil. Constituída por duas salas divididas por um espelho unidirecional, que permite visualizar a partir de um lado o 
que acontece no outro, mas não vice-versa, a Câmara Gesell passou a gozar de reconhecimento constitucional no que concerne à tomada 
de depoimento de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência sexual. No ambiente assim preparado, as crianças/adolescentes 
são ouvidas pelas autoridades judiciais, empregando escuta especializada, realizada unicamente por um psicólogo. Durante a tomada de 
depoimento, o trabalho desse profissional direciona-se à obtenção de um relato confiável, que possa ser aceito com credibilidade visando 
constituir prova testemunhal no processo. Assim sendo, é muito importante contar com a garantia de equipamentos eletrônicos, como 
gravador de vídeo e áudio, televisão, painel remoto de controle, mesa de gravação em CD e digital, VHS e fita cassete para registro de 
áudio e imagem, cabeamento, controle manual para zoom, ar-condicionado para manutenção dos equipamentos eletrônicos e apoio técnico 
qualificado para uso dos equipamentos. 

Em 46% dos países selecionados, essas salas especiais de tomada de depoimento estão instaladas na polícia e nos tribunais; o 
restante está distribuído entre Ministério Público, Poder Executivo e até mesmo em ONGs. Em 35% das experiências, a polícia ouve a 
criança/adolescente no primeiro momento e, posteriormente, ela é ouvida por juiz, promotor e defensor, se o caso for a julgamento e se 
fizer necessária uma nova oitiva. Depois dos policiais, os psicólogos são os profissionais que mais participam das entrevistas cognitivas para 
produção de provas em processos judiciais. 

Na terceira seção, intitulada Relato de experiências referenciais: Inglaterra e Argentina, destacamos duas experiências que se 
constituíram em matrizes paradigmáticas e vêm sendo disseminadas de maneira adaptada para muitos outros países. Primeiro, a experiência da 
Inglaterra, que além de inspirar a de muitos outros países de língua inglesa e alguns países da Ásia, também influenciou bastante a experiência 
cubana. Segundo, a experiência da Argentina, que vem servindo de base para a implantação de projetos similares em muitos países de língua 
espanhola na América Latina, bem como no Brasil.
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Na quarta seção, denominada Guia de fontes: especialistas e pesquisadores, são mapeados os especialistas mais 
referenciados pelos pesquisadores com os quais entramos em contato e em publicações estabelecidas como referência pelo campo. 
A coleta de informações foi realizada por intermédio de uma ficha-catálogo na qual constam as seguintes categorias: nome do 
especialista/pesquisador, especialidade, principais publicações e contatos. Constatamos que o maior conjunto de especialistas no tema 
está nos Estados Unidos (37%), Argentina (13,5%) e Brasil (13,5%) e Inglaterra (13,5%).

A quinta seção, Guia de fontes: publicações e análise de títulos, mapeia a literatura nacional e internacional sobre a 
temática. O levantamento de títulos coletados foi organizado nas seguintes categorias classificatórias: vitimização social de crianças 
e adolescentes e revitimização institucional; vitimização de crianças e adolescentes na perspectiva da justiça; testemunho de crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual em processos judiciais; prática forense no desenvolvimento de técnicas em processos de 
escuta e tecnologias na perícia investigativa; método forense aplicado por psicólogos na escuta de crianças e adolescentes; discussão sobre as 
memórias de crianças e adolescentes e fatores que influenciam falsas memórias e sugestionabilidade; validação da escuta dos relatos de 
crianças e adolescentes sobre violência sexual (abuso e exploração sexual); e os principais marcos jurídicos nacionais e internacionais 
de defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente, normatizadores da justiça para assuntos que envolvam crianças e 
adolescentes vítimas e testemunhas de crimes, como a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e as Diretrizes sobre a 
Justiça em Assuntos Concernentes a Crianças Vítimas e Testemunhas de Crimes do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas.

Foram levantados 226 títulos, cerca de 76% dos quais editados em inglês, dividindo-se a produção do conhecimento nesta língua 
entre Estados Unidos (55%) e Inglaterra (17%), embora o segundo país esteja bem distante do primeiro. O restante está dividido entre a 
produção em espanhol, com grande incidência na Espanha e Argentina, e a produção em português, com predominância no Brasil.

A sexta e última seção, Guia de fontes: páginas de interesse na Internet, mapeia os principais endereços eletrônicos nos 
quais os leitores, pesquisadores, formuladores de políticas sociais e operadores do sistema de garantia de direitos podem encontrar 
informações diretamente relacionadas à temática da tomada de depoimento especial de crianças/adolescentes em processos judiciais. 
Esta seção oferece instruções sobre como operar sites de 28 países, estando o maior número deles citado para a Inglaterra, seguida da 
Argentina. Porém, é oportuno ressaltar que o maior número de sites sobre esta temática pode ainda ser encontrado nos Estados Unidos, 
em razão de seu pioneirismo quanto à implantação desta prática no mundo.    

Nossa surpresa ao nos deparar com maior número de experiências alternativas de tomadas de depoimento de crianças/
adolescentes em processos judiciais, de especialistas neste tópico e de fontes documentais referentes à temática do que inicialmente 
previsto é motivo de esperança e indicador de uma nova prática que vem emergindo em vários países. Entretanto, como todas 
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as práticas inovadoras, a tomada de depoimento especial de crianças/adolescentes enfrenta enormes desafios para ser legitimada 
pelo conjunto da sociedade e para se transformar em uma prática social universalizada. Infelizmente, as práticas convencionais 
de tomada de depoimento são ainda hegemônicas em um grande contingente de instituições policiais e de sistemas de justiça em 
várias partes do mundo.

Entre os desafios, encontra-se a expansão interna das experiências de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes 
nos países em que elas já foram implantadas. Mesmo em países com mais de uma década de implantação dessas metodologias, como 
Argentina e Inglaterra, esta prática ainda se encontra restrita a apenas algumas de suas áreas geográficas, em sua grande maioria nas 
capitais e/ou nas regiões onde foram pioneiramente implantadas.   

Porém, os desafios mais recalcitrantes são: primeiro, para os países em que a metodologia foi implantada nos tribunais de 
justiça, que ela possa ser também utilizada na produção antecipada de provas ainda na fase policial; segundo, para todos os países, 
sejam aqueles onde ela foi implementada na fase policial ou judiciária, que a metodologia seja validada como prova material suficiente 
e elimine a necessidade de depoimentos ao vivo para crianças/adolescentes em outras fases do processo judicial. Somente o trabalho 
cotidiano de reflexão e capacitação dos operadores dos sistemas de garantia de direitos, acompanhado pela demonstração da eficácia 
dessas novas experiências, poderão gerar uma mudança de cultura nas práticas convencionais seculares do aparelho judiciário. 

Um último desafio é representado por registro, documentação, monitoramento e avaliação dessas novas práticas de tomada 
especial de depoimento de crianças/adolescentes. Mesmo considerando aqueles países nos quais esta metodologia já está implantada 
e consolidada, esse desafio ainda se encontra posto, pois pouquíssimos dados estatísticos sobre os depoimentos colhidos nessas salas 
especiais estão disponíveis. Há poucos relatos das experiências além das informações constantes na Internet. Embora sabendo que 
avaliações com maior ou menor grau de sistematicidade são realizadas, não encontramos praticamente nenhum documento ou artigo 
refletindo possíveis avaliações de processo, produto e impacto dessas experiências. 

Benedito Rodrigues dos Santos 
Professor e Pesquisador da Universidade Católica de Goiás

Itamar Batista Gonçalves 
Coordenador de Programas do Instituto WCF-Brasil 
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As organizações que desenvolveram esta pesquisa pretendem que os dados 
aqui publicados estimulem uma profunda refl exão sobre as experiências 
existentes que, consequentemente, leve a seu aprimoramento, e que possam 
servir de fonte de informação para pesquisadores e operadores do sistema 
de garantias de direitos. Também pretendem que o projeto tenha continuidade, 
de modo a contribuir na busca de soluções para os desafi os aqui apresentados.



Seção I
Crianças vítimas no sistema judiciário: 
como garantir a precisão do testemunho e evitar
a revitimização1

Gail S. Goodman, Christin M. Ogle, Natalie Troxel,
Michael J. Lawler, and Ingrid M. Cordon

University of  California, Davis

Autor para correspondência: Dr. Gail S. Goodman, Department of  Psychology, University of  
California, 1 Shields Avenue, Davis, CA 95616 USA (ggoodman@ucdavis.edu)

1 No sistema jurídico brasileiro, diferentemente do sistema americano, crianças e vítimas não prestam de-
poimento como testemunhas. Entretanto, podem ser ouvidas judicialmente e suas palavras valoradas no 
julgamento, embora tecnicamente não sejam consideradas testemunhas.
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As crianças e os adolescentes que presenciam ou são vítimas de situações de crime são quase invariavelmente en-
volvidos em investigações judiciais e criminais, como ao presenciar cena de abuso físico de uma criança, violência doméstica 
ou quando são sequestradas. Contudo, o motivo mais provável para uma criança entrar em contato com o sistema judiciário 
se dá quando ocorre uma denúncia de abuso sexual da qual ela própria é a vítima. Nesse caso, a vítima é, normalmente, a 
testemunha-chave da investigação. O aumento do interesse do sistema judiciário acerca da proteção das crianças contra o 
abuso sexual e também contra a revitimização no depoimento forense resultou em mudanças importantes na prática judicial, 
amparadas por um crescente corpo de pesquisas científi cas.

O principal objetivo do artigo de abertura desta publicação é revisar a literatura científi ca relevante e as práticas 
atuais sobre o envolvimento de crianças em investigações e processos judiciais. Em primeiro lugar, são descritos os principais 
avanços em termos de práticas investigativas, particularmente com relação às entrevistas forenses. Logo após, são descritos 
os procedimentos que devem ser seguidos durante o julgamento para evitar que a criança seja revitimizada. Por fi m, este 
artigo traz um conjunto de recomendações para apoiar a criança ao longo do processo judicial. Essas recomendações visam 
assegurar que os testemunhos realizados pela criança se mantenham precisos, reduzir sua revitimização no sistema judicial, 
proteger o réu contra falsas acusações e promover justiça.

ENTREVISTAS INVESTIGATIVAS

Os  procedimentos legais que buscam reduzir o sofrimento das crianças durante uma investigação criminal pro-
movem o bem-estar de crianças vítimas e também fazem com que elas dêem um testemunho fi dedigno. Essas intervenções, 
que têm sido objeto de considerável número de pesquisas, incluem, nos Estados Unidos e em muitos outros países, o uso 
de Child Advocacy Centers (CACs) [Centros de Defesa da Criança] e protocolos de entrevista forense durante a fase de 
investigação. 

CHILD ADVOCACY CENTERS (CACs)  [CENTROS DE DEFESA DA CRIANÇA]

A abordagem multidisciplinar dos CACs foi desenvolvida para reduzir sua vitimização secundária ao: a) facilitar a 
colaboração entre instituições relevantes (como serviços de proteção à criança, fi scalização, defensoria, saúde mental e me-
dicina); b) oferecer ambientes adequados às crianças para a realização de depoimentos; c) limitar o número de depoimentos 
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em que a criança seja obrigada a participar (Cross, Jones, Walsh, Simone, & Kolko, 2007). Um outro componente central do 
modelo CAC está relacionado aos serviços terapêuticos especializados oferecidos às crianças e às famílias, incluindo apoio e 
proteção à vítima (Connell, 2009a; Jackson, 2004; Newman, Dannenfelser, & Pendleton, 2005). O primeiro CAC foi criado 
nos Estados Unidos em 1985 e hoje existem mais de 700 CACs somente naquele país (Faller & Palusci, 2007). 

De acordo com Connell (2009a), para conseguir a certifi cação de CAC, a instituição tem de apresentar dez compo-
nentes que fazem parte do programa:

1) Ambiente adequado/agradável para a criança – disponibilização de um espaço individual, confortável, agra-
dável e seguro para a criança;

2) Equipe Multidisciplinar (EMD) – disponibilização de uma EMD que preste apoio e serviços relacionados ao 
cumprimento da lei, proteção da criança, investigação, saúde mental e médica e defesa da vítima. Os membros da 
EMD devem tomar parte nas investigações judiciais diariamente; 

3) Capacidade organizacional – o CAC tem de demonstrar que é organizado física e programaticamente para 
trabalhar com efi ciência;  

4) Competência e diversidade cultural – os funcionários do CAC devem ser capazes de compreender, prezar e 
interagir com indivíduos de culturas diferentes;

5) Entrevistas forenses – essas entrevistas devem ser idôneas e neutras, buscando levantar fatos. Além disso, 
devem ser coordenadas para evitar a necessidade de repetições do procedimento. Não é necessário o uso de proto-
colos específi cos aprovados nacionalmente. Deve-se realizar um planejamento colaborativo para o caso. Em muitos 
CACs, as entrevistas são gravadas em fi ta ou DVD para documentar tanto as perguntas feitas pelo entrevistador 
como as respostas fornecidas pela criança;

6) Avaliações médicas – recomenda-se que, durante  as avaliações médicas, haja documentação forense bem 
como coleta e preservação de provas. Um dos objetivos é compartilhar de forma rápida os resultados da avaliação 
médica com os profi ssionais da área jurídica do EMD; 

7) Intervenção terapêutica – é  necessário que sejam oferecidos serviços de saúde mental no CAC ou por meio 
de outras instituições. As famílias que comparecem ao CAC devem ser submetidas a uma avaliação mental para 
identifi car a necessidade de tratamento. Todos os clientes do CAC devem ter acesso a avaliação e tratamento de 
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saúde mental a preço reduzido ou gratuitamente. Entretanto, é importante que a entrevista ou a avaliação forense 
seja claramente separada do tratamento mental;

8) Apoio e defesa da vítima – deve incluir ajuda na preparação da criança para o julgamento, acompanhamento  
da criança ao tribunal, negociação de compensação para a vítima do crime e informações sobre os procedimentos 
legais; 

9) Revisão do caso – a EMD se reúne rotineiramente para discutir as investigações, conferir o andamento dos 
casos e os serviços de que as crianças e as famílias atendidas necessitam;

10) Monitoramento do caso – cada CAC deve manter um sistema de monitoramento dos casos e dos resultados. 

Embora  todos os serviços prestados pelos CACs sejam vitais, a entrevista forense com a criança é o mais fun-
damental deles. Para as crianças, a sequência de entrevistas forenses é estressante (Tedesco & Schnell, 1987). Sendo assim, 
teoricamente, os CACs podem reduzir o trauma associado ao processo investigativo por intermédio do gerenciamento das 
informações necessárias às instituições de forma a diminuir o número de entrevistas com a criança. 

Na maioria dos CACs, as entrevistas forenses com crianças são conduzidas por entrevistadores especialmente trei-
nados (assistentes sociais com treinamento avançado). As entrevistas acontecem em salas projetadas para que a criança se 
sinta à vontade e, normalmente, equipadas com espelho unidirecional, microfone e câmera de vídeo, mas sem brinquedos 
ou outras distrações. As entrevistas são observadas por um ofi cial de justiça, um assistente do procurador estadual e/ou um 
profi ssional de proteção à criança que fi cam atrás do espelho. O entrevistador forense faz perguntas à criança, fazendo pausas 
para que as pessoas que assistem à entrevista possam sugerir ao entrevistador outras perguntas. Em seguida, o entrevistador 
adequa a pergunta à linguagem da criança. Os ofi ciais de justiça e/ou outros profi ssionais usam as informações coletadas para 
aprofundar as investigações. Em um outro momento, o Ministério Público decide se o caso deve ter continuidade. 

As avaliações sobre a efi cácia do modelo CAC em comparação com os métodos tradicionais dos serviços de pro-
teção à criança e de entrevistas investigativas, nos quais as instituições trabalham independentemente, revelam que os CACs 
podem ajudar a diminuir o tempo entre a denúncia e a data da condenação (Walsh, Lippert, Cross, Maurice, & Davison, 2008; 
Wolfteich & Loggins, 2007), ampliar o recebimento de tratamentos médicos (Smith, Witte, & Fricker-Elhai, 2006; Walsh, 
Cross, Jones, Simone, & Kolko, 2007), melhorar as taxas de instauração de processos (Smith et al., 2006), diminuir a angústia 
dos pais da criança durante as investigações acerca do abuso sexual sofrido (Jones, Cross, Walsh, & Simone, 2007), assim 



D E P O I M E N T O  S E M  M E D O  ( ? ) :  C U L T U R A S  E  P R Á T I C A S  N Ã O - R E V I T I M I Z A N T E S

24

como o nível de medo das crianças durante as entrevistas (Jones et al., 200). No geral, os dados que estão sendo levantados 
sugerem que os CACs podem contribuir muito com as crianças e com as famílias nos processos judiciais.

PROTOCOLOS DE ENTREVISTAS FORENSES COM CRIANÇAS

Os CACs podem ou não adotar um protocolo de entrevista padronizado e fundamentado em pesquisas para o de-
poimento com crianças. No  entanto, existe um grande número de pesquisas científi cas sobre como coletar depoimentos de 
crianças acerca de crimes (Eisen, Quas, & Goodman, 2002; Goodman, 2006; Lamb, Hershkowitz, Orbach, & Esplin, 2008; 
Poole & Lamb, 1998). Muitas pesquisas foram desenvolvidas com base nesse estudo: Cognitive Interview [entrevista cognitiva] 
revisada (Fisher & Geiselman, 1992); Step-Wise Interview [entrevista passo-a-passo] (Yuille, Hunter, Joffe, & Zaparniuk, 1993); 
Narrative Elaboration [elaboração de narrativa] (Saywitz & Snyder, 1996); protocolo de entrevista investigativa (Lamb, Orbach, 
Hershkowitz, Esplin, & Horowitz, 2007) do National Institute of  Child Health and Human Development (NICHD) [Institu-
to Nacional de Saúde da Criança e Desenvolvimento Humano]; protocolo da Corner House RATAC™, também conhecido 
como técnica Finding Words [encontrando palavras] (Walters, Holmes, Bauer, & Vieth, 2003); protocolo de procedimentos 
criminais Achieving the Best Evidence [alcançando a melhor evidência] (Home Offi ce, 2000); e Entrevista Forense da National 
Child Advocacy Center (NCAC) (Carnes, 2000). Alguns países adotaram um protocolo nacional de entrevista padronizado 
(como o protocolo NICHD, usado em Israel). Em outros países, tais como os Estados Unidos, as agências são livres para 
determinar como as crianças devem ser entrevistadas.

De  forma geral, os protocolos de entrevista forense incluem os seguintes pontos: estabelecimento de confi ança; 
avaliação de desenvolvimento; discussão sobre verdade e mentira (tal como promover um acordo com a criança sobre falar a 
verdade); informações sobre a entrevista (tal como explicar que a criança pode dizer “Eu não sei”; práticas de respostas sobre 
tópicos neutros); depoimento sobre supostos incidentes envolvendo abuso, com base principalmente em lembranças e per-
guntas abertas usando uma abordagem de “funil” (por exemplo, começar com perguntas abertas que estimulem lembranças 
soltas, mas ir gradualmente fazendo perguntas mais específi cas quando necessário e, em seguida, retornando o mais rápido 
possível para as perguntas abertas sobre as lembranças); e encerramento (por exemplo, agradecer à criança por responder às 
perguntas, mas não pelo conteúdo específi co das informações, e explicar o que acontecerá em seguida). Apesar de, às vezes, 
o uso de fi guras para ilustrar o corpo, de bonecas anatômicas e de desenhos serem incluídos, essas técnicas são consideradas 
polêmicas. 
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A maioria dos protocolos  de entrevista forense com crianças considera apenas uma entrevista. No entanto, o 
modelo Extended Forensic Evaluation [avaliação forense extensa], também chamado de protocolo do NCAC (Carnes, Wilson, 
& Nelson-Gardell, 1999; Connell, 2009b), foi desenvolvido para casos de abuso sexual de crianças, nos quais, embora haja 
evidência do abuso, a criança não consegue prestar informações sufi cientes na primeira entrevista para que o processo tenha 
continuidade. Essa abordagem não foi amplamente estudada, nem é muito usada nos Estados Unidos; no entanto, 50 CACs 
a adotam.

Neste modelo, um terapeuta conduz as entrevistas subsequentes com a criança (Carnes et al., 1999). Apesar de 
esta abordagem geralmente incluir cinco sessões semanais, o número e a duração delas são determinados pelo terapeuta 
de acordo com o caso (Carnes, Nelson-Gardell, Wilson, & Orgassa, 2001). Espera-se que, pelo fato de o procedimento ser 
conduzido por um terapeuta, as entrevistas subsequentes sejam menos estressantes para a criança, conquanto existam pou-
cas pesquisas sobre essa abordagem específi ca (Connell, 2009b). Estudos recentes indicam que as entrevistas subsequentes 
ajudam a coletar mais informações e a manter a memória viva (Goodman & Quas, 2008; La Rooy, Pipe, & Murray, 2005), 
muito embora essas múltiplas entrevistas, especialmente quando a memória começa a falhar, possam aumentar substan-
cialmente o risco de erros (Bruck, Ceci, & Principe, 2006). Considerando a realidade das investigações judiciais, é preciso 
atenção antes de se adotar uma abordagem de entrevistas múltiplas.

COMPARECIMENTO À JUSTIÇA

Muitas crianças expressam receio de depor na justiça (Saywitz & Nathanson, 1993; Spencer & Flin, 1993). Além disso, 
elas também têm pouca compreensão sobre o processo judicial, o que pode aumentar sua ansiedade (Flin, Stevenson, & Davies, 
1989). Para poupar as crianças, em alguns países, as pequenas (menores de 14 anos) raramente comparecem ao tribunal durante 
audiências ou julgamentos. Em Israel, o entrevistador forense depõe no lugar da criança e relata o que ela disse. Na Inglaterra, a 
promotoria de justiça apresenta o vídeo da entrevista forense ao tribunal. A inquirição da defesa é conduzida pelo promotor de 
justiça em uma sala especial do tribunal, na qual o depoimento da criança pode ser transmitido por closed-circuit television (CCTV) 
[circuito fechado de televisão] aos presentes na sala de julgamento. Na Noruega, policiais especialmente treinados para fi ns de 
investigação conduzem a entrevista da criança, que é realizada em uma sala equipada com espelhos unidirecionais. O juiz, o 
promotor de justiça e o advogado de defesa assistem e escutam a entrevista atrás do espelho. Eles podem fazer perguntas ao 
entrevistador durante o procedimento, que funciona como uma inquirição direta da criança.
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Nos Estados Unidos, a Emenda 6 à Constituição Federal exige que a criança, assim como os adultos, preste 
testemunho ao vivo no tribunal. Apesar de a criança não necessariamente ter de testemunhar em audiências anteriores 
ao julgamento, se o caso for a julgamento e ela for considerada uma testemunha-chave (como a suposta vítima do abuso 
sexual), é muito provável que tenha de comparecer e testemunhar na presença do acusado e ser submetida à acareação nas 
salas de julgamento abertas. Há risco de danos emocionais à criança se ela for exposta a tratamento hostil, especialmente 
em casos de abuso sexual severo e intrafamiliar (Brennan & Brennan, 1988; Goodman et al., 1992; Quas et al., 2005). Para 
ajudar a criança ao longo desse processo estressante, muitos expedientes são utilizados, conforme mostrado a seguir.

ASSISTENTES DA VÍTIMA/TESTEMUNHA

O  assistente da vítima/testemunha é um indivíduo designado pelo Tribunal ou Ministério Público para garantir 
os direitos das vítimas infantis e apoiá-las na superação da ansiedade e dos traumas associados com seu depoimento à 
justiça. De acordo com a National Organization of  Victime Assistance [Organização Nacional de Assistência a Vítimas] 
(Young, 2001), os assistentes da vítima-testemunha prestam apoio emocional à criança antes e durante os procedimentos 
do julgamento. Além disso, os defensores ajudam a prepará-la para o julgamento, informando-a sobre os procedimentos 
e o papel da testemunha, prestando-lhe informações também sobre o caso e apresentando-a ao tribunal. Após a decisão 
do tribunal, o defensor da vítima se encontra com a criança e com a família para tirar dúvidas sobre o veredito e informar 
sobre a disponibilidade de serviços de apoio de que, porventura, possam necessitar.

Em uma pesquisa nacional nos Estados Unidos com os assistentes de vítima/testemunha, realizada por McAu-
liff, Nicholson, Amarilio e Ravanshenas (2008), os autores descobriram que é comum a designação de uma pessoa para 
apoiar crianças de todas as idades, geralmente um assistente da vítima/testemunha, durante o período do julgamento, 
especialmente em casos envolvendo abuso sexual e violência doméstica cometida por adulto. Os assistentes da vítima/tes-
temunha normalmente são pessoas que tendem a prestar apoio mais em termos de informações (encaminhamentos para 
serviços comunitários, visita e/ou orientação na sala de julgamento, informações processuais) que de suporte emocional, 
como conforto à criança ou acompanhamento nas audiências. 

Vários estudos documentaram os benefícios que o apoio de adultos nos tribunais trazem para as vítimas infantis 
(Goodman et al., 1992; Goodman et al., 2003). Além disso, Sas, Wolfe, e Gowdey (1996) afi rmam que o fator de prote-
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ção que tem mais infl uência para testemunhas infantis é a presença de uma pessoa de apoio, normalmente a mãe, nos 
julgamentos. Uma vez que, até certo ponto, um assistente da vítima/testemunha possa atuar como uma pessoa de sua 
confi ança, a presença desse tipo de defensor da vítima no tribunal pode se tornar cada vez mais importante para a mi-
nimização dos impactos negativos do depoimento na justiça. No entanto, pesquisas preliminares comparando crianças 
acompanhadas por um assistente com aquelas que depõem sozinhas indicam que a percepção do júri quanto à confi a-
bilidade da criança é menor no primeiro caso (Nefas, Neal, Maurice, & McAuliff, 2008). Essas descobertas refl etem um 
princípio mais geral com relação a crianças que participam de julgamentos: muitas vezes, os procedimentos que visam 
ajudar emocionalmente as crianças podem, ao mesmo tempo, prejudicá-las em termos de credibilidade.

PROGRAMAS DE PREPARAÇÃO DA JUSTIÇA

Algumas  jurisdições adotaram programas de preparação para crianças que podem vir a depor na justiça 
(Sas, 1991, 1993), dos quais aquelas que são vítimas de abuso sexual tendem a se benefi ciar. Assim, as crianças que 
participaram de um programa preparatório de testemunhas infantis no Canadá, que incluía preparação individualizada, 
compreenderam melhor os procedimentos e as terminologias empregados que aquelas submetidas a uma preparação 
judicial padrão (Sas et al., 1996). Ademais, o componente de redução de estresse do programa (que incluía exercícios 
de respiração, relaxamento muscular e re-estruturação cognitiva) levou a uma redução signifi cativa do medo em geral 
e daquele relacionado ao abuso sexual, em comparação com os serviços judiciais padronizados oferecidos ao outro 
grupo. No entanto, poucas jurisdições oferecem esse tipo de programa, talvez por causa dos custos envolvidos ou pelo 
questionamento da defesa quanto aos possíveis efeitos sobre o testemunho das crianças (Goodman, Quas, Bulkley, & 
Shapiro, 1999). Desse modo, mais uma vez, a credibilidade percebida da criança deve ser considerada.

TESTEMUNHOS FORA DO TRIBUNAL

A fi m de reduzir o trauma potencial das vítimas, em alguns casos que envolvem crianças nos Estados Uni-
dos, os testemunhos prestados fora do tribunal (tais como testemunha referida ou depoimento via CCTV) são aceitos 
como prova. Apesar de este tipo de testemunho ser geralmente desaprovado pelo sistema criminal judicial oponente, 
testemunhas referidas são usadas de forma um pouco mais livre no sistema investigativo judicial europeu. A validade de 
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alguns tipos de testemunha permite que as declarações feitas por crianças fora da justiça (por exemplo para suas mães) sejam 
usadas no julgamento em nome das vítimas infantis (Myers, Redlich, Goodman, Prizmich, & Imwinkelreid, 1999; Ross, Lin-
dsay, & Marsil, 1999; Warren, Nunez, Keeney, Buck, & Smith, 2002). Ademais, as entrevistas forenses gravadas com testemu-
nhas infantis podem ser apresentadas como provas referidas no julgamento (Davies, Wilson, Mitchell, & Milsom, 1995), muito 
embora, nos Estados Unidos, a criança geralmente seja obrigada a também prestar testemunho presencial. O CCTV permite 
que a criança mostre provas fora da sala de julgamento por meio de uma câmera; em seguida, sua imagem é transmitida à sala 
de julgamento para ser exibida enquanto ela estiver sendo arguida.

No geral, a literatura existente não oferece suporte à hipótese segundo a qual o testemunho colhido por meio de entre-
vistas forenses gravadas ou via CCTV reduz a exatidão do depoimento em comparação com a confrontação presencial no tribu-
nal. De fato, em muitos casos, a confrontação face a face pode difi cultar em vez de facilitar a capacidade e a vontade da criança 
de prestar um depoimento completo e preciso (Goodman et al., 1998; Zajac & Hayne, 2003). Entretanto, o uso de testemunhas 
referidas e de CCTV pode ser polêmico. As preocupações concentram-se em algumas suposições: a) é mais difícil para uma vítima 
mentir na presença do acusado que longe dele; b) o estresse de depor na tribuna aumenta a qualidade e a precisão do testemunho; 
c) a capacidade do júri para detectar mentiras é prejudicada se a testemunha não estiver presente na sala; d) o uso de declarações 
fora da justiça pode infl uenciar negativamente a percepção do júri sobre o réu e afetar adversamente o resultado do caso. 

Por outro lado, pesquisas realizadas em muitos países indicam que um possível resultado negativo do uso de teste-
munha referida ou de CCTV tem a ver, no máximo, com a perda de velocidade ou do impacto emocional do depoimento da 
criança (Cashmore & De Haas, 1992; Davies & Noon, 1991; Landström, Granhag, & Hartwig, 2007). Ou seja, em comparação 
com o depoimento presencial, o depoimento da criança perde um pouco do seu impacto emocional quando apresentado via 
videotape, ou por um adulto ou por CCTV. Além disso, quando as declarações da criança são dadas indiretamente (via teste-
munha auricular ou CCTV), seu depoimento é visto pelo júri como menos fi el, menos crível, menos consistente, menos seguro 
e atrativo e menos inteligente que aquele prestado pela criança que depõe no tribunal. Assim, apesar do risco de revitimização 
da criança, ela pode ser vista como testemunha mais confi ável se o seu depoimento for feito no tribunal do que via testemunha 
referida ou por CCTV (Clifford, Davies, Westcott, & Garratt, 1992; Davies, 1999; Goodman et al., 2006; Goodman et al., 1998; 
Westcott, Davies, & Clifford, 1991). No entanto, há pouca evidência de que os vereditos judiciais sejam adversamente afetados 
por isso e as expectativas culturais sobre como os depoimentos das crianças devem ser obtidos podem mudar os resultados 
desses estudos.
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Também  é importante considerar que algumas crianças preferem não depor e que, depois, se arrependem de 
não tê-lo feito, especialmente se o réu for declarado não culpado ou receber uma pena branda (Berliner & Barbieri, 1984; 
Goodman et al., 1992; Quas et al., 2005). A criança pode se benefi ciar da possibilidade de escolher como o seu depoimento 
será usado no julgamento (Cashmore & De Haas, 1992). O comparecimento ao tribunal pode ser uma experiência poten-
cialmente fortalecedora se a criança estiver sufi cientemente preparada em termos emocionais para participar do julgamen-
to no tribunal, for tratada com respeito e de acordo com sua idade, tiver à sua disposição estratégias e apoio para que não 
fi que com medo, receba os serviços necessários e a proteção depois do julgamento e se ela for incentivada a depor. Muito 
depende de como os tribunais, os profi ssionais da área jurídica e, claro, a família da criança lidam com suas necessidades 
emocionais antes, durante e depois de seu comparecimento ao tribunal.

RECOMENDAÇÕES

As recomendações abaixo são oferecidas com base em pesquisa atual:

1) Criar CACs para facilitar a colaboração entre instituições relevantes (como serviços de proteção, ofi cial de jus-
tiça, promotoria de justiça, saúde mental e médica), oferecer ambiente de entrevista adequado à criança e limitar 
o número de entrevistas que a criança vítima deve realizar;

2) Desenvolver um protocolo ou um manual de orientação de entrevista padronizado que leve em conta aspec-
tos culturais e que enfatize o estabelecimento de confi ança, orientação e abordagens de depoimentos;

3) Gravar em vídeo todas as entrevistas forenses com crianças (apenas gravação de áudio não é sufi ciente);

4) Oferecer para as crianças que comparecerem ao tribunal assistentes altamente qualifi cados e cordiais que 
possam apoiá-las; 

5) Considerar a organização de programas de preparação para crianças que depõem quando se trabalha com 
tribunais, procuradores estaduais e advogados de defesa;

6) Levar em consideração as restrições ao uso de testemunhas referidas em casos de abuso sexual de crianças 
a fi m de permitir a exibição de entrevistas forenses gravadas no tribunal e o uso de informações prestadas pela 
criança anteriormente;
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7) Levar em consideração o uso de CCTV para crianças que possam fi car traumatizadas ao depor no tribunal;

8) Determinar desejos, medos, habilidades, nível de trauma, saúde mental, compreensão legal e situação da 
família, entre outros, quando da decisão sobre as opções de envolvimento da criança, tendo em mente que suas 
necessidades atuais e futuras podem variar;

9) Prestar os serviços necessários (terapia com psicólogos capacitados) e oferecer apoio à criança após o envol-
vimento judicial;

10) Avaliar os processos judiciais e os programas implementados, por meio da concessão de bolsas a pesqui-
sadores independentes e objetivos, para determinar o sucesso social na redução da revitimização da criança no 
processo judicial.

CONCLUSÕES

Pesquisas científi cas mostram que práticas judiciais específi cas podem maximizar a veracidade e reduzir a revi-
timização de crianças envolvidas no sistema judicial criminal. Para qualquer pessoa, prestar testemunhos a autoridades e 
depor na justiça pode ser estressante, mas existem muitas formas de tornar o envolvimento de crianças menos traumático. 
A chave é evitar a revitimização da criança e, ao mesmo tempo, assegurar a justiça.
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Catálogo das experiências alternativas de 
tomada de depoimento especial de crianças 
e adolescentes no mundo:
leitura socioantropológica e quadro sinótico
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Este estudo apresenta um primeiro mapeamento de experiências de tomada de depoimento especial de crianças e ado-
lescentes em processos judiciais em vários países do mundo. Serviram de parâmetro para identifi cação de experiências inovado-
ras nesta prática o documento das Nações Unidas contendo as diretrizes sobre a justiça em assuntos concernentes a crianças e 
adolescentes vítimas e testemunhas de crimes (Resolução Ecosoc nº 2005/20). Destacamos, a seguir, algumas das recomenda-
ções mais coadunadas com os propósitos desta investigação:

a) Os profi ssionais responsáveis devem implementar medidas para limitar o número de entrevistas, por meio da apli-
cação de procedimentos especiais para obtenção de provas de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas, de modo a reduzir 
o número de entrevistas, declarações, oitivas e, especialmente, o contato desnecessário com o processo de justiça, por exemplo, 
fazendo uso de gravações de vídeo;

b) Os profi ssionais responsáveis devem assegurar que crianças/adolescentes vítimas/testemunhas sejam inquiridas de 
maneira adequada à sua condição e permitir a supervisão por magistrados, a facilitação do testemunho e a redução do potencial 
de intimidação, por exemplo utilizando recursos para facilitar o depoimento ou nomear especialistas em psicologia;

c) Os profi ssionais responsáveis devem ser treinados com enfoque interdisciplinar, de modo que sejam incluídos conhe-
cimentos acerca de: normas e princípios de direitos humanos e direitos da criança; saberes éticos de sua função; sinais e sintomas 
que indiquem a ocorrência de violência contra a criança; medidas e técnicas especiais para ajudar crianças vítimas e testemunhas 
durante o processo de justiça; técnicas de comunicação apropriada entre adultos e crianças; técnicas de entrevista e avaliação que 
minimizem quaisquer traumas da criança e maximizem a qualidade da informação; métodos para proteger e apresentar provas e 
para interrogar crianças vítimas e testemunhas de crimes;

d) Os profi ssionais responsáveis devem considerar a utilização dessas diretrizes como base para o desenvolvimento de 
leis, políticas, padrões e protocolos visando dar assistência a crianças vítimas e testemunhas em processos judiciais.

No Brasil, a prática social objeto desta cartografi a é denominada “depoimento especial” ou “inquirição especial” de 
crianças e adolescentes em processos judiciais. Em um conjunto signifi cativo de países, é chamada de “testemunho” ou “de-
claração testemunhal”, termos que ainda podem encontrar-se adjetivados de variadas formas: “testemunho infantil gravado”, 
como na Colômbia, Estados Unidos, Índia e Chile; “testemunho remoto para evidência na corte”, como no Canadá; “declaração 
testemunhal em Câmara Gesell”, como na Argentina. Um contingente maior de países prefere denominá-la “entrevista” associa-
da a uma série de diferentes qualifi cativos, como “entrevista forense” (Colômbia), “entrevista exploratória judicial” (Espanha), 
“entrevistas investigativas” (Lituânia, Escócia, Noruega), “entrevistas para evidências orais gravadas” (Austrália). 
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Foram identifi cadas e registradas práticas de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes em processos judiciais em 
28 países nos cinco continentes: África, América (do Norte, do Sul, Central e Caribe), Ásia, Europa e Oceania. Buscou-se uma maneira de 
dar visibilidade a esse fenômeno, que vem aumentando a cada dia no universo dos países signatários da Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança, como uma bússola apontando rumo à cidadania. O resultado está colocado no mapa demonstrativo abaixo. 

Os países coloridos utilizam práticas alternativas de tomada de depoimento de crianças/adolescentes.
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ANÁLISE

O maior número de experiências encontra-se em países da Euro-
pa (36%), fi cando a América do Sul em segundo lugar (25%) e a Ásia em 
terceiro (14%). Embora a América do Norte e a Oceania tenham fi cado 
com os menores percentuais de experiências de tomada de depoimento 
especial de crianças e adolescentes, esta metodologia está universalizada 
nesses dois continentes, uma vez que os dois maiores países de cada um 
deles já a adotam. Confi ra a distribuição geográfi ca dessas experiências 
por continente e país:

Países que adotam a tomada de depoimento especial mapeados por continente

CONTINENTE PAÍS Nº ABSOLUTO PERCENTUAL

África África do Sul  1 4

América Central e Caribe Costa Rica e Cuba  2 7

América do Norte Canadá e Estados Unidos  2 7

América do Sul Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru   7 25

Ásia Índia, Israel, Jordânia e Malásia  4 14

Europa Alemanha, Espanha, Escócia, França, 10 36
 Inglaterra, Islândia, Lituânia, Noruega, Polônia  e Suécia

Oceania Austrália e Nova Zelândia  2 7
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Uma análise da temporalidade das práticas de tomada de depoi-
mento especial indica que estas são recentes na história da humanidade. 
As mais antigas datam da década de 1980, entre as quais estão aquelas 
registradas em Israel, Canadá e Estados Unidos. É interessante observar 
que os países pioneiros iniciaram a busca de métodos alternativos de não-
revitimização de crianças e adolescentes vítimas de violência (abuso e ex-
ploração sexual) antes mesmo da aprovação da Convenção Internacional 
sobre os Direitos da Criança, um marco legal impulsionador de ações de 
defesa dos direitos da criança no mundo.

A implantação das práticas de depoimento especial apresentou 
crescimento em ritmo lento até o ano de 2000 e uma aceleração de lá para 
cá. A partir de 2005, com o advento da Resolução Ecosoc nº 2005/20, 
o número de experiências praticamente duplicou na primeira metade do 
século XXI. 

Na América Latina, o marco de implantação de experiências 
de tomada de depoimento especial ocorreu na Argentina. Em que pese 
o fato de a legislação que regulamenta esta modalidade de depoimento 
naquele país ter sido aprovada em 2003, no mesmo ano de instalação da 
primeira sala especial no Brasil, a Câmara Gesell já vinha sendo utilizada 
com fi nalidades terapêuticas para crianças vítimas de violência na Ar-
gentina desde o fi nal dos anos 90. A partir de 2003, esta sala ganhou o 
status de aparato judicial para produção de provas. Hoje, a experiência da 
Argentina vem se constituindo em forte referência para todos os países 
sul-americanos.

Os anos de 2003, 2004 e 2008 foram particularmente profícuos 
para a implementação dessas experiências em todas as partes do mundo, 
como pode ser observado no gráfi co ao lado:
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Confi ra a aprovação das leis que normatizam os depoimentos especiais por ano e 
nome do país:

Países mapeados por ano de aprovação da lei

ANO PAÍS Nº ABSOLUTO

2008 Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Suécia 5

2007 Costa Rica 1

2006 Nova Zelândia 1

2005 Cuba, Índia e Polônia 3

2004 Escócia, Lituânia e Noruega 3

2003 Argentina, Brasil, Chile e Jordânia 4

2002 Malásia 1

2000 Espanha 1

1998 Alemanha, França e Islândia  3

1991 África do Sul, Austrália e Inglaterra 3

1988 Canadá 1

1985 Estados Unidos e Israel 1

Na maioria dos países (61%), essas experiências estão ancoradas em marcos legais 
que normatizam o depoimento especial de crianças e existe uma legislação específi ca para tal 
fi m, enquanto outros (18%).inserem este tipo de amparo em documentos legais que protegem 
o direito de populações vulneráveis. Em menos de um terço (21%) dos países cobertos por este 
estudo, verifi ca-se a existência de normas que tratam da produção antecipada de provas. 
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Constata-se que as legislações de vários países do mundo vêm sofrendo alterações para assegurar a 
implementação das normas internacionais para a tomada de depoimento de crianças. Assim, potencializam as 
garantias previstas no Artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o qual afi rma que os 
“Estados Partes devem assegurar à criança que é capaz de formular suas próprias opiniões o direito de expressá-
las livremente em todos os assuntos que a afetam” e proporcionarão a ela “em particular, a oportunidade de ser 
ouvida em qualquer processo judicial ou administrativo que a afete, quer diretamente, quer por intermédio de um 
representante ou órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação nacional”.2

2 Unicef. (1989). Convenção dos direitos da criança. New York. 
Disponível em: <http://www.unicef.pt/docs/pdf_publicacoes/convencao_direitos_crianca2004.pdf>.

O que está regulamentado pela lei

CARACTERÍSTICA DA LEI PAÍS Nº  ABSOLUTO PERCENTUAL

Países em que a lei especifica a proteção de África do Sul, Alemanha,  17 61
crianças e adolescentes  Argentina, Austrália, Costa Rica, 
testemunhas em processos judiciais Estados Unidos (Califórnia), 
 França, Índia, Inglaterra, Islândia, Israel, 
 Jordânia, Lituânia, Malásia, 
 Noruega, Nova Zelândia e Polônia   

Países em que a produção antecipada  Brasil, Chile, Colômbia,  6 21
de provas é garantida pelo Código Penal  Equador, Paraguai e Peru
(para todos os cidadãos)  

Países em que a lei destina-se a testemunhas  Canadá, Cuba, Escócia, Espanha 5 18
vulneráveis sem especificar a proteção de  e Suécia
criança/adolescente   

As legislações que normatizam a 
tomada especial de depoimento de crianças 
e adolescentes defi nem os métodos e as téc-
nicas que devem ser utilizados, de modo que 
lhes sejam asseguradas todas as condições 
ambientais e cognitivas para a realização de 
sua oitiva dentro dos princípios do respei-
to à sua condição especial de pessoas em 
desenvolvimento. Os métodos e as técnicas 
estabelecidos por lei para a tomada de de-
poimento especial de criança/adolescente 
vítima/testemunha em processos judiciais 
nos países ora mapeados se confi guram em 
duas opções mostradas no gráfi co a seguir: 
entrevista por meio de CCTV e uso de Câ-
mara Gesell (detalhadas na Apresentação).
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Países que fazem uso da Câmara Gesell

CONTINENTE PAÍS Nº ABSOLUTO PERCENTUAL

América do Norte Estados Unidos 1 9

América do Sul Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru 6 55

Europa Espanha, Noruega e Polônia 3 27

Oceania Austrália 1 9

Países que fazem uso do CCTV

CONTINENTE PAÍS Nº ABSOLUTO PERCENTUAL

África África do Sul 1 6

América Central e Caribe Costa Rica e Cuba 2 12

América do Norte Canadá 1 6

América do Sul Brasil 1 6

Ásia Índia, Israel, Jordânia e Malásia 4 24

Europa Alemanha, Escócia, França, Inglaterra, Islândia, Lituânia e Suécia 7 40

Oceania Nova Zelândia 1 6

O sistema de depoimento por CCTV é o mais amplamente utilizado e 
seu alcance chega a 61% dos países que empregam a metodologia de depoimen-
to especial, enquanto o sistema com Câmara Gesell é utilizado por 39% deles. 
Observada a distribuição dessas metodologias por continente e país, constata-se 
que a Câmara Gesell é utilizada, predominantemente, nos países da América do 
Sul, pois 55% dos países que a empregam encontram-se neste continente. Já 
o sistema CCTV vem sendo utilizado por um número maior de países e con-
tinentes: 40% deles encontram-se na Europa, 24% na Ásia e 12% na América 
Central e Caribe. Confi ra a distribuição geográfi ca destas duas práticas por país 
e continente:
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A análise da localização institucional das salas especiais para tomada de depoimentos de 
crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência indicou que, na maioria dos países, esses 
recintos encontram-se localizados na estrutura da polícia (46%). Nesses países, que seguem predo-
minamente o modelo do direito inglês, expresso na matriz da Inglaterra, é comum a existência de 
duas salas para tomada de depoimento: uma em unidades especiais da polícia para produção an-
tecipada de provas; e outra nos tribunais, para os casos de crimes graves, em que se faz necessária 
a tomada de um novo depoimento. O segundo maior percentual de países (18%), principalmente 
localizados na América do Sul, optou por implantar suas salas especiais no Ministério Público e 
Poder Executivo.

Em Cuba, a sala para esse fi m está localizada no Ministério do Interior, órgão respon-
sável pela segurança interna do país. Na França, as salas estão localizadas em hospitais e o juiz 
precisa se deslocar até elas para tomar o depoimento. Em um número ainda menor de países, o 
depoimento especial pode ser realizado em uma ONG. Na Lituânia, por exemplo, algumas salas 
para essa fi nalidade foram instaladas na ONG Vaiko Namas (Child House) [Casa da criança]. Os 
Estados Unidos possuem centros especializados de apoio à tomada de depoimentos de crianças 
e adolescentes.

LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL PAÍS  Nº ABSOLUTO  PERCENTUAL

Polícia/Tribunal África do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Escócia, India, 
 Inglaterra, Israel, Jordânia, Malásia, Noruega, Nova Zelândia e Suécia 13 46

Ministério Público Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru   5 18

Poder Executivo Chile, Cuba, Estados Unidos, França e Islândia  5 18

Tribunal Brasil, Costa Rica e Espanha    3 11

ONG Lituânia e Polônia 2 7

Localização institucional das salas para tomada de depoimento especial
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Em relação às técnicas utilizadas para a tomada de depoimento especial, há predominância do mé-
todo forense em todos os países pesquisados, nos quais é empregada a entrevista cognitiva. Entretanto, na 
Escócia e em Israel é usada a entrevista investigativa estruturada com base no protocolo NICHD, técnica 
desenvolvida com o objetivo de aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemu-
nhas. Já nos Estados Unidos, cada CAC é livre para determinar seus próprios protocolos de entrevista. Assim, 
alguns adotam o protocolo NICHD (entrevista cognitiva estruturada), enquanto outros utilizam o protocolo 
Finding Words (entrevista semi-estruturada).

A maioria dos países estudados (35%) estabeleceu que a oitiva de crianças/adolescentes deve ser 
realizada pela polícia no primeiro momento e, no caso do processo ir a julgamento, a testemunha deve ser 
ouvida pelo juiz, promotor e defensor, podendo haver a participação de outros técnicos, como um assistente 
social. Em outro grande conjunto de países, o profi ssional que conduz as entrevistas é o psicólogo especializa-
do em métodos e técnicas da psicologia forense. Outros países elegeram também os psicólogos, embora não 
exclusivamente, incluindo outros profi ssionais, como assistente social, psiquiatra, psicopedagogo, médico e 
profi ssional responsável pela investigação. Somente Cuba exige sempre a presença de equipe interdisciplinar, 
sendo o instrutor penal o responsável pela tomada de depoimento, neste caso, um funcionário do Ministério 
do Interior; porém, toda a equipe tem de acompanhar o procedimento e um juiz também pode estar presente, 
embora isto não seja usual.
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Profissional responsável pela tomada de depoimento

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PAÍS Nº ABSOLUTO PERCENTUAL

Polícia no primeiro momento, juiz, promotor África do Sul, Austrália, Índia, Inglaterra, Israel,  10 35
e defensor se for a julgamento e outros(as) Jordânia, Malásia, Noruega, Nova Zelândia e Suécia   

Psicólogo  Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Peru  6 21

Policial, médico, psicólogo, assistente social  Alemanha, Canadá e França  3 10

Psicólogo, assistente social  Brasil, Islândia e Polônia 3 10

Psicólogo ou psiquiatra  Costa Rica 1 4

Psicólogo, psicopedagogo, promotor,  Cuba 1 4
defensor do imputado, diretor da infância e adolescência 
do Ministério do Interior, juiz (não é usual)  

Juiz, detetive policial, assistente social  Escócia  1 4

Juiz de instrução, promotor, defensor do imputado, defensor  Espanha 1 4
da criança e adolescência, técnico em documentação  

Profissional responsável pela investigação, advogado do  Estados Unidos 1 4
Departamento de Advocacia Distrital, assistente social (não é usual) 

Promotor, juiz, psicólogo  Lituânia  1 4
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O número de vezes que a criança/adolescente presta depoimento pode variar, dependendo da especifi cidade de 
cada crime. Em um grande contingente de países, o depoimento é videogravado na fase inicial da investigação, momento em 
que as provas já estão sendo judicializadas. Dessa forma, evita-se que tenham de prestar depoimento novamente em outras 
esferas administrativas e/ou judiciais. Contudo, muitos são os países que ainda exigem que crianças/adolescentes prestem 
depoimento mais de uma vez.

Neste particular, há uma diferença básica dividindo a maioria dos países investigados: em 39% deles, o depoimen-
to videogravado, tomado em ambiente separado e por profi ssional especializado, tende a ocorrer apenas uma vez, na fase 
inicial da investigação, em presença do juiz/promotor, do imputado e de seu defensor. Assim, se garante o contraditório e o 
direito de defesa técnica por parte do imputado, sendo esta a razão pela qual este depoimento é normalmente aceito como 
prova principal nos processos, podendo haver exceções dada a especifi cidade do caso. Entretanto, em 53% dos países pes-
quisados, a criança/adolescente vítima/testemunha depõe na fase de investigação policial para coleta de evidências, o que 
poderá ter ou não valor probatório para o julgamento da acusação, dependendo da livre valoração do juiz. Como não há 
judicialização de provas durante a investigação, para que o depoimento obtenha valor de prova judicial quando o caso vai a 
julgamento, a criança/adolescente poderá testemunhar em juízo pelo menos mais uma vez na primeira instância, podendo 
chegar até a segunda, caso a entrevista coletada na fase de instrução do processo judicial não seja admitida como prova.

Apenas dois países, compondo um total de 8%, se diferenciam desses dois modelos. No Brasil, a criança/ado-
lescente ainda é ouvida inúmeras vezes desde a notifi cação/denúncia do fato delituoso por instituições como o conselho 
tutelar, a delegacia especializada e o Instituto Médico Legal. Quando se chega na fase judicial, instância na qual o depoimen-
to ganha valor de prova, a criança/adolescente presta depoimento novamente. Porém, é oportuno ressaltar que algumas 
comarcas vêm fazendo crescente uso de novas metodologias não-revitimizantes de tomada de depoimento especial. Nessas 
localidades, após a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a criança/adolescente será novamente ouvida em sala espe-
cial por meio de CCTV. Já nos Estados Unidos, normalmente há apenas uma entrevista videogravada que é realizada nos 
CACs ou em outros centros de defesa que seguem a mesma abordagem multidisciplinar. Porém, antes disso, a criança/ado-
lescente pode ser ouvida pela polícia ou assistente social. Se o Ministério Público decidir prosseguir com a denúncia, pode 
haver várias entrevistas e até mesmo o depoimento na sala da corte de justiça. Considerando o propósito geral de reduzir o 
número de depoimentos, ambos os países necessitam ser desafi ados a aprimorar suas metodologias e legislações.
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Número de vezes que a criança/adolescente depõe

PAÍS NÚMERO DE VEZES QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE DEPÕE    PERCENTUAL

África do Sul, Alemanha, Austrália, Canadá, Escócia,  Na fase de investigação-coleta de evidência 53
Índia, Inglaterra, Islândia, Israel, Jordânia, Malásia,  e, se necessário, na fase de julgamento 
Noruega, Nova Zelândia, Polônia e Suécia 

Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador,  Geralmente uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente 39
Espanha, França, Lituânia, Paraguai e Peru aceito como prova judicial, mas pode haver exceções se o depoimento
 não tiver sido realizado nas condições previstas em lei

Brasil A criança é ouvida entre três e seis vezes, desde a notificação/denúncia 4
 do fato delituoso, por instituições como conselho tutelar, 
 delegacia especializada, Instituto Médico Legal, varas especializadas 
 da justiça da infância e juventude e tribunais 

Estados Unidos  As crianças vítimas necessitam testemunhar várias vezes.  4
 Existe uma crescente aceitação das entrevistas realizadas pelos CACs 
 que são videogravadas.Quando validada, apenas uma entrevista é suficiente.
 Contudo, muitas vezes, os tribunais exigem novo depoimento da criança
 entendendo que aquele colhido nos CACs não substitui o testemunho
 dela em juízo. Na fase de investigação-coleta de evidência e, 
 se necessário, na fase de julgamento 

     Nº ABSOLUTO

15

11

1

1



C AT Á LO G O  D A S  E X P E R I Ê N C I A S  A LT E R N AT I VA S  D E  T O M A D A  D E  D E P O I M E N T O  E S P E C I A L  D E  C R I A N Ç A S  E  A D O L E S C E N T E S  N O  M U N D O :  L E I T U R A  S O C I O A N T R O P O L Ó G I C A  E  Q U A D R O  S I N Ó T I C O

49

ÁFRICA DO SUL

QUADRO SINÓTICO DE EXPERIÊNCIAS CATALOGADAS

ÁFRICA
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MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO

FORAM INTRODUZIDOS O 
ARTIGO 170A DO PROCESSO 
PENAL E O ARTIGO 51 DA LEI DE 
1977 REGULAMENTANDO QUE, 
DEVIDO À SITUAÇÃO DE ESTRESSE 
OU SOFRIMENTO, A CRIANÇA /
ADOLESCENTE DEVE FORNECER 
PROVAS POR MEIOS ELETRÔNICOS, 
EM LOCAL ALTERNATIVO AO 
TRIBUNAL. EM 1991 FOI APROVADO 
O DECRETO 135 DE EMENDA À LEI 
CRIMINAL DE 1991, QUE PREVÊ A 
DESIGNAÇÃO USE OF INTERMEDIARIES 
TO GIVE EVIDENCE [USO DE 
INTERMEDIÁRIOS PARA FORNECER 
EVIDÊNCIAS] VISANDO PROTEGER 
CRIANÇAS/ADOLESCENTES EM 
CASOS DE ABUSO.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, 
UM POLICIAL, EM 
CONJUNTO COM UM 
ASSISTENTE SOCIAL, 
AMBOS CAPACITADOS 
PARA ENTREVISTAR 
CRIANÇAS/
ADOLESCENTES; 
CASO VÁ A 
JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA 
LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA 
-CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER 
UM INTERMEDIÁRIO 
TAMBÉM CAPACITADO 
EM ENTREVISTA 
PARA EVIDÊNCIA 
COM CRIANÇAS/ 
ADOLESCENTES.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO. CASO 
VÁ A JULGAMENTO, A 
CRIANÇA/ ADOLESCENTE 
PRESTARÁ NOVAMENTE 
DEPOIMENTO VIA LIVE LINK-
CCTV [VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO] REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, DEFENSOR 
DO IMPUTADO, POR MEIO DE 
UM INTERMEDIÁRIO TAMBÉM 
CAPACITADO EM ENTREVISTA 
PARA EVIDÊNCIAS COM 
CRIANÇAS/ADOLESCENTES.

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA.

1) ÁFRICA DO SUL
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AMÉRICA CENTRAL E CARIBE

COSTA RICA

CUBA
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LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
VICTIMAS Y TESTIGOS EN LOS 
PROCESOS PENALES, EXPEDIENTE 
Nº 15.867/2007 [LEI DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
VÍTIMAS E TESTEMUNHAS EM 
PROCESSOS PENAIS, LEI Nº 
15.867/2007] FOI INTRODUZIDA 
NO CAPÍTULO IV DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL, E 
ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA 
REDUZIR A REVITIMIZAÇÃO DE 
PESSOAS MENORES DE IDADE EM 
PROCESSOS PENAIS. NORMAS 
DE CARÁTER OBRIGATÓRIO 
PARA FUNCIONÁRIOS JUDICIAIS. 
O ARTIGO 90 ESPECIFICA QUE 
DURANTE A ENTREVISTA ESTARÁ 
IMPEDIDA A REPETIÇÃO DE 
PERGUNTAS A FIM DE EVITAR 
CONTRADIÇÕES E QUE, PARA SUA 
REALIZAÇÃO, SERÁ NECESSÁRIO 
O ENVOLVIMENTO DE UMA 
EQUIPE INTERDISCIPLINAR DE 
PROFISSIONAIS.

AS SALAS ESPECIAIS DE 
VIDEOGRAVAÇÃO ESTÃO 
LOCALIZADAS NAS 
CORTES DE JUSTIÇA PARA 
QUANDO O CASO FOR A 
JULGAMENTO.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO OU 
PSIQUIATRA.

JUIZ DE INSTRUÇÃO, 
PROMOTOR DE JUSTIÇA, 
DEFENSOR DO IMPUTADO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

2) COSTA RICA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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NÃO HÁ MARCO LEGAL ESPECÍFICO; 
VALE-SE DA LEI DE INSTRUÇÃO 
PENAL Nº 63 QUE DESPENALIZA A 
CRIANÇA E O ADOLESCENTE.

O CENTRO DE PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES, QUE FAZ 
PARTE DA DIRETORIA DE 
ASSUNTOS PARA INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA 
DO MINISTÉRIO DO 
INTERIOR, É O ÓRGÃO 
RESPONSÁVEL E CONTÉM 
AS INSTALAÇÕES DA 
SALA ESPECIAL PARA  
DEPOIMENTO POR 
MEIO DE LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] E  
VIDEOGRAVAÇÃO DA 
ENTREVISTA.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

INSTRUTOR PENAL 
CAPACITADO, 
FUNCIONÁRIO DO 
MINISTÉRIO DO 
INTERIOR.

PSICÓLOGO, PSICOPEDAGOGO, 
PROMOTOR, DEFENSOR DO 
IMPUTADO, DIRETOR DA 
SEÇÃO PARA INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA DO MINISTÉRIO 
DO INTERIOR. PODE HAVER 
COMPARECIMENTO DO JUIZ, 
MAS NÃO É USUAL.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

3) CUBA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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AMÉRICA DO NORTE

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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BILL C-2/1988 - AN ACT TO AMEND 
THE CRIMINAL CODE (PROTECTION OF 
CHILDREN AND OTHER VULNERABLE 
PERSONS), THE CANADA EVIDENCE ACT 
[LEI C-2/1988 DE ALTERAÇÃO DO 
CÓDIGO PENAL PARA PROTEÇÃO 
DE CRIANÇAS E OUTRAS PESSOAS 
VULNERÁVEIS], QUE INCIDE SOBRE 
AS MUDANÇAS PROPOSTAS PARA A 
SECÇÃO 486 DO CÓDIGO PENAL, 
CLÁUSULA 15: 
TESTEMUNHA POR MEIO DE 
CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO 
OU POR DETRÁS DE TELA OU 
BIOMBO. 

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM 
[SALA DE ENTREVISTA], 
DESTINADO À COLETA 
DE EVIDÊNCIAS ORAIS NA 
FASE DE INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO], PARA QUANDO 
O CASO VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
PODE VIR A PRESTAR 
DEPOIMENTO NOVAMENTE.  

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO 
INFANTIL, POLICIAL E 
ASSISTENTE SOCIAL 
USAM PROTOCOLO 
INTERAGENCY 
[INTERAGÊNCIAS].

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA  
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR, DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A  
VIDEOGRAVAÇÃO. 

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA.

4) CANADÁ

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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NOS ESTADOS UNIDOS, CADA ESTADO ELABORA SUA NORMA DE PROCESSO PENAL E POUCOS SÃO AQUELES QUE POSSUEM 
ESTATUTOS QUE AUTORIZAM/SOLICITAM INVESTIGAÇÃO MULTIDISCIPLINAR SOBRE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS. POR 
EXEMPLO, O CÓDIGO PENAL DA CALIFÓRNIA, SEÇÃO 11166.3 (QUE FAZ PARTE DA NORMA DE RECOMENDAÇÃO RELATIVA À 
QUESTÃO DE ABUSO SEXUAL INFANTIL), EXPRESSA A POLÍTICA PÚBLICA PARA QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO DOS CONDADOS E 
OFICIAIS DE POLÍCIA TRABALHEM EM CONJUNTO PARA INVESTIGAR OS CASOS. 
NO FINAL DOS ANOS 80 E INÍCIO DOS ANOS 90, O LEGISLATIVO DA CALIFÓRNIA APROVOU UMA LEGISLAÇÃO CRIANDO 
PROJETOS-PILOTO ADMINISTRADOS PELO DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA PARA ESTUDAR MULTIDISCIPLINARY INTERVIEW CENTER 
(MDIC ) [CENTRO DE ENTREVISTA MULTIDISCIPLINAR] E UTILIZAR GRAVAÇÃO EM VÍDEO NAS ENTREVISTAS, MAS NÃO HÁ NA 
CALIFÓRNIA LEI AUTORIZANDO O MDICS. NO ESTADO DE NOVA YORK, FAZ-SE USO DAS DIRETRIZES STANDARD OF CARE [GUIA 
DE CUIDADOS], QUE CONTÉM ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS ESTABELECENDO QUE A ENTREVISTA COM A CRIANÇA DEVE SER 
REALIZADA EM UMA CHILD-FRIENDLY ROOM [SALA AMIGÁVEL COM A CRIANÇA] E A OBSERVAÇÃO DEVE FEITA POR MEIO DE 
ESPELHO UNILATERAL.
APESAR DE NÃO CONTAR COM UM MARCO LEGAL NACIONAL, EM 1992, O CAC SE TORNOU O MODELO RECOMENDADO POR 
LEI FEDERAL (CHILDREN’S JUSTICE ACT GRANT PROGRAM) DESTINADA A SUBVENCIONAR A IMPLANTAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES/
AGÊNCIAS MULTIDISCIPLINARES COM BASE NO MODELO CAC. O PRINCIPAL OBJETIVO DO CAC CONSISTE EM GARANTIR, 
DURANTE A FASE DE INQUÉRITO, UMA CONDUTA MULTIDISCIPLINAR QUANTO AO TRATAMENTO DADO PARA CASOS DE 
ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS. ATUALMENTE, NOS ESTADOS UNIDOS, HÁ UMA GRANDE VARIEDADE DE CENTROS/AGÊNCIAS DE 
DEFESA QUE ADOTAM O MODELO RECOMENDADO PELO CAC.
SOB A ÉGIDE DO CHILDREN’S JUSTICE ACT (CJA), DESDE 2000 O DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA DOS ESTADOS UNIDOS FORNECE 
SUBSÍDIOS AOS 50 ESTADOS COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INVESTIGAÇÃO, A ACUSAÇÃO E O TRATAMENTO JUDICIAL 
PARA CASOS DE MAUS TRATOS E ABANDONO, SOBRETUDO DE ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS. ESTA AÇÃO FIGURA COMO 
UMA DAS PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS CONCERNENTE AO APORTE DE INSUMOS NO ENFRENTAMENTO DA 
VIOLÊNCIA CONTRA A CRIANÇA. PARA SEREM ELEGÍVEIS AO FUNDO CJA, OS ESTADOS DEVEM ESTAR HABILITADOS A RECEBER 
A SUBVENÇÃO ESTATAL BÁSICA, SENDO TAMBÉM NECESSÁRIO ESTABELECER UM TRABALHO MULTIDISCIPLINAR (TASK FORCE) 
[FORÇA TAREFA] EM ESTREITA VINCULAÇÃO COM AS INSTÂNCIAS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE JUSTIÇA DESTINADO A 
CRIANÇAS VÍTIMAS. 
RECENTE DECISÃO DA CORTE SUPREMA DOS ESTADOS UNIDOS (CRAWFORD WASHINGTON) RATIFICOU QUE AS ENTREVISTAS 
FORENSES GRAVADAS EM VIDEOTAPE DEVEM SER REALIZADAS NOS CACs, OU PELA POLÍCIA OU POR FUNCIONÁRIOS DA 
ÁREA SOCIAL, E QUE NÃO PODEM SER INCLUÍDAS NO JULGAMENTO, A MENOS QUE OS DEPOIMENTOS DAS CRIANÇAS SEJAM 
REALIZADOS AO VIVO NOS TRIBUNAIS.

AS ENTREVISTAS FORENSES SÃO REALIZADAS NOS CACs, 
QUE EM MUITOS CASOS SÃO FILIADOS À NATIONAL 
CHILDREN ALLIANCE [ALIANÇA NACIONAL PELA 
INFÂNCIA], ORGANIZAÇÃO NACIONAL DOS CACs. 
OS CACs ESTÃO NORMALMENTE RELACIONADOS 
COM OS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO INFANTIL DE 
CADA ADMINISTRAÇÃO DOS CONDADOS OU AO 
DEPARTAMENTO DA ADVOCACIA DISTRITAL DENTRO 
DE CADA ADMINISTRAÇÃO DE CONDADO. OUTROS 
FUNCIONAM COMO ORGANIZAÇÕES SEM FINS 
LUCRATIVOS, OU EM PARCERIA COM ALGUM TIPO 
DE AGÊNCIA OU ORGANIZAÇÃO VINCULADA AO 
GOVERNO, SEJA UMA PROCURADORIA, HOSPITAL QUE 
ESTEJA ESTRUTURADO NOS MOLDES DO CAC, ENTRE 
OUTROS. 
UTILIZAM CHILD-ORIENTED ROOM WITH A TWO-WAY 
MIRROR [SALA ORIENTADA PARA CRIANÇA COM 
ESPELHO UNIDERECIONAL]. OCORRE QUE EM ALGUNS 
CENTROS, COMO POR EXEMPLO, NA JURISDIÇÃO DO 
JACOBI MEDICAL CENTER, APESAR DE CONTAR COM 
EQUIPAMENTO PARA REGISTRO AUDIOVISUAL, AS 
ENTREVISTAS GERALMENTE NÃO SÃO VIDEOGRAVADAS. 
ESTE RECURSO É UTILIZADO SOMENTE PARA CASOS 
EXCEPCIONAIS, NOS QUAIS OUTRA JURISDIÇÃO EXIJA 
POR LEI QUE A ENTREVISTA SEJA VIDEOGRAVADA.

5) ESTADOS UNIDOS

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL E AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA DE DEPOIMENTO
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CADA CAC TEM AUTONOMIA 
PARA DETERMINAR SEUS PRÓPRIOS 
PROTOCOLOS DE ENTREVISTA. 
ALGUNS ADOTAM O PROTOCOLO 
NICHD (ENTREVISTA COGNITIVA 
ESTUTURADA), OUTROS UTILIZAM 
O PROTOCOLO FINDING WORDS 
(ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA), 
EMBASADOS EM NEUROCIÊNCIA 
COGNITIVA E PSICOLOGIA. O 
ESTADO DE NOVA YORK CONTA 
COM SEU PRÓPRIO PROTOCOLO 
DE ENTREVISTA FORENSE BASEADO 
NO THE NEW YORK STATE CHILDREN’S 
JUSTICE TASK FORCE ON FORENSIC 
INTERVIEWING BEST PRACTICES. 
[FORCA TAREFA DO ESTADO 
DE NOVA YORK SOBRE JUSTIÇA 
PARA AS CRIANÇAS - PRÁTICAS 
BEM-SUCEDIDAS PARA REALIZAR 
ENTREVISTAS FORENSES].

A MAIORIA DAS ENTREVISTAS 
É CONDUZIDA POR 
ASSISTENTES SOCIAIS 
TREINADOS EM ENTREVISTA 
FORENSE. OCASIONALMENTE, 
UM ESPECIALISTA EM 
PROTEÇÃO INFANTIL, UM 
POLICIAL OU UM ADVOGADO 
ASSISTENTE CONDUZ A 
ENTREVISTA COM A CRIANÇA.

FREQUENTEMENTE, AS ENTREVISTAS 
SÃO PRESENCIADAS POR UM DETETIVE 
(FUNCIONÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA) 
E UM ADVOGADO DO DEPARTAMENTO 
DA ADVOCACIA DISTRITAL. CASO HAJA 
NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA, 
UM FUNCIONÁRIO DA ÁREA SOCIAL TAMBÉM 
PODE PARTICIPAR DA ENTREVISTA. NO 
TRIBUNAL PENAL, QUALQUER PESSOA 
PODE ESTAR PRESENTE (COM ALGUMAS 
EXCEÇÕES), QUANDO A CRIANÇA DEVE 
DEPOR EM TRIBUNAL. NO TRIBUNAL DE 
FAMÍLIA, A CRIANÇA GERALMENTE NÃO PRESTA 
DEPOIMENTO, SALVO EXCEÇÕES, ESTANDO 
PRESENTES APENAS OS PROFISSIONAIS 
ENCARREGADOS DO CASO, OS ADVOGADOS E 
OS PAIS DA CRIANÇA.

NORMALMENTE, HÁ SOMENTE UMA ENTREVISTA 
REALIZADA PELO CAC. NO TRIBUNAL PENAL, A CRIANÇA 
TESTEMUNHA DUAS VEZES: NA PRIMEIRA, PARA O 
GRANDE JÚRI E NA SEGUNDA, NO JULGAMENTO. POR LEI, 
A CRIANÇA TEM DE TESTEMUNHAR EM DIREITO PENAL. 
ANTES DISSO, HÁ UMA ENTREVISTA INICIAL FEITA PELA 
POLÍCIA OU ASSISTENTE SOCIAL. SE O DEPARTAMENTO 
DA ADVOCACIA DISTRITAL DECIDIR PROCESSAR, O 
DEPOIMENTO EFETIVO COM VALOR PROBATÓRIO SERÁ 
TOMADO NA SALA DA CORTE DE JUSTIÇA, MAS, EM GERAL, 
SÃO REALIZADAS VÁRIAS ENTREVISTAS ENTRE A PRIMEIRA 
REALIZADA NO CENTRO DE DEFESA E AQUELA REALIZADA 
NA CORTE DE JUSTIÇA. A ENTREVISTA NO CAC NÃO PODE 
SER UTILIZADA PARA SUBSTITUIR O DEPOIMENTO DA 
CRIANÇA EM JUÍZO.

5) ESTADOS UNIDOS

TÉCNICA ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO DE 
REALIZAR A ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS E/OU OUTROS 
PRESENTES DURANTE A TOMADA DE 
DEPOIMENTO/ JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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ARGENTINA

AMÉRICA DO SUL

BRASIL

 CHILE

 COLÔMBIA

EQUADOR

PARAGUAI

PERU
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MUDANÇA NA LEI DE PROCESSO 
PENAL: NOVA LEI FEDERAL DISPÕE, 
EM CARÁTER DE PROIBIÇÃO 
TOTAL, QUE OUTRO PROFISSIONAL 
QUE NÃO O PSICÓLOGO TOME 
DEPOIMENTO DE CRIANÇAS/ 
ADOLESCENTES VÍTIMAS/
TESTEMUNHAS EM PROCESSOS 
JUDICIAIS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, 
QUE FAZ PARTE DO 
PODER JUDICIÁRIO, 
CONTÉM AS INSTALAÇÕES 
DA CÂMARA GESELL.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE. 

SOMENTE 
PSICÓLOGO 
ESPECIALIZADO.

PROMOTOR DE JUSTIÇA, 
ADVOGADO DA CRIANÇA/
ADOLESCENTE, DEFENSOR DO 
IMPUTADO É NOTIFICADO, 
MAS NÃO É OBRIGADO A 
COMPARECER) E TÉCNICOS 
RESPONSÁVEIS PELA GRAVAÇÃO 
DO DEPOIMENTO.

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PODENDO 
SER REPETIDA NA FASE DE 
JULGAMENTO.

6) ARGENTINA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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O ARTIGO 156, PRIMEIRO DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 
PASSOU A ADMITIR A PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVAS POR 
MEIO DA LEI Nº 11.690, DE 2008. 
ESTA REFORMA PERMITE QUE O 
DEPOIMENTO SEJA VIDEOGRAVADO, 
NO MOMENTO DA JUDICIALIZAÇÃO 
DAS PROVAS, COM VISTAS A SER 
ANEXADO NO PROCESSO.

EXPERIÊNCIA 
DESENVOLVIDA DE 
FORMA PIONEIRA PELA 
VARA DA INFÂNCIA E 
JUVENTUDE DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO RIO 
GRANDE DO SUL. ESTÁ 
SENDO DISSEMINADA 
PARA OUTROS ESTADOS 
BRASILEIROS: GOIÁS 
RECENTEMENTE E 
EM PROCESSO DE 
IMPLANTAÇAO NO  RIO 
DE JANEIRO, SÃO PAULO, 
RONDÔNIA E BAHIA. 
SALA DE ENTREVISTA 
AMBIENTADA NO 
MODELO CCTV [CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO] 
E VIDEOGRAVAÇÃO DA 
ENTREVISTA.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO E 
ASSISTENTE SOCIAL.

JUIZ, PROMOTOR PÚBLICO, 
DEFENSOR DO IMPUTADO, 
TÉCNICO RESPONSÁVEL 
PELA OPERAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 
E GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA E, 
EM ALGUNS CASOS, ACONTECE 
DE O RÉU ESTAR PRESENTE.

UMA VEZ NA SALA ESPECIAL, JÁ 
NA FASE JUDICIAL, EMBORA POSSA 
SER OUVIDA DE TRÊS A QUATRO 
VEZES, DESDE A NOTIFICAÇÃO/
DENÚNCIA DO FATO DELITUOSO, 
POR INSTÂNCIA, CONSELHO 
TUTELAR, DELEGACIA 
ESPECIALIZADA E INSTITUTO 
MÉDICO LEGAL. NA FASE JUDICIAL, 
QUANDO O PROMOTOR OFERECE 
AS EVIDÊNCIAS COLETADAS 
E APRESENTA A DENÚNCIA, 
SE FAZ UM JULGAMENTO DE 
ADMISSIBILIDADE DAS PROVAS. 
NESTA FASE, PARA GARANTIR OS 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 
DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA 
DEFESA, SÃO CHAMADOS PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
A VÍTIMA, AS TESTEMUNHAS 
E O IMPUTADO. QUANDO 
A CRIANÇA/ADOLESCENTE. 
VÍTIMA/TESTEMUNHA PRESTA 
DEPOIMENTO EM SALA ESPECIAL.

7) BRASIL

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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NOVO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO 
ADMITE MATERIAL VIDEOGRAVADO 
COMO PROVA FRENTE A UM 
TRIBUNAL ORAL PENAL DESDE QUE  
SEJA PRODUZIDO POR MEIO DE TRÊS 
CÂMERAS DE FILMAGEM.

BRIGADA INVESTIGADORA 
DE DELITOS SEXUALES 
Y MENORES (BRISEXME), 
ORGANISMO 
GOVERNAMENTAL QUE 
PERTENCE À JEFATURA 
NACIONAL DE DELITOS 
CONTRA LA FAMILIA 
(JENAFAM) [CHEFATURA 
NACIONAL DE DELITOS 
CONTRA A FAMÍLIA], 
CONTÉM AS INSTALAÇÕES 
DA SALA DIGITAL DE 
ENTREVISTA COM 
CÂMARA GESELL.

ENTREVISTA COGNITIVA 
(EC) PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE. 

PSICÓLOGO. PROMOTOR/FISCAL; PODE 
ESTAR O ADVOGADO DE 
DEFESA DO IMPUTADO, QUE 
É NOTIFICADO, MAS NÃO É 
OBRIGADO A COMPARECER; 
DEFENSOR DA CRIANÇA/
ADOLESCENTE; PERITOS EM 
DOCUMENTAÇÃO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

8) CHILE

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO

NOVO SISTEMA PENAL ACUSATÓRIO 
PASSA A ADMITIR PROVA PRODUZIDA 
POR MEIO DE VIDEOGRAVAÇÃO 
FRENTE A UM TRIBUNAL PENAL 
ORAL.

O CENTRO DE ATENÇÃO 
INTEGRAL A VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL, DA 
FISCALIA DE LA NACIÓN 
[MINISTÉRIO PÚBLICO 
FISCAL], CONTÉM AS 
INSTALAÇÕES DA CÂMARA 
GESELL.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO. PROMOTOR/FISCAL. POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

9) COLÔMBIA
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MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO

NOVO SISTEMA ACUSATÓRIO EM 
MATÉRIA PENAL POR MEIO DO 
ARTIGO 119 DO NOVO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL ADMITE QUE 
SE PRODUZAM PROVAS BASEADAS 
EM DEPOIMENTO PARA PESSOAS 
DOENTES, AUSENTES DO PAÍS, 
OU QUALQUER OUTRA CAUSA EM 
QUE SE DEMONSTRAR NÃO HAVER 
CAPACIDADE DE SEREM EXPOSTAS A 
UM JULGAMENTO ABERTO.

O MINISTÉRIO PÚBLICO 
FISCAL, UNIDADE 
DE PROTEÇÃO E 
ASSISTÊNCIA A VÍTIMAS E 
TESTEMUNHAS, CONTÉM 
AS INSTALAÇÕES DA 
CÂMARA GESELL.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO. PROMOTOR/FISCAL, 
DEFENSOR DO IMPUTADO, 
PERITOS EM TECNOLOGIA DE 
DOCUMENTAÇÃO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

10) EQUADOR
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REFORMA NO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL SOB NOVO MODELO 
ACUSATÓRIO DE JUSTIÇA ADMITE 
A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE 
PROVAS.

O CENTRO DE 
ATENÇÃO A VÍTIMAS 
E TESTEMUNHAS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
CONTÉMCENTRO DE 
ATENÇÃO A VÍTIMAS 
E TESTEMUNHAS DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
CONTÉM AS INSTALAÇÕES  
FÍSICAS DA CÂMARA 
GESELL.
 AS INSTALAÇÕES FÍSICAS 
DA CÂMARA GESELL.

TÉCNICAS DE 
ENTREVISTA 
FORENSE EM 
CÂMARA GESELL 
E ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC).

PSICÓLOGO. JUIZ, PROMOTOR/FISCAL, 
DEFENSOR DO IMPUTADO, 
PERITO EM DOCUMENTAÇÃO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

11) PARAGUAI

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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REFORMA NO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, NOVO MODELO 
ACUSATÓRIO DE JUSTIÇA, LEI Nº 
906 DE 2004, ADMITE A PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE PROVAS E DISPÕE 
SOBRE O DIREITO DA VÍTIMA:
ARTIGO 11. DIREITOS DAS VÍTIMAS. A 
VÍTIMA TERÁ DIREITO:
A) A RECEBER UM TRATAMENTO 
HUMANO E DIGNO;
B) A TER PROTEGIDA SUA 
PRIVACIDADE, GARANTIDA SUA 
SEGURANÇA, DOS SEUS FAMILIARES 
E DE TESTEMUNHAS EM SEU FAVOR; 
C) A RECEBER UMA RÁPIDA E 
COMPLETA REPARAÇÃO DO DANO, 
PELO AUTOR, OU PARTICIPANTE 
DO INJUSTO, OU O TERCEIRO 
CHAMADO A RESPONDER AOS 
TERMOS DO PRESENTE CÓDIGO;
D) A SER OUVIDA E QUE SEJA 
FACILITADA A PRODUÇÃO DE 
PROVAS.

INSTITUTO NACIONAL 
MÉDICO LEGAL DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 
CONTÉM AS INSTALAÇÕES 
DA CÂMARA GESELL 
DESTINADA A ENTREVISTA 
ÚNICA COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE. 

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO. PROMOTOR, DEFENSOR 
DO RÉU, PERITOS EM 
DOCUMENTAÇÃO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE. 

12) PERU

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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ÁSIA

ÍNDIA

ISRAEL

JORDÂNIA

MALÁSIA
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MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO

EM 1960, FOI CRIADO O GOA 
CHILDREN’S ACT/1960 [LEI GOA DAS 
CRIANÇAS/1960], UM MODELO DE LEI 
QUE PROPÔS A CRIAÇÃO DA 
CHILDREN’S COURT [CORTE DAS 
CRIANÇAS]. O GOA CHILDREN’S ACT 
DE 2003 É A LEGISLAÇÃO CONTRA 
O ABUSO SEXUAL INFANTIL. 
OCORREU TAMBÉM UMA REFOMA 
JURÍDICA NO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL POR MEIO DA CRIMINAL 
LAW- AMENDMENT BILL, IN THE RAJYA 
SABHA [LEI CRIMINAL-EMENDA NO 
RAJYA SABHA], QUE INCLUIU AS 
RECOMENDAÇÕES DO RELATÓRIO 
172 DA COMISSÃO DE DIREITOS 
(2000), QUE SUGERIA QUE EM CASOS 
DE ABUSO SEXUAL, O DEPOIMENTO 
DA CRIANÇA/ADOLESCENTE DEVERIA 
SER GRAVADO O MAIS RAPIDAMENTE 
POSSÍVEL NA PRESENÇA DE UM JUIZ. 
PARA A TOMADA DO DEPOIMENTO 
DA CRIANÇA/ADOLESCENTE, O 
TRIBUNAL DEVE PERMITIR O USO 
DA ENTREVISTA VIDEOGRAVADA OU 
TESTEMUNHO POR CCTV.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, 
UM POLICIAL, EM 
CONJUNTO COM 
UM ASSISTENTE 
SOCIAL, AMBOS 
CAPACITADOS 
PARA ENTREVISTAR 
CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE. 
CASO VÁ A 
JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO 
VIA LIVE LINK-
CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER 
UM INTÉRPRETE.

JUIZ, PROMOTOR, DEFENSOR 
DO IMPUTADO, PODENDO 
HAVER UM INTÉRPRETE.

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA.

13) ÍNDIA
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A ABORDAGEM SURROGATE WITNESS 
FOI INTRODUZIDA EM ISRAEL EM 
1955 E APRESENTA VASTO OBJETIVO 
PARA PROTEGER A CRIANÇA VÍTIMA 
DE TRAUMA ASSOCIADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO. MAS FOI O 
KNESSET, PARLAMENTO ISRAELENSE, 
QUE PROMULGOU LEIS BÁSICAS, 
DELINEANDO AS CARACTERÍSTICAS 
QUE ESTABELECEM A PROTEÇÃO 
CONTRA A VIOLAÇÃO DA VIDA, 
DO CORPO OU DA DIGNIDADE DE 
UMA PESSOA. A SUPERIORIDADE 
NORMATIVA DAS LEIS BÁSICAS 
SOBRE A LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA 
FOI CONFIRMADA EM 1980. NESSA 
LEI, SE ESPECIFICOU O PAPEL DA 
VÍTIMA NOS PROCESSOS JUDICIAIS, 
QUE PODE SER POR MEIO DE 
TESTEMUNHO POR ANTECIPAÇÃO 
E, MAIS TARDE, PODE SER CHAMADA 
PARA DEPOIMENTO NA CORTE DE 
JUSTIÇA A FIM DE ESTABELECER O 
SEU DIREITO DE COMPENSAÇÃO. 
O KNESSET REGULA A PROTEÇÃO 
DE TESTEMUNHAS VULNERÁVEIS, 
PERMITINDO SALVAGUARDAS 
ESPECIAIS PARA VÍTIMAS DE DELITOS 
SEXUAIS QUE SEJAM TESTEMUNHAS. 
DE ACORDO COM ESSA LEI, A 
TOMADA DE DEPOIMENTO DA 
CRIANÇA TESTEMUNHA PODE SER 
REALIZADA POR CCTV.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

PROTOCOLO 
DE AVALIAÇÃO 
COGNITIVA-
ESTRUTURADA/
NICHD.

NA FASE INICIAL 
DE INVESTIGAÇÃO, 
A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA 
DE UM CRIME SEXUAL É 
ENTREVISTADA POR UM 
YOUTH INTERROGATOR 
[INTERROGADOR DE 
JOVENS], QUE PODE 
SER UM OFICIAL DE 
POLÍCIA CAPACITADO 
EM ENTREVISTA 
INVESTIGATIVA. 
A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE NÃO É 
OBRIGADA A PRESTAR 
DEPOIMENTO NO 
TRIBUNAL; CASO VÁ 
A JULGAMENTO, A 
ENTREVISTA SERÁ 
REALIZADA DURANTE 
A AUDIÊNCIA POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, POR MEIO 
DE LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], COM 
UM INTERMEDIÁRIO 
COMO FACILITADOR 
DA TOMADA DE 
DEPOIMENTO.

A JUDICIALIZAÇÃO DA 
PROVA SÓ OCORRE 
QUANDO A CORTE RECEBE A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, O 
QUAL VALIDARÁ OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO. 

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A 
COLETA DE EVIDÊNCIAS, E 
NA FASE DE JULGAMENTO 
EM PRIMEIRA E SEGUNDA 
INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
NÃO SEJA ADMITIDA COMO 
PROVA VÁLIDA.

14) ISRAEL

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO

CHILD LAW [LEI DA CRIANÇA] – AS 
PRIMEIRAS INICIATIVAS PARA A 
INTRODUÇÃO DA VIDEOGRAVAÇÃO 
DO DEPOIMENTO DE CRIANÇAS 
TESTEMUNHA COMEÇARAM 
EM 1997, MAS NÃO DE FORMA 
INSTITUCIONAL. EM SEGUIDA, 
CRIOU-SE UM DEPARTAMENTO 
DEDICADO À PROTEÇÃO FAMILIAR 
EM AMÃ. COM A CONCLUSÃO DO 
EDIFÍCIO, AS SUITE VIDEO [SALAS DE 
ENTREVISTA COM VÍDEO] FORAM 
ESTABELECIDAS EM 2003.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

PROTOCOLO 
DE AVALIAÇÃO 
COGNITIVA.

NA FASE INICIAL DE 
INVESTIGAÇÃO, UMA 
CRIANÇA VÍTIMA 
É ENTREVISTADA 
POR UM OFICIAL 
DE POLÍCIA 
CAPACITADO 
EM ENTREVISTA 
INVESTIGATIVA. 
CASO VÁ A 
JULGAMENTO, 
POR MEIO DE LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO- 
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO].

A CRIANÇA NÃO É OBRIGADA 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NO TRIBUNAL; CASO VÁ A 
JULGAMENTO, A ENTREVISTA 
SERÁ REALIZADA DURANTE 
A AUDIÊNCIA PELO JUIZ, 
PROMOTOR, DEFENSOR DO 
IMPUTADO, POR MEIO DE LIVE 
LINK [VIDEOCONFERÊNCIA] 
E UM INTERMEDIÁRIO COMO 
FACILITADOR DA TOMADA DE 
DEPOIMENTO. 

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, PODENDO 
SER CHAMADA PARA PRESTAR 
DEPOIMENTO TAMBÉM NA FASE 
DE JULGAMENTO.

15) JORDÂNIA
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THE CHILD WITNESS ACT 2007 
(“THE ACT”) [A LEI DA CRIANÇA 
TESTEMUNHA DE 2007] 
REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS 
PARA A TOMADA DE DEPOIMENTO 
DE CRIANÇAS TESTEMUNHAS EM 
PROCESSOS JUDICIAIS. EM SEU 
PREÂMBULO, ESTABELECE OS 
CRITÉRIOS PARA A TOMADA DE 
DEPOIMENTO SEGUINDO A NORMA 
PROCESSUAL, OU SEJA, COMO A 
EVIDÊNCIA DEVE SER COLETADA NA 
FASE DE INVESTIGAÇÃO (SEM EFEITO 
PROBATÓRIO), BEM COMO NA FASE 
DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO E 
JULGAMENTO ORAL, FAZ-SE UM 
JULGAMENTO DE ADMISSIBILIDADE 
DAS EVIDÊNCIAS APRESENTADAS 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NESTA 
FASE, O TEXTO DA LEI ESTABELECE 
QUE PODERÃO SER ADOTADOS 
OS SEGUINTES PROCEDIMENTOS: 
PODERÁ SE FAZER USO DA ENTREVISTA 
GRAVADA COM A CRIANÇA 
TESTEMUNHA COM VISTAS A SUA 
ADMISSIBILIDADE; DEPOIMENTO NA 
CORTE DE JUSTIÇA, EM SALA ESPECIAL, 
POR MEIO DE EVIDENCE BY LIVE LINK-
CCTV [VIDEOCONFERÊNCIA-CIRCUITO 
FECHADO DE TELEVISÃO], OU AINDA 
NA SALA DE AUDIÊNCIA, COM USO 
DE SCREEN [TELA OU BIOMBO] 
QUE IMPEÇA O CONTATO VISUAL 
ENTRE O IMPUTADO E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES 
DO AMBIENTE 
DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM 
[SALA DE ENTREVISTA], 
DESTINADO À COLETA 
DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. 
AS OUTRAS SALAS 
ESPECIAIS ESTÃO 
LOCALIZADAS NAS 
CORTES DE JUSTIÇA E 
SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE 
PODE VIR A PRESTAR 
DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, UM 
POLICIAL;
CASO VÁ A 
JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER UM 
INTÉRPRETE.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO. 

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO 
A ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
NÃO SEJA ADMITIDA COMO 
PROVA VÁLIDA.

16) MALÁSIA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE DESTINADO 
À TOMADA DE 
DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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EUROPA

ALEMANHA

ESCÓCIA

ESPANHA

FRANÇA

 INGLATERRA

ISLÂNDIA

LITUÂNIA

NORUEGA

POLÔNIA

SUÉCIA
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REFORMA NO CÓDIGO PENAL 
NOS ANOS DE 1993 E 1998 
REGULAMENTOU QUE AUTORES 
DE VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA 
CRIANÇAS FOSSEM SUJEITOS 
A PROCESSOS CRIMINAIS NA 
ALEMANHA. EM 1º DE DEZEMBRO 
DE 1998 ENTROU EM VIGOR A 
ZEUGENSCHUTZGESETZ BGBL. 1998 
I , 820 [LEI SOBRE A PROTEÇÃO 
DE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS], 
A NOVA LEI QUE FACILITOU O 
QUESTIONAMENTO DE CRIANÇAS/
ADOLESCENTES TESTEMUNHAS, 
INTRODUZINDO MEDIDAS QUE 
REGULAMENTARAM O USO DE 
AUDIÊNCIAS VIDEOGRAVADAS 
NO ESTRANGEIRO E ASSISTÊNCIA 
FINANCEIRA DURANTE 
O INTERROGATÓRIO DE 
TESTEMUNHAS.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

INVESTIGATIVE 
INTERVIEW 
[ENTREVISTA 
INVESTIGATIVA] 
COM USO DE 
PROTOCOLO-GUIA.

PROFISSIONAL 
CAPACITADO (PODE 
SER POLICIAL, 
ASSISTENTE 
SOCIAL, OU OUTRO 
INTÉRPRETE) 
QUE REALIZA A 
ENTREVISTA SOB A 
COORDENAÇÃO DO 
JUIZ.

A JUDICIALIZAÇÃO DA 
PROVA É REALIZADA NA 
CORTE DE JUSTIÇA SOB A 
OBSERVAÇÃO DO JUIZ, QUE 
PODE DETERMINAR QUE 
AS PARTES (MINISTÉRIO 
PÚBLICO, MÉDICO, POLÍCIA, 
ADVOGADO REPRESENTANTE 
LEGAL DA CRIANÇA E 
ADVOGADO DE DEFESA DO 
IMPUTADO) RECOLHAM AS 
EVIDÊNCIAS, OU SE AINDA 
JULGAR NECESSÁRIO, PODE ELE 
MESMO SER O RESPONSÁVEL 
PELA PRODUÇÃO DA PROVA. 
NESTE CASO, A PROVA GANHA 
VALOR JUDICIAL QUANDO O 
JUIZ REALIZA A AUDIÊNCIA/
ENTREVISTA,QUE É FACILITADA 
POR UM INTÉRPRETE POR 
MEIO DE LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO], NA QUAL SE 
JULGA A ADMISSIBILIDADE 
DO DEPOIMENTO ORAL, 
VALIDANDO-O OU NÃO COMO 
PROVA NO PROCESSO PENAL.

A ENTREVISTA PARA A COLETA DE 
EVIDÊNCIAS PODE SER REALIZADA 
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO 
POLICIAL COORDENADA 
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
GERALMENTE SENDO REPETIDA 
PELO JUIZ ENCARREGADO DO 
PROCESSO NA CORTE DE JUSTIÇA.

17) ALEMANHA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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VULNERABLE WITNESS ACT (SCOTLAND), 
2004 [LEI DAS TESTEMUNHAS 
VULNERÁVEIS].

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

PROTOCOLO 
DE AVALIAÇÃO 
COGNITIVA-
ESTRUTURADA 
NICHD.

O POLICIAL FAZ O 
PROCEDIMENTO 
NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. 
CASO VÁ A 
JULGAMENTO, O 
JUIZ, O PROMOTOR 
E O DEFENSOR DO 
IMPUTADO REALIZAM 
A ENTREVISTA.

SÃO FREQUENTEMENTE 
PRESENCIADAS PELO JUIZ, 
DETETIVE POLICIAL E 
FUNCIONÁRIO ASSISTENTE 
SOCIAL PARA PROTEÇÃO DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE. 

GERALMENTE, APENAS UMA 
VEZ NA FASE DE INVESTIGAÇÃO, 
MAS EM ALGUNS CASOS PODE 
TESTEMUNHAR VÁRIAS VEZES.

18) ESCÓCIA - REINO UNIDO

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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NÃO HÁ LEI ESPECÍFICA QUE 
REGULAMENTE O USO DE CÂMARA 
GESELL E A INTERVENÇÃO DE 
PSICÓLOGOS. HÁ LEI DE ASSESSORIA 
PENAL QUE REGULAMENTA OS 
SERVIÇOS OFERECIDOS PELO 
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA. 
UM CORPO DE PSICÓLOGOS É 
ACIONADO A PEDIDO DOS JUÍZES 
NO MOMENTO DO JUIZADO DE 
INSTRUÇÃO.
NOVA LEI DE ENJUIZAMENTO CIVIL 
(2000) ADMITE NOVOS MEIOS DE 
PROVAS PRODUZIDAS COM SUPORTE 
TECNOLÓGICO, TAIS COMO VÍDEO, 
DVD, CD, FILMES. 

JUIZADO DE INSTRUÇÃO 
DO DEPARTAMENTO 
DE JUSTIÇA CONTÉM 
CÂMARA GESELL.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO 
CAPACITADO 
EM ENTREVISTA 
INVESTIGATIVA 
COGNITIVA.

JUIZ DE INSTRUÇÃO, 
PROMOTOR FISCAL, DEFENSOR 
DO IMPUTADO,DEFENSOR 
DA CRIANÇA/
ADOLESCENTE, TÉCNICO EM 
DOCUMENTAÇÃO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

19) ESPANHA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO



C AT Á LO G O  D A S  E X P E R I Ê N C I A S  A LT E R N AT I VA S  D E  T O M A D A  D E  D E P O I M E N T O  E S P E C I A L  D E  C R I A N Ç A S  E  A D O L E S C E N T E S  N O  M U N D O :  L E I T U R A  S O C I O A N T R O P O L Ó G I C A  E  Q U A D R O  S I N Ó T I C O

75

LEI DE 17 DE JUNHO DE 1998 
CRIA UM REGISTO AUDIOVISUAL 
PARA A OITIVA DA CRIANÇA 
VÍTIMA, SOMENTE COM SEU 
CONSENTIMENTO, OU POR MEIO 
DE UM REPRESENTANTE LEGAL. 
CASO SEJA INCAPAZ DE FORNECER 
A AUTORIZAÇÃO, ESTA FICA A 
CARGO DO JUIZ RESPONSÁVEL PELO 
INQUÉRITO.
CIRCULAR DE 20 DE ABRIL DE 1999 
ESCLARECE AS CONDIÇÕES PARA O 
REGISTRO AUDIOVISUAL DA OITIVA 
DE CRIANCAS VÍTIMAS DE DELITOS 
SEXUAIS. MAIS RECENTEMENTE, A 
CIRCULAR DE 2 DE MAIO DE 2005, 
QUE DISPÕE SOBRE A MELHORIA 
DO TRATAMENTO DOS PROCESSOS 
JUDICIAIS RELATIVOS AOS DELITOS 
DE NATUREZA SEXUAL. POR FIM, 
A LEI DE 5 DE MARÇO DE 2007, 
PARA REFORÇAR O EQUILÍBRIO 
DO PROCESSO PENAL, ALTEROU 
O ARTIGO 706-52 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL, QUE PREVÊ 
QUE “DURANTE A INVESTIGAÇÃO 
E INFORMAÇÃO, A TOMADA DE 
DEPOIMENTO DE UMA CRIANCA 
VÍTIMA DE UM DELITO SEXUAL 
SEJA OBJETO DE UM REGISTRO 
AUDIOVISUAL”. A LEI DE 2007 RETIRA 
DA CRIANÇA A OPORTUNIDADE DE 
SE OPOR AO REGISTRO.

NÃO EXISTE UM LOCAL 
ESPECÍFICO. AS SALAS 
COM LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO] UTILIZADAS 
PARA CASOS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NOS HOSPITAIS 
MUNICIPAIS, OS QUAIS 
ESTÃO VINCULADOS AO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA.

PARA A REALIZACÃO 
DA ENTREVISTA, 
FAZ-SE USO DO 
PROTOCOLO 
PROCÉDURE MÉLANIE.

AGENTE DA 
POLÍCIA  E/OU JUIZ 
CAPACITADOS  EM 
ENTREVISTA DO 
PROCÉDURE MÉLANIE.

O JUIZ TEM DE IR AO HOSPITAL 
ONDE SERÁ REALIZADA A 
ENTREVISTA PARA RECOLHER 
E ORDENAR QUALQUER 
PROCEDIMENTO. A CRIANÇA 
É REPRESENTADA POR UMA 
PESSOA QUE ESTARÁ PRESENTE.

NÃO HÁ UMA ÚNICA RESPOSTA. 
DEPENDENDO DO CASO, SERÁ 
ENTREVISTADA MAIS DE UMA OU 
DUAS VEZES, SE NÃO HOUVER 
DISPONIBILIDADE PARA A ESCUTA 
ESPECIAL EM UMA UNIDADE 
ESPECIAL PARA AS VÍTIMAS NO 
HOSPITAL MUNICIPAL.

20) FRANÇA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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LEIS DE 1991 E DE 1999 PREVÊEM 
MEDIDAS ESPECIAIS PARA GRAVAÇÃO 
DO VÍDEO DA ENTREVISTA DE 
UMA TESTEMUNHA PARA SER 
ADMITIDA COMO EVIDÊNCIA. 
DISPOSIÇÕES ESPECIAIS RELATIVAS 
À CRIANÇA COMO TESTEMUNHA: 
[...] UMA “GRAVAÇÃO RELEVANTE” 
EM RELAÇÃO A UMA CRIANÇA 
TESTEMUNHA É UMA GRAVAÇÃO 
DE UMA ENTREVISTA COM A 
TESTEMUNHA FEITA EM VÍDEO, 
COM VISTA À SUA ADMISSÃO COMO 
PROVA; [...] O VÍDEO SERÁ GRAVADO 
COMO PROVA PRINCIPAL.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
VIDEO SUITE INTERVIEW 
[SALA DE ENTREVISTA 
COM VÍDEO],
DESTINADO À COLETA 
DE EVIDÊNCIAS ORAIS NA 
FASE DE INVESTIGAÇÃO.
AS OUTRAS SALAS 
ESPECIAIS ESTÃO 
LOCALIZADAS NAS 
CORTES DE JUSTIÇA E 
SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, UM 
POLICIAL; CASO VÁ 
A JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER UM 
INTÉRPRETE.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO.

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA. 

21)  INGLATERRA - REINO UNIDO

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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THE ICELANDIC CHILD PROTECTION 
LAW [LEI NACIONAL DA ISLÂNDIA 
SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA] 
FOI COMPLEMENTADA PELA 
CHILD PROTECTION ACT Nº 80/2002 
[LEI DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA 
Nº 80/2002], QUE CONTÉM AS 
DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA 
OS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 
DESTINADOS A CRIANÇAS EM 
PROCESSOS JUDICIAIS. EM 1998, 
O GOVERNO ISLANDÊS CRIOU, 
EM ABRANGÊNCIA NACIONAL, 
O THE CHILDREN’S HOUSE [CASA 
DAS CRIANÇAS], À LUZ DO CAC, 
MODELO NORTE-AMERICANO 
QUE TRATA DE ABUSO SEXUAL 
INFANTIL. CONSTITUI-SE EM UMA 
AGÊNCIA INTER E MULTIDISCIPLINAR 
INSTALADA NO MINISTÉRIO DE 
ASSUNTOS SOCIAIS (QUE TEM 
STATUS DE TRIBUNAL), CUJO 
FOCO É A PROTEÇÃO A CRIANÇAS 
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E MAUS-
TRATOS. ENTRE SEUS OBJETIVOS 
SE DESTACA A ÊNFASE PELA NÃO-
REVITIMIZAÇÃO DE CRIANÇAS 
QUE TRADICIONALMENTE 
SÃO SUBMETIDAS A MÚLTIPLAS 
ENTREVISTAS PARA RELATO DAS 
SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA. 

HÁ DOIS CONJUNTOS 
DE SALAS ESPECIAIS, UMA 
PARA A REALIZAÇÃO 
DE ENTREVISTAS 
EM LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO] INTERLIGADA 
COM OUTRA SALA 
PARA GRAVAÇÃO E 
AUDIÇÃO DE TÉCNICOS 
E AUTORIDADES 
ENCARREGADOS 
DA TOMADA DE 
DEPOIMENTO. UM 
CONJUNTO DESSAS 
SALAS ENCONTRA-SE 
INSTALADO NA CHAMADA 
CHILDREN’S HOUSE 
[CASA DA CRIANÇA], 
LOCALIZADA NO 
MINISTÉRIO DE ASSUNTOS 
SOCIAIS (AGÊNCIA 
GOVERNAMENTAL MULTI-
INTERDISCIPLINAR) E 
OUTRA NO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA.

INVESTIGATIVE 
INTERVIEW [ENTREVISTA 
INVESTIGATIVA]. SE FAZ 
USO DE PROTOCOLOS 
PARA EVITAR A 
SUGESTIONABILIDADE 
DO DEPOIMENTO DA 
CRIANÇA E AUMENTAR 
A CONFIABILIDADE DO 
TESTEMUNHO.

UM PSICÓLOGO, UM 
ASSISTENTE SOCIAL 
OU MESMO UM 
CRIMINOLOGISTA, 
OS QUAIS REALIZAM 
A ENTREVISTA SOB A 
COORDENAÇÃO DO 
JUIZ.

A CONSTITUIÇÃO DA ISLÂNDIA 
PREVÊ UM SISTEMA JUDICIÁRIO 
INDEPENDENTE. EXISTEM DOIS 
NÍVEIS DE TRIBUNAIS: OS DISTRITAIS, 
ADMINISTRADOS PELO MINISTÉRIO 
DA JUSTIÇA, E O SUPREMO 
TRIBUNAL, QUE GUARDA A SUA 
INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE. 
A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
É REALIZADA NA CHILDREN’S 
HOUSE [CASA DA CRIANÇA], SOB 
A OBSERVAÇÃO DO JUIZ, QUE 
PODE DETERMINAR QUE AS 
PARTES (MINISTÉRIO PÚBLICO, 
MÉDICO, POLÍCIA, ADVOGADO 
REPRESENTANTE LEGAL DA 
CRIANÇA E ADVOGADO DE DEFESA 
DO IMPUTADO) RECOLHAM AS 
EVIDÊNCIAS, OU, SE JULGAR 
NECESSÁRIO, PODE ELE MESMO SER 
O RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO 
DA PROVA. NESTE CASO, A PROVA 
GANHA VALOR JUDICIAL QUANDO 
O JUIZ REALIZA A AUDIÊNCIA/
ENTREVISTA, QUE É FACILITADA POR 
PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL OU 
CRIMINOLOGISTA, POR MEIO DE LIVE 
LINK-CCTV [VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO], NA QUAL SE JULGA A 
ADMISSIBILIDADE DO DEPOIMENTO 
ORAL,VALIDANDO-O OU NÃO COMO 
PROVA NO PROCESSO PENAL.

A ENTREVISTA PARA A 
COLETA DE EVIDÊNCIAS 
É REALIZADA UMA VEZ E 
DE FORMA CONJUNTA NA 
CHILDREN’S HOUSE [CASA DA 
CRIANÇA], PRESIDIDA PELO 
JUIZ ENCARREGADO DO 
PROCESSO, MAS PODE VIR A 
SER REPETIDA NA CORTE DE 
JUSTIÇA, DEPENDENDO DA 
GRAVIDADE DO CASO E DO 
ARBÍTRIO DO JUIZ.

22) ISLÂNDIA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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O ARTIGO 186 DO CODE OF CRIMINAL 
PROCEDURE OF THE REPUBLIC OF 
LITHUANIA, CCP N. 37-1341, 2002 
[CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DA 
REPÚBLICA DA LITUÂNIA] PREVÊ 
QUE UMA TESTEMUNHA OU VÍTIMA 
MENOR DE 18 ANOS DE IDADE PODE 
SER QUESTIONADA POR UM PRÉ-
JULGAMENTO NÃO MAIS DO QUE 
UMA VEZ DURANTE O INQUÉRITO. 
O QUESTIONAMENTO PODE SER 
GRAVADO EM VÍDEO/ÁUDIO.

ONG VAIKO NAMAS /
CHILD HOUSE [CASA DA 
CRIANÇA];
SALA DE ENTREVISTA 
COM A CRIANÇA,/
ADOLESCENTE NO 
MODELO LIVE LINK-CCTV 
[VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO DE 
TELEVISÃO] ESTÁ EM FASE 
DE IMPLEMENTAÇÃO NA 
POLÍCIA.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

PSICÓLOGO 
CAPACITADO.

PROMOTOR, JUIZ DE 
INSTRUÇÃO, PSICÓLOGO 
QUE OPERA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO.

POR CONTAR COM JUIZADO 
DE INSTRUÇÃO, A CRIANÇA/
ADOLESCENTE VÍTIMA/
TESTEMUNHA GERALMENTE 
PRESTA DEPOIMENTO UMA VEZ, 
O QUAL É VIDEOGRAVADO E 
NORMALMENTE ACEITO COMO 
PROVA JUDICIAL. MAS, PODE 
HAVER EXCEÇÕES NAS QUAIS, 
CASO HAJA JULGAMENTO, O 
TRIBUNAL DE JUÍZES PODE PEDIR 
QUE A CRIANÇA/ADOLESCENTE 
TESTEMUNHE NOVAMENTE.

23)  LITUÂNIA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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COMO PRINCIPAL REGRA,-  
PROTECTION OF WITNESSES ACT [LEI 
DE PROTEÇÃO A TESTEMUNHAS], 
AS CRIANÇAS COM IDADE 
INFERIOR A 14 ANOS NÃO TÊM DE 
COMPARECER NO TRIBUNAL EM 
CASOS DE CRIMES SEXUAIS. NESSES 
CASOS, OS TESTEMUNHOS DE 
CRIANÇAS DEVEM SER FORNECIDOS 
FORA DA AUDIÊNCIA PRINCIPAL. 
DURANTE O EXAME JUDICIAL, O JUIZ 
PODERÁ DESIGNAR UMA PESSOA 
ESPECIALMENTE QUALIFICADA PARA 
AJUDAR NO EXAME, QUE É GRAVADO 
EM VÍDEO OU ÁUDIO PARA SER 
UTILIZADO COMO PROVA DURANTE 
O JULGAMENTO. TESTEMUNHAS OU 
O ADVOGADO DO ACUSADO PODEM 
ASSISTIR A AUDIÊNCIA POR ATRAVÉS 
DE ESPELHO UNIDIRECIONAL, 
MAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A 
FAZER PERGUNTAS DIRETAMENTE À 
CRIANÇA. A LEI ESPECIFICA QUE O 
DEPOIMENTO DEVE SER REGISTRADO 
EM VÍDEO OU ÁUDIO QUANDO 
A TESTEMUNHA É VÍTIMA DE UM 
CRIME SEXUAL. ESPECIFICA, AINDA, 
QUE A REPETIÇÃO DA TOMADA DE 
DEPOIMENTO DEVE SER EVITADA, NA 
MEDIDA DO POSSÍVEL, EM TAIS 
CIRCUNSTÂNCIAS. JULGAMENTOS EM 
PROCESSOS RELATIVOS AOS ABUSOS 
SEXUAIS DEVEM SER REALIZADOS A 
PORTAS FECHADAS.

A POLÍCIA CONTÉM 
AS INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO  
A CHILD-ORIENTED ROOM 
WITH A TWO-WAY MIRROR  
[SALA ORIENTADA 
PARA CRIANÇA COM 
ESPELHO UNILATERAL], 
DESTINADO À COLETA 
DE EVIDÊNCIAS ORAIS NA  
FASE DE INVESTIGAÇÃO.
QUANDO O CASO VAI 
A JULGAMENTO E A 
CRIANÇA/ADOLESCENTE 
PODE  NOVAMENTE  
PRESTAR DEPOIMENTO, 
FAZ-SE USO DE LIVE 
LINK BY COURTROOM 
[VIDEOCONFERÊNCIA EM 
SALA NA CORTE].

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, UM 
POLICIAL; CASO VÁ 
A JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER UM 
INTÉRPRETE.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO.

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA.

24)  NORUEGA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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O PROCEDIMENTO CHILD-FRIENDLY 
[AMIGÁVEL COM A CRIANÇA] É 
ESTABELECIDO POR LEI. O ARTIGO 
185 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL, QUE SE APLICA AOS CASOS 
DE CRIME DE ABUSO SEXUAL, ABUSO 
FÍSICO E  ABANDONO DE QUALQUER 
CRIANÇA COM MENOS DE 15 
ANOS DE IDADE NO MOMENTO 
DA AUDIÊNCIA ESTABELECE QUE: 
A  ENTREVISTA DEVE SER REALIZADA 
[...] EM SESSÃO COM A PARTICIPAÇÃO 
DE UM PSICÓLOGO PERITO; A  
ENTREVISTA DEVE SER REALIZADA 
DURANTE A OITIVA; E A VÍTIMA 
NÃO DEVE SER ENTREVISTADA MAIS 
DE UMA VEZ. COM BASE NESTA 
LEGISLAÇÃO, EM 2005 THE NOBODY’S 
CHILDREN FOUNDATION [FUNDAÇÃO 
CRIANÇAS E NINGUÉM] INTRODUZIU 
O CHILD VICTIM ADVOCATE PROGRAMME 
[PROGRAMA DE DEFESA DA CRIANÇA 
VÍTMIA] E CRIOU O PROTOCOLO 
DE ENTREVISTA CHILD-FRIENDLY 
[AMIGÁVEL PARA A CRIANÇA], QUE 
SÃO ENTREVISTAS REALIZADAS EM 
SALAS EQUIPADAS COM ESPELHO 
UNIDIRECIONAL E CÂMERA PARA 
VIDEOGRAVAÇÃO, CONDUZIDAS 
POR UM PSICÓLOGO, MAS SOB 
A COORDENAÇÃO DO JUIZ OU 
PROMOTOR.

SALAS ESPECIAIS CHILD-
ORIENTED ROOM WITH 
A TWO-WAY MIRROR 
[SALA ORIENTADA 
PARA CRIANÇA COM 
ESPELHO UNILATERAL] 
(MODELO CÂMARA 
GESELL), DESTINADAS 
A ENTREVISTAS DE 
CRIANÇAS, ESTÃO 
LOCALIZADAS NA SEDE 
DA ONG THE NOBODY’S 
CHILDREN FOUNDATION 
[FUNDAÇÃO CRIANÇAS 
E NINGUÉM] E NA 
COURT ROOM [CORTE DE 
JUSTIÇA].

COGNITIVE INTERVIEW 
[ENTREVISTA 
COGNITIVA] 
POR MEIO DO 
PROTOCOLO CHILD-
FRIENDLY [AMIGÁVEL 
COM A CRIANÇA], 
MÉTODO UTILIZADO 
PARA FACILITAR 
AS CONDIÇÕES 
DA MEMÓRIA E 
O PROCESSO DE 
SENSIBILIDADE DO 
ENTREVISTADO. 
ESTE MÉTODO É 
UTILIZADO PARA 
ENTREVISTAR 
TESTEMUNHAS, 
INCLUINDO 
CRIANÇAS 
TESTEMUNHAS.

UM PSICÓLOGO 
OU UM TERAPEUTA 
QUE REALIZA A 
ENTREVISTA SOB A 
COORDENAÇÃO DO 
JUIZ OU PROMOTOR 
ENCARREGADO DO 
PROCESSO.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA, 
DE MODO GERAL, SE REALIZA 
NO ROOM WITH A TWO-WAY 
MIRROR [SALA ORIENTADA 
PARA CRIANÇA COM ESPELHO 
UNIDIRECIONAL] COM CÂMERA 
PARA VIDEOGRAVAÇÃO, 
INSTALADA NA DA ONG 
THE NOBODY’S CHILDREN 
FOUNDATION [FUNDAÇÃO 
CRIANÇAS E NINGUÉM]. A 
ENTREVISTA É REALIZADA POR 
PSICÓLOGO OU TERAPEUTA 
CAPACITADOS EM ENTREVISTA 
COGNITIVA. O TRABALHO É 
FEITO SOB A OBSERVAÇÃO 
DO JUIZ OU PROMOTOR, QUE 
DURANTE A ENTREVISTA FICAM 
LOCALIZADOS NO AMBIENTE 
DO OUTRO LADO DO ESPELHO 
E QUE CONSTANTEMENTE 
ENTRAM EM CONTATO COM 
O ENTREVISTADOR PARA 
QUE TAMBÉM POSSAM FAZER 
PERGUNTAS À CRIANÇA. A 
ENTREVISTA GANHA VALOR 
JUDICIAL QUANDO O JUIZ 
JULGA A ADMISSIBILIDADE 
DO DEPOIMENTO ORAL, 
VALIDANDO-O OU NÃO COMO 
PROVA NO PROCESSO PENAL. 

A ENTREVISTA PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS É GERALMENTE 
REALIZADA NA SEDE DA ONG 
THE NOBODY’S CHILDREN 
FOUNDATION [FUNDAÇÃO 
CRIANÇAS E NINGUÉM], SOB A 
COORDENAÇÃO DO JUIZ  OU 
PROMOTOR, MAS PODE VIR A SER 
REPETIDA NA CORTE DE JUSTIÇA.

25) POLÔNIA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO
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NOVA LEGISLAÇÃO SOBRE CRIMES SEXUAIS 
ENTROU EM VIGOR EM ABRIL DE 2005 COM 
O OBJETIVO DE ESCLARECER O DIREITO À 
INTEGRIDADE PESSOAL E SEXUAL E REFORÇAR 
A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS VÍTIMAS 
DE VIOLÊNCIA SEXUAL. NÃO HÁ MARCO 
LEGAL ESPECÍFICO QUANTO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO DE CRIANÇAS EM PROCESSOS 
JUDICIAIS. NO ENTANTO, O PROCESSO PENAL 
SUECO PREVÊ A PARTICIPAÇÃO DE UM PERITO/
INTÉRPRETE COM O OBJETIVO DE AVALIAR 
A CREDIBILIDADE DE UM TESTEMUNHO NO 
TRIBUNAL. PROJETO DE LEI Nº 131 2004/05, 
TRANSFORMADO EM LEI, ENTROU EM VIGOR EM 
NOVEMBRO DE 2008: EN MODERNARE RÄTTEGÅNG 
–  VIDEOINSPELNINGARNA SKA SOM HUVUDREGEL 
UTGÖRA DEN MUNTLIGA BEVISNINGEN I 
HOVRÄTTEN -  VIDEODOKUMENTATION/ 
VIDEOKONFERENS [UM JULGAMENTO MAIS 
MODERNO COM VIDEODOCUMENTAÇÃO E 
VIDEOCONFERÊNCIA], ESTABELECEU UMA 
MUDANÇA NOS PROCEDIMENTOS QUE 
REGEM A FORMA SOBRE COMO UM PROCESSO 
CHEGA AO TRIBUNAL. ESTA LEI ESTABELECE A 
MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA TODOS 
OS TRIBUNAIS DO PAÍS E CONFERE VALOR DE 
PROVA ORAL AO DEPOIMENTO VIDEOGRAVADO. 
O PRINCIPAL ARGUMENTO PARA ESSA MUDANÇA 
CONSISTIU EM QUE AO SE FAZER USO DE 
MODERNA TECNOLOGIA NOS TRIBUNAIS 
HAVERÁ MELHOR OPORTUNIDADE DE AJUSTAR 
O TRABALHO DA JUSTIÇA ÀS NECESSIDADES DE 
CADA INDIVÍDUO. 

AS SALAS ESPECIAIS 
PARA ENTREVISTAS 
DE CRIANÇA ESTÃO 
LOCALIZADAS NA 
POLISSTATION [SEDE DA 
POLÍCIA] E NA MAGISTER 
DOMSTOL [CORTE 
DE JUSTIÇA]. INTERVJU 
RUM [SALA ESPECIAL 
NA UNIDADE POLICIAL 
SEPARADA POR SALA DE 
CONTROLE] E
DOMSTOLEN RUM 
[SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA- 
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO]. 
QUANDO O CASO VAI 
A JULGAMENTO E A 
CRIANÇA/ADOLESCENTE 
PODE NOVAMENTE 
PRESTAR DEPOIMENTO, 
FAZ-SE USO DE LIVE 
LINK BY COURT ROOM 
[VIDEOCONFERÊNCIA EM 
SALA NA CORTE].

ENTREVISTA 
COGNITIVA 
(EC) PARA 
EVIDÊNCIA COM 
A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, UM 
POLICIAL; CASO VÁ 
A JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER UM 
INTÉRPRETE.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO.

UMA VEZ NA FASE 
DE INVESTIGAÇÃO, 
PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, 
E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM 
PRIMEIRA E SEGUNDA 
INSTÂNCIAS, CASO 
A ENTREVISTA 
VIDEOGRAVADA 
NÃO SEJA ADMITIDA 
COMO PROVA 
VÁLIDA. 

26) SUÉCIA

MARCO LEGAL FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES 
A CRIANÇA/
ADOLESCENTE 
PRESTA DEPOIMENTO

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

TÉCNICA 
ADOTADA PARA 
A ENTREVISTA

INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO
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AUSTRÁLIA

NOVA ZELÂNDIA

OCEANIA
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MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO

EVIDENCE ACT 1958 E CHILD 
PROTECTION ACT 1999, SECTION 14 
[LEI DAS EVIDÊNCIAS 1958 E LEI 
DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA 1999]  
REGULAMENTAM A GRAVAÇÃO 
DE VÍDEO/AUDIOCASSETE DE 
ENTREVISTAS COM CRIANÇAS 
VÍTIMAS /TESTEMUNHAS SOB 
AMEAÇA DE ALGUM TIPO DE 
ATAQUE PESSOAL.

A POLÍCIA CONTÉM 
AS INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO  
A CHILD-ORIENTED ROOM 
WITH A TWO-WAY MIRROR  
[SALA ORIENTADA PARA 
CRIANÇA COM ESPELHO 
UNILATERAL], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA  FASE DE 
INVESTIGAÇÃO.
QUANDO O CASO VAI 
A JULGAMENTO E A 
CRIANÇA/ADOLESCENTE 
PODE  NOVAMENTE  
PRESTAR DEPOIMENTO, 
FAZ-SE USO DE LIVE LINK 
[VIDEOCONFERÊNCIA].

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, UM 
POLICIAL; CASO VÁ 
A JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER UM 
INTÉRPRETE.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO.

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA.

27) AUSTRÁLIA
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EVIDENCE ACT 2006 [LEI DAS 
EVIDÊNCIAS 2006] FEZ ALTERAÇÕES 
PERMITINDO QUE O JUIZ PRESIDA 
JULGAMENTOS CRIMINAIS DE 
CRIMES SEXUAIS, GARANTINDO 
QUE CRIANÇAS/ADOLESCENTES 
ATÉ 17 ANOS DE IDADE POSSAM 
DAR EVIDÊNCIA POR MEIO 
DE FITA DE VÍDEO GRAVADA 
PREVIAMENTE. TOMADA DE 
DEPOIMENTO COM PERGUNTAS 
FEITAS PELOS ADVOGADOS DE 
DEFESA, CANALIZADA POR MEIO DE 
AUDIOLINK [CONEXÃO DE ÁUDIO], 
NO QUAL UMA PESSOA PRÓXIMA À 
CRIANÇA REPETE A PERGUNTA PARA 
QUE ELA POSSA RESPONDER; POSSUI 
SCREEN [TELA/BIOMBO], DE MODO 
A IMPEDIR O CONTATO VISUAL DA 
CRIANÇA COM O ACUSADO, MAS 
PERMITINDO QUE O JUIZ E O JÚRI 
SEJAM CAPAZES DE VER A CRIANÇA. 
DISPÕE A REFERIDA LEI QUE, AO DAR 
ESSES ENCAMINHAMENTOS, O JUIZ 
DEVE TER EM MENTE A NECESSIDADE 
DE MINIMIZAR O ESTRESSE SOBRE O 
AUTOR DA DENÚNCIA E, AO MESMO 
TEMPO, GARANTIR JULGAMENTO 
JUSTO PARA OS ACUSADOS.

A POLÍCIA CONTÉM 
INSTALAÇÕES DO 
AMBIENTE DENOMINADO 
INTERVIEW ROOM [SALA DE 
ENTREVISTA], DESTINADO 
À COLETA DE EVIDÊNCIAS 
ORAIS NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO. AS 
OUTRAS SALAS ESPECIAIS 
ESTÃO LOCALIZADAS 
NAS CORTES DE JUSTIÇA 
E SÃO DENOMINADAS 
COURT ROOM/LIVE LINK-
CCTV [SALA NA CORTE/
VIDEOCONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO], PARA 
QUANDO O CASO 
VAI A JULGAMENTO 
E A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PODE VIR 
A PRESTAR DEPOIMENTO 
NOVAMENTE.

ENTREVISTA 
COGNITIVA (EC) 
PARA EVIDÊNCIA 
COM A CRIANÇA/ 
ADOLESCENTE.

NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, UM 
POLICIAL; CASO VÁ 
A JULGAMENTO, 
DEPOIMENTO VIA LIVE 
LINK-CCTV [VIDEO-
CONFERÊNCIA-
CIRCUITO FECHADO 
DE TELEVISÃO] 
REALIZADO POR: 
JUIZ, PROMOTOR, 
DEFENSOR DO 
IMPUTADO, 
PODENDO HAVER UM 
INTÉRPRETE.

A JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA 
SÓ OCORRE QUANDO A CORTE 
DE MAGISTRADOS RECEBE 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA 
REALIZADA PELA POLÍCIA 
E FAZ UM JULGAMENTO 
DE ADMISSIBILIDADE DAS 
EVIDÊNCIAS, QUE SERÃO 
ASSISTIDAS PELO JUIZ, 
PROMOTOR E DEFENSOR 
DO IMPUTADO, OS QUAIS 
VALIDARÃO OU NÃO A 
VIDEOGRAVAÇÃO. 

UMA VEZ NA FASE DE 
INVESTIGAÇÃO, PARA A COLETA 
DE EVIDÊNCIAS, E NA FASE DE 
JULGAMENTO EM PRIMEIRA E 
SEGUNDA INSTÂNCIAS, CASO A 
ENTREVISTA VIDEOGRAVADA NÃO 
SEJA ADMITIDA COMO PROVA 
VÁLIDA.

28) NOVA ZELÂNDIA

MARCO LEGAL INSTITUIÇÃO 
RESPONSÁVEL E 
AMBIENTE 
DESTINADO À TOMADA 
DE DEPOIMENTO

TÉCNICA 
ADOTADA PARA A 
ENTREVISTA

PROFISSIONAL 
ENCARREGADO 
DE REALIZAR A 
ENTREVISTA

FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA 
DE DEPOIMENTO/ 
JUDICIALIZAÇÃO DA PROVA)

QUANTAS VEZES A CRIANÇA/
ADOLESCENTE PRESTA 
DEPOIMENTO



Seção III
Relato de experiências referenciais: 
Inglaterra e Argentina
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Do conjunto das experiências catalogadas, selecionamos duas consideradas paradigmáticas para um breve relato, visan-
do propiciar ao leitor uma visão mais detalhada da metodologia empregada. A experiência da Inglaterra tem sido uma das mais 
disseminadas e adaptadas em países de língua inglesa, em alguns países asiáticos e também em alguns países de língua espanhola. 
Já a experiência da Argentina vem sendo difundida pelos países da América do Sul e Central.

REINO UNIDO - INGLATERRA

BREVE HISTÓRICO DA EXPERIÊNCIA 

Há mais de uma década, desde 1991, o Reino Unido vem produzindo conhecimento e desenvolvendo práticas sociais 
inovadoras quanto ao uso de tecnologias de videogravação para a produção de provas em processos judiciais. A Inglaterra foi um 
dos países pioneiros na produção de provas com base na tomada especial de depoimentos para os casos de crianças vítimas ou tes-
temunhas de violência. Os procedimentos adotados naquele país se tornaram paradigmáticos e se transformaram em uma matriz 
que vem sendo disseminada, de forma adaptada, para muitos outros países, como Cuba, Malásia, Costa Rica, Jordânia, República 
Dominicana, Jamaica, Chile, entre outros. 

A principal fi nalidade da tomada de depoimento especial é possibilitar que crianças e adolescentes, estejam estes na con-
dição de vítimas ou testemunhas, prestem depoimento de forma protegida e, na condição de vítimas, que esta forma de tomada de 
depoimento previna a revitimização, que normalmente ocorre nos processos tradicionais de tomada de depoimento. Este tipo de 
depoimento valoriza a voz das crianças, uma reivindicação do movimento de defesa dos direitos da criança e, ao mesmo tempo, 
assegura a produção coerente de provas. A fi nalidade última da produção de provas é quebrar o ciclo da impunidade de pessoas 
que cometem violência sexual contra crianças e adolescentes, largamente respaldado pela falta de materialidade das provas.

A METODOLOGIA DA TOMADA DE DEPOIMENTO UTILIZADA NA INGLATERRA

Considerando que a criança ou o adolescente devem ser ouvidos em tempo mais próximo à notifi cação, a entrevista 
forense ocorre essencialmente durante a fase de investigação policial, instância responsável pela coleta de evidências de uma pro-
vável situação de violência, sob a coordenação do Crown Prosecution Service (CPS) [Ministério Público Inglês]. Ela é conduzida 
  por um profi ssional capacitado para tal, o qual, na fase investigativa, na maioria das vezes, é um policial.
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Importante salientar que o CPS é instituição bastante nova, tendo sido criado em 1986. Diferentemente do que ocorre na 
maior parte dos países de cultura jurídica romano-germânica, o CPS não é composto por funcionários de carreira no Estado, mas por 
advogados especializados na redação de pleadings [início de uma ação judicial na qual formalmente as partes apresentam suas alegações e 
defesas]. Do CPS fazem parte advogados de duas esferas jurídicas: a) solicitors [advogados que normalmente só podem advogar em pri-
meira instância e que são generalistas]; b) barristers [advogados que podem advogar nas cortes de justiça em todos os níveis e que, muitas 
vezes, são especialistas]. Prosecutors [promotores de justiça] podem ser solicitors ou barristers.

A tomada de depoimento especial ocorre na interview suite video [sala de entrevista com vídeo], instalada em algumas unidades 
da polícia e em alguns edifícios das cortes de justiça. No caso das unidades policiais, estas salas de entrevista são instaladas em edifícios 
apropriados, fora das chamadas police stations [delegacias], em um ambiente mais amigável para as crianças e os adolescentes. As salas são 
climatizadas, possuem tapetes especiais e janelas herméticas que visam impedir qualquer interferência de ruídos externos. Há um especial 
cuidado de que estas salas tenham agradável iluminação, cores claras, mobiliário confortável e brinquedos que não sejam anatômicos 
nem violentos ou que contenham qualquer dispositivo sonoro. Para evitar que a criança se distraia, esses brinquedos são utilizados pelo 
entrevistador como último recurso a ser adotado quando necessária a descrição pormenorizada de uma possível situação de violência 
vivenciada por ela. No interior da sala, há geralmente dois sofás, um com dois assentos e outro com um, no qual normalmente a criança 
vítima/testemunha presta seu depoimento.

A sala de entrevista com vídeo visitada pela equipe desta pesquisa no condado de Gloucestershire, Reino Unido, como as outras 
salas do país, estava equipada com CCTV. Nesta sala, as entrevistas são gravadas usando-se duas câmeras de vídeo: uma grande angular, 
instalada no canto superior de uma das paredes, e outra fi xada logo abaixo da anterior, a aproximadamente 1,8 metros de distância do 
piso. Esta câmera possui inclinação e zoom, podendo registrar a entrevista a partir de diferentes ângulos, assim fornecendo a melhor 
qualidade visual possível. Os microfones estão colocados perto dos sofás para garantir registro de áudio da entrevista com boa qualidade. 
Na sala há ainda um aparelho de interfone conectado a uma outra sala contígua, chamada de sala de monitoramento ou controle, em que 
se encontram os aparelhos eletrônicos para a gravação do vídeo e do áudio da entrevista.

Para a videogravação da entrevista realizada na fase de investigação, os policiais trabalham em dupla, fi cando um responsável 
pela entrevista com a criança e o outro responsável pela operação dos equipamentos, tomadas de imagem e intervenção via interfone. 
Como regra geral, dentro da sala de entrevista apenas as presenças da criança/adolescente e do entrevistador são permitidas. Contudo, 
em alguns casos, pode ser considerado mais apropriado que outro adulto, um familiar idôneo, um tutor ou um assistente social, permane-
ça com a criança dentro da sala de entrevista. Quando isso acontece, a pessoa que está em companhia da criança deve, obrigatoriamente, 
assinar um termo de compromisso sobre as regras que regem sua presença na sala.
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A monitoring room [sala de monitoramento ou controle] contém os equipamentos de fi lmagem e gravação das entrevistas, os 
controles e um monitor para assistir à entrevista no exato momento em que esta ocorre. Todo o equipamento de gravação preenche os 
requisitos do sistema de justiça penal em termos de qualidade e segurança do registro, frente ao risco de modo a evitar uma possível edição 
não autorizada. Há equipamentos para movimentar a câmera, ajustar a inclinação e o zoom durante a entrevista. Visando garantir que 
não ocorra qualquer problema durante o registro da entrevista, o procedimento de gravação inclui uma série de dispositivos de segurança, 
como uso de alarmes, embora o evento seja considerado extremamente raro. Também são incluídas advertências para garantir que o equi-
pamento esteja confi gurado corretamente quando a gravação é iniciada. A entrevista é gravada em DVD e fi tas VHS e, além disso, existe 
um mecanismo para gravar o áudio em fi tas cassete, que são geralmente utilizadas para auxiliar as transcrições de entrevistas que se façam 
necessárias. Esta sala conta com ar-condicionado para a boa manutenção dos equipamentos.

As entrevistas gravadas possuem, em média, de 50 minutos a 1 hora de duração, podendo chegar, às vezes, a 1 hora e 30 
minutos. Registradas em formato digital por meio de DVD e também em VHS, a qualidade da gravação fi ca sob a coordenação do 
policial responsável pela documentação. 

Na sala de controle, além do policial responsável pelo manuseio dos equipamentos, pode haver outro tipo de fi scalização, 
também participando da oitiva o agente do CPS e, em alguns casos, um familiar da vítima, que assistem à entrevista por meio de um 
monitor de vídeo. 

Antes de dar início à videogravação da entrevista, são feitos os esclarecimentos necessários à vítima ou testemunha sobre as 
razões de seu comparecimento àquela unidade. Também se certifi ca com a mãe/familiar ou tutor da criança para que não converse 
sobre o fato antes da gravação, de modo que o testemunho não seja infl uenciado pela família. Entre os procedimentos básicos adotados 
para este momento, se destacam:

• Esclarecimentos sobre os motivos da realização da entrevista;

• Esclarecimentos sobre a conversa entre o/a declarante e o técnico por um período determinado;

• Esclarecimentos sobre os procedimentos tecnológicos adotados, bem como sobre os funcionários policiais que se encon-
tram na sala para onde está sendo transmitida a videoconferência;

• Esclarecimentos de que, em alguns momentos, a entrevista será interrompida, para que o instrutor, por meio do interfo-
ne, se assegure de que todas as perguntas e dúvidas sobre o fato sejam esclarecidas. 
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Segundo orientações do protocolo Achieving the best evidence in criminal proceedings3 [Obtendo melhores provas em procedimentos cri-
minais], utilizado pelos policiais, um processo de quatro fases de entrevista deve ser seguido. Após uma introdução padrão, defi nida pelo 
protocolo, que inclui a exploração truth and lies [verdades e mentiras] e uma explicação do papel a ser desempenhado pelo entrevistador e pela 
testemunha, o contato inicial com a criança/testemunha deve ser realizado por meio de uma escuta atenta a ela, fase chamada rapport stage [está-
gio de rapport], a fi m de permitir que ela se encontre relaxada e familiarizada ao falar com o ofi cial. Frente ao intento de obter fatos relevantes 
para a investigação por meio do relato da criança, o entrevistador deve ser extremamente cuidadoso e paciente para esperar por uma revelação, 
não podendo usar as perguntas principais para introduzir questões sob inquérito. Todos os ofi ciais entrevistadores possuem treinamento sobre 
as normas nacionais e as habilidades necessárias para as entrevistas, de modo que as regras para a produção de provas não sejam violadas. Os 
agentes são encorajados a obter o máximo de informação possível durante a livre narrativa da criança. Questionar é considerado adequado, 
desde que o entrevistador siga as normas instituídas para a tomada de depoimento.

A formação dos ofi ciais inclui, ainda, exercícios simulados em formato role-playing [técnica de psicodrama baseada na representação 
de papéis]. Desta forma, ao entrevistar crianças vítimas ou testemunhas, os policiais desenvolvem habilidades de entrevista adequadas à idade 
evolutiva da criança e/ou do adolescente. Espera-se que o policial entrevistador atue como facilitador do relato da violência vivenciada e/ou 
testemunhada. Alguns fatores devem ser também observados pelo entrevistador, tais como: necessidades especiais, habilidades cognitivas do 
declarante, como memória, atenção, etc. É recomendado, de forma expressa, que o entrevistador não faça anotações durante a entrevista para 
evitar distrair a criança ou comunicar intenções relacionadas à investigação. 

É oportuno comentar que as alterações feitas em outubro de 1992 que levaram à introdução de videogravação em entrevistas com 
crianças vítimas ou testemunhas também recomendam que caso se faça necessário um novo depoimento durante o julgamento oral, este deve 
ser realizado por meio de live link [videoconferência], fi cando a criança em sala equipada com vídeo, fora da sala de audiência.

Para a tomada de depoimento em audiências, podem ser utilizados os seguintes procedimentos: entrevista gravada durante o inquérito para 
efeito de sua admissão como prova principal no processo apresentada ao tribunal do júri; caso seja necessário, uma nova entrevista com a criança 
pode ser realizada por meio de videoconferência, ou ainda, na sala de audiência, com auxílio de screen [tela ou biombo] que impeça o contato visual 
entre o imputado e a criança vítima ou testemunha. Neste particular, todo depoimento é rigorosamente presidido pelo juiz, acompanhado pelo agen-
te do CPS e pela defesa do imputado, que podem fazer perguntas para validar ou não o depoimento como prova no processo.

3 Home Office (2000). Achieving the best evidence in criminal proceedings: Guidance for vulnerable and intimidated witnesses, including children. London.
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MARCO LEGAL

Em 1991, por meio da Criminal Justice Act [Lei da Justiça Criminal], a Inglaterra criou o cenário jurídico para permitir a vide-
ogravação de depoimentos de crianças vítimas ou testemunhas em procedimentos penais e sua utilização como evidence in chief [prova 
principal] na fase de julgamento oral. Em 1999, com a aprovação da Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, Part II – Giving of  evidence 
or information for purposes of  criminal proceedings [Justiça Juvenil e Lei para Evidências Criminais 1999, Part II – Fornecendo evidências 
ou informações para fi ns de processo penal], foram introduzidas novas regras para a utilização da videogravação de entrevistas como 
prova principal. Além disso, também as disposições sobre o uso de videogravação de entrevistas de testemunhas durante a investigação 
foram estendidas em casos de “testemunhas vulneráveis ou intimidadas”. O Capítulo I – Special measures/directions in case of  vulnerable and 
intimidated witnesses [Medidas/instruções especiais em casos de testemunhas vulneráveis e intimidadas] determina as medidas a serem 
adotadas para em casos de testemunhas vulneráveis, visando garantir a admissibilidade da entrevista gravada como prova principal a ser 
apresentada à Magistrates’ Court [Corte de Magistrados] ou à Crown Court [Corte da Coroa].

Essa mudança na legislação, iniciada em 1991, representou uma signifi cativa modifi cação no marco legal inglês e foi resultado 
do trabalho realizado por uma comissão interdisciplinar composta por juízes da Corte da Coroa, agentes do CPS, outros funcionários 
da justiça, da polícia e ONGs de proteção infantil responsáveis por uma reforma no procedimento judicial válida para a Inglaterra e o 
País de Gales. Esta lei alterou o procedimento penal, estabelecendo que o primeiro depoimento da criança deve ser gravado em for-
mato de videotape e que esta gravação seja admissível como prova principal tanto na Corte de Magistrados quanto na Corte da Coroa. 

FLUXOGRAMA

No Reino Unido, as evidências são coletadas na fase de investigação e o CPS, após avaliação, decide instalar ou não a ação 
penal apresentando as evidências para a Corte de Magistrados. Esta corte pode acolher a denúncia ou submeter certos casos mais sérios 
à Corte da Coroa e, sendo aceita a sua jurisdição, se faz um julgamento de admissibilidade do depoimento videogravado como prova 
principal, decidindo se o caso vai ou não a julgamento. Com contornos traçados a partir do sistema de justiça da Common Law4 [Direito 
consuetudinário], cabe comentar que o ordenamento jurídico inglês mantém longa tradição do juízo oral e está dividido basicamente em 
duas jurisdições, uma inferior e outra superior. A Corte da Coroa e a Corte de Magistrados compõem jurisdição de primeira instância, 

4 Common Law - modelo anglo-saxônico de justiça baseado no fato de que, diante de um litígio, o tribunal deve buscar a solução nas práticas sociais e nos costumes.
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em que a primeira tem competência sobre crimes graves, servindo também como instância ocasional de apelação para a segunda. A Corte 
da Coroa só ouve crimes graves, e nem todos os crimes sexuais chegam a esta instância. Quando o caso chega à Corte da Coroa, o jul-
gamento é realizado frente a um juiz e a um júri composto por 12 indivíduos, cabendo ao juiz decidir sobre questões jurídicas, enquanto 
os jurados decidem sobre o fato. Se, por outro lado, os magistrados aceitarem a competência do caso, o julgamento será normalmente 
ouvido por três deles. Existe todo um sistema de proteção institucionalizado para orientar e proteger crianças/adolescentes vítimas/
testemunhas. Um processo na justiça pode demorar até quatro anos para chegar a uma decisão fi nal.

Veja, abaixo, um passo-a-passo do funcionamento da norma processual inglesa:

FASE I: INVESTIGAÇÃO / COLETA DE PROVAS
   
 1) DENÚNCIA
    
 POLÍCIA  4) ENTREVISTA   5) MINISTÉRIO
  DELEGACIA  VIDEOGRAVADA  PÚBLICO  
 ESPECIALIZADA  SALA ESPECIAL  CPS
                                                             (UMA VEZ)                         

        
           FASE II: JULGAMENTO                                                                                        

 2) ANÁLISE DE RISCO:    6) CORTE DE MAGISTRADOS
 MEDIDAS DE PROTEÇÃO        (JURISDIÇÃO INFERIOR) 
     
               
 
 3) SERVIÇO SOCIAL 7) CORTE DA COROA
    CONSULTA            MÉDICOS (JURISDIÇÃO SUPERIOR)
   HOSPITAIS (CRIMES GRAVES)
          ESCOLAS
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1) A polícia é a instância responsável por registrar a denúncia, que pode ser recebida pessoalmente, por telefone, fax ou carta. O 
procedimento de investigação para casos de violência sexual contra crianças e adolescentes tem início a partir deste registro, feito 
e executado sob a responsabilidade da polícia;

2) e 3) Imediatamente após o relato do crime, dois processos são realizados simultaneamente. A polícia dá inicio ao inquérito 
policial, enquanto o serviço social faz uma verifi cação acerca da família e dos antecedentes da criança/adolescente. Isto inclui a  
verifi cação da história familiar da criança/adolescente por meio de informações registradas no serviço de saúde, escolas, hospitais 
e outras fontes. Poucas horas após a conclusão do relatório, a polícia, o serviço social e, se necessário, outras agências fazem uma 
reunião estratégica com o objetivo de traçar as próximas etapas do processo. Neste momento, esses atores também consideram 
a necessidade imediata de proteção da criança/adolescente com base nas informações fornecidas pelo serviço social e a polícia a 
respeito dos antecedentes do suposto agressor. Também é considerado o ritmo da entrevista com a criança/adolescente vítima/
testemunha e o investigador e o assistente social traçam um plano de entrevista a ser empregado como guia no momento da video-
gravação da entrevista com a criança/adolescente vítima/testemunha. Quando marcada a entrevista, é realizada uma pré-entrevista 
com a vítima/testemunha, durante a qual o policial entrevistador está orientado a não fazer qualquer comentário com a criança/
adolescente sobre a violência vivenciada/testemunhada, para que não haja riscos de “contaminação das evidências/provas”. O po-
licial fará anotações sobre a conversa com a criança/adolescente e, se for feita qualquer revelação espontânea sobre o abuso sofrido 
ou testemunhado, este fato será apenas registrado, mas não discutido neste momento;

4) O momento exato de realização da entrevista dependerá da especifi cidade de cada caso. Contudo, após a conclusão do relatório 
do crime, que ocorre quatro dias após a denúncia, se realiza a videogravação da entrevista com a vítima em uma sala de entrevista 
com vídeo que pertence à unidade policial. Neste momento, estão presentes o entrevistador capacitado pela polícia, o agente do 
CPS e o policial responsável pela gravação;

5), 6) e 7) Após avaliação do CPS, as evidências são oferecidas à Corte de Magistrados, que pode acolher o caso ou decidir transferi-
lo para a Corte da Coroa. Se a admissibilidade da entrevista gravada for questionada, este julgamento pode ser feito pela Corte de 
Magistrados ou pela Corte da Coroa, o que pode acarretar que a entrevista não seja aceita em sua totalidade, ou que certos ele-
mentos sejam removidos por edição da gravação. Caso o crime seja contestado e o caso vá a julgamento, a vítima pode decidir-se 
a dar seu depoimento na corte de justiça ou a evidência pode ser dada em uma sala especial e trasmitida por meio de CCTV para 
a corte de justiça.
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FORMATAÇÃO DA PROVA 

O processo de entrevista realizado pela polícia é orientado por um protocolo ofi cial nacional, que apresenta os critérios e 
procedimentos a serem adotados. Uma vez fi nalizada a gravação da tomada de depoimento especial, são feitas duas cópias do material. 
Para cada cópia é empregado um formulário de uso restrito da polícia, no qual são registrados a data, a hora do início e do fi m da gra-
vação, a localização da sala especial em que a criança/adolescente prestou seu depoimento, o nome e a idade da pessoa entrevistada, o 
nome do policial entrevistador, os nomes dos profi ssionais que assistiram a tomada de depoimento a partir da sala de videoconferência 
e seus respectivos cargos, bem como a assinatura de todos os participantes. Uma das cópias da entevista, chamada master copy [cópia 
mestre], fi ca arquivada em poder da polícia por 25 anos e somente será aberta sob ordem do juiz, caso haja algum risco à integridade do 
registro criminal utilizado no julgamento. A outra cópia, denominada working copy [cópia de trabalho], fi ca em poder de um investigador 
da polícia enquanto ele estiver conduzindo a investigação e, ao fi nal desta, será transferida para o CPS. Se o caso for a julgamento, 
pode ser feita uma cópia para ser fornecida ao advogado do imputado. No entanto, para tal, são estabelecidas condições rigorosas para 
controlar a posse desta gravação, que impede, até mesmo fi sicamente, que o advogado de defesa forneça uma cópia ao acusado. Além 
do registro do equipamento, outras medidas de segurança são aplicadas sobre a gravação, o que permite uma eventual identifi cação da 
fonte. Chamou a atenção de nossa equipe o fato de que o mesmo policial responsável pela gravação da entrevista entrega pessoalmente 
a segunda cópia ao CPS.

O CPS revisa os arquivos do caso enviados pelo investigador da polícia. O CPS deve determinar se as evidências da investi-
gação como um todo são sufi cientes para “fornecer uma chance realística de condenação”. Como parte deste processo, o CPS assistirá 
à videogravação para assegurar que a entrevista esteja de acordo com as regras de evidências. Todas as entrevistas são conduzidas por 
policiais especialmente treinados. Se houver quaisquer partes que sejam inadmissíveis, por estarem relacionadas com matérias não rele-
vantes às acusações feitas, o CPS editará a gravação retirando estes elementos. Além da qualidade da entrevista, o CPS também avaliará 
as habilidades de comunicação da criança/adolescente, sua capacidade intelectual e a opinião dos membros do CPS sobre a habilidade 
que a criança/adolescente tem para ser reinquirida. A principal preocupação do CPS é garantir que a criança seja capaz de apresentar 
uma descrição sobre os fatos relatados que tenha credibilidade.

Uma vez instaurada a ação penal, dá-se início ao processo de preparação para a ida da criança ou adolescente à Corte de Ma-
gistrados vinculada à Corte da Coroa, pois talvez seja necessário ouvir seu depoimento durante a fase de julgamento, caso o juiz consi-
dere a videogravação inaceitável. Nestes casos, a criança/adolescente presta depoimento fora da sala de audiência, em sala especial, por 
meio de CCTV. Há, contudo, situações nas quais não há exigência de que a criança/adolescente esteja fi sicamente presente no edifício 
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judicial, podendo o/a declarante, no ato da entrevista, estar em outra dependência administrativa, como delegacia, hospital, ou mesmo 
em sua residência, caso se avalie que o seu comparecimento à corte de justiça seja excessivamente traumatizante. Também se garante 
que a vítima não tenha qualquer contato com o acusado. 

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Existe no Reino Unido o reconhecimento de que nenhum tipo de profi ssional está completamente preparado para conduzir 
as entrevistas apenas com a sua formação acadêmica. Por essa razão, a polícia mantêm cursos sistemáticos de capacitação em entrevis-
tas forenses para policiais. 

Vale ressaltar que no início da implantação dessa metodologia, algumas assistentes sociais também realizavam entrevistas. No 
entanto, ao longo da experiência, como se tratavam de entrevistas para evidências, pôde-se constatar que, pelas características específi -
cas do trabalho do serviço social, tornou-se recorrente que detalhes importantes para a investigação policial passassem despercebidos. 
A partir dessa experiência, e para que houvesse maior admissibilidade legal das entrevistas videogravadas com crianças testemunhas, foi 
decidido que somente policiais devidamente treinados, com capacitação em técnica de entrevistas investigativas-cognitivas, realizassem 
as entrevistas videogravadas. 

Nesse sentido, existe atualmente no Reino Unido um procedimento ofi cial de capacitação em entrevistas com crianças vítimas 
de violência, especialmente destinado a policiais, para que não exista o risco de “sair pisoteando sobre as provas”. Todos os agentes de 
polícia, que são os principais responsáveis por entrevistar as crianças, são capacitados em técnicas de forensic investigative-cognitive interviews 
[entrevista forense investigativa-cognitiva] e o treinamento leva, em média, dez dias. Nos quatro primeiros dias, os policiais recebem 
conteúdos teóricos, basicamente sobre psicologia infantil, habilidades com crianças e capacidades cognitivas. No quinto dia, recebem 
instruções sobre técnicas de entrevistas investigativas-cognitivas. A partir do sexto dia, os policiais selecionam casos reais e trabalham 
com sínteses destes para, então, criar dinâmicas de role-playing [representação de papéis]. Os quatro dias fi nais do treinamento são 
destinados a práticas de entrevista e gravação nas salas de entrevista. Entre os policiais, se estabelece uma alternância de papéis: um 
representa o papel da criança, o segundo o do entrevistador, enquanto um terceiro manuseia os equipamentos e os demais assistem à 
transmissão da entrevista por videoconferência, representando os papéis do promotor e da família da vítima. Todos os participantes 
simulam situações passando-se por vítima/testemunha e entrevistador. Na fase de conclusão do treinamento, os policiais revisam o 
trabalho realizado, não só sobre como fazer a entrevista, mas desenvolvendo habilidades sobre como revisar o seu próprio trabalho.
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Esta metodologia de treinamento tem gerado impacto positivo nos policiais, pois quando têm de representar uma criança ví-
tima/testemunha de violência, os policiais verbalizam o sentimento de transferência, “Eu agora entendo como é difícil falar sobre isso 
e explicar o que aconteceu”, projetando em sua atividade profi ssional cotidiana uma maior e melhor habilidade de escuta e tolerância 
ao relato de uma criança vítima/testemunha de violência.

Tanto o procedimento de tomada de depoimento especial quanto os cursos de capacitação são realizados de forma inter e 
transdiciplinar para fazer frente a um problema social complexo como a violência sexual contra a criança. Por essa mesma razão, é 
fundamental que a capacitação alcance também uma rede de proteção, na qual a criança encontra-se inserida.

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Quantos depoimentos foram tomados nessas salas em toda a Inglaterra? Qual o impacto do sentimento de dor que as crian-
ças e adolescentes inglesas sentiam ao repetir os fatos ocorridos dezenas de vezes? Que impacto eles vêm provocando nos índices de 
responsabilização dos perpetradores de violência sexual contra crianças e adolescentes? São questões que convidam a nossa imaginação 
socioantropológica a investigar.

Desde a introdução da videogravação de testemunhos de crianças em 1992, uma série de avaliações vêm sendo realizadas. No 
entanto, a Inglaterra não desenvolveu ainda um mecanismo mais permanente de avaliação longitudinal de sua experiência sobre este 
sistema de entrevistas e seu impacto tanto sobre a criança quanto sobre a administração da justiça. Por outro lado, é oportuno salientar 
que avaliações positivas podem ser feitas por todos os envolvidos no programa. Alguns relatórios de investigação relacionados com a 
experiência do Reino Unido podem ser encontrados em Lamb, Hershkowitz, Orbach, & Esplin (2008).5

Muitas têm sido as vantagens deste tipo de inquirição comparado ao depoimento tradicional, como o impacto sobre a criança 
que, ao prestar seu depoimento de forma protegida e com algumas garantias, tais como estar fora de contato com o imputado, tem 
demonstrado menos suscetibilidade emocional, como choro, medo contínuo e nervosismo excessivo.

5 Lamb, M. E., Hershkowitz, I., Orbach, Y., & Esplin, P. W. (2008). Tell me what happened: structured investigative interviews of  child victims and witnesses. West Sussex: John Wiley & Sons.
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Outra característica que merece destaque, também oriunda do impacto desta prática, tem incidido sobre a qualidade do de-
poimento da criança enquanto prova no processo, cada vez mais bem aceita por agentes do CPS e juízes, por conta de critérios como 
sensibilidade, coerência no relato e credibilidade dos entrevistados assegurados nas gravações. Assim sendo, tanto as entrevistas gra-
vadas quanto o próprio treinamento dos policiais têm servido de instrumento de sensibilização e até mesmo de capacitação para os 
demais funcionários judiciais, pois este tipo de inquirição vem conseguindo fl exibilizar certa resistência do poder judiciário a este tipo 
de evidência. 

A partir de cinco anos da utilização de videogravação para entrevistas com crianças testemunhas como prova principal, juízes 
e representantes do CPS vêm aceitando cada vez mais que esta mesma gravação seja usada no julgamento, não exigindo que a criança 
descreva detalhes da sua experiência para que seu depoimento seja validado como prova. Alguns indícios embasam a hipótese de que, 
com o aumento da credibilidade da criança quando esta testemunha por meio de entrevistas videogravadas, esta prática tem incentivado 
os imputados a admitir sua culpa. Quando isso ocorre, a criança não é obrigada a assistir a todo o julgamento.

Para que esta metodologia tenha se tornado exitosa, foram investidos contínuos esforços para garantir um olhar conjunto 
entre o ambiente da sala especial de entrevista, a tecnologia de videogravação e a capacitação dos policiais entrevistadores.
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FOTOS -  INGLATERRA

Interview video suite [sala de entrevista com video equipada com CCTV], na Child Unit Protection, em Gloucestershire, Reino Unido.
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ARGENTINA

O USO DA CÂMARA GESELL NA ARGENTINA: BREVE HISTÓRICO DA EXPERIÊNCIA

Desde o fi nal dos anos 90, a Câmara Gesell vem sendo utilizada na Argentina para a realização de entrevistas com crianças e 
adolescentes em processos terapêuticos. A partir de 2003, os Departamentos Judiciais da Província de Buenos Aires e Capital Federal 
vêm adotando novas práticas de investigação forense por meio de Câmara Gesell para a tomada de depoimento especial de crianças/
adolescentes vítimas/testemunhas de violência sexual. Estas câmaras, compostas por dois ambientes, estão divididas por um espelho 
unidirecional que permite visualizar a partir de um lado o que acontece no outro, mas não vice-versa. Um dos quartos está destinado 
à observação comportamental. Neste ambiente, destinado à escuta especializada da criança/adolescente vítima/testemunha, não há 
decoração especial. Em geral, há uma mesa e algumas cadeiras dispostas em frente a um grande vidro espelhado, através do qual nada 
se enxerga, podendo-se ver apenas o próprio refl exo. Há uma câmera de vídeo instalada em frente à mesa para o registro visual da 
entrevista e microfones para o registro do áudio. Há também uma estante para acomodar alguns recursos, como jogos e papéis, que 
podem ou não ser usados pelo psicólogo como estratégia durante a entrevista forense. Do outro lado, fi ca outra sala na qual o espelho 
se transforma em uma grande janela da qual se assiste a tudo o que acontece na sala de observação. Nesta sala, estão todos os equi-
pamentos eletrônicos (gravador de vídeo e áudio, televisão e painel remoto de controle). Há também uma mesa de médio porte com 
várias cadeiras para acomodar todos os funcionários judiciais e técnicos.

As Câmaras Gesell estão originalmente instaladas nas sedes do Ministério Público Fiscal que, embora autônomo, faz parte 
do Poder Judicial. Atualmente, das 23 províncias argentinas, 13 já reconhecem a constitucionalidade da Câmara Gesell e vêm implan-
tando esta modalidade de intervenção judicial de forma crescente com a perspectiva de proteção da criança vítima, esperando-se que 
haja adesão nacional. As 13 províncias são: Buenos Aires, Santa Fé e Rosario, Rio Negro, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, 
Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Mendonza, Neuquén, Salta, além da Cidade Autônoma de Buenos Aires, Capital Federal, 
que apresenta status de província. 

MARCO JURÍDICO: O ADVENTO DA CÂMARA GESELL NA PROTEÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCEN-
TES VÍTIMAS/TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL

À luz dos novos paradigmas da proteção integral da infância e sob o marco legal previsto pela Constituição Nacional Argen-
tina, a prática de toma especial de declaraciones testimoniales [tomada de depoimento especial] de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas 
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de violência sexual em Câmara Gesell foi transformada em lei no ano de 2003. Desde então, tem sido centro de contínuos debates, 
ganhando maior reconhecimento e adesão dos profi ssionais envolvidos com a complexa tarefa de inquirir crianças e adolescentes em 
processos judiciais. Esta modalidade de intervenção judicial surgiu como nova estratégia para a proteção e a garantia dos direitos de 
crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência de obter uma escuta digna e adequada à sua condição de pessoas em desenvol-
vimento. Sob o aspecto legal, a Lei Federal nº 25.852/20036 incorporou o Art. 250 bis no Código de Processo Penal, regulamentando 
novos procedimentos para a tomada de depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 

A nova lei de autoria e redação do juiz Carlos Rozanski, magistrado que introduziu de forma pioneira na Argentina o uso 
obrigatório da Câmara Gessell como ferramenta judicial para evitar que crianças sejam maltratadas durante sua passagem pelo sistema 
de justiça, garante que o depoimento deve, necessariamente, ser tomado nas instâncias de um tribunal, ou nas sedes do Ministério Pú-
blico Fiscal, assim excluindo todos os tipos de interrogatório em áreas administrativas, polícia, escola ou outros. Na visão de Rozanski, 
tal estratégia propõe evitar a vitimização secundária de crianças/adolescentes que, ao entrar no sistema judicial, inevitavelmente são 
submetidos a interrogatório. Por meio da Câmara Gesell, crianças/adolescentes prestam seu depoimento na fase inicial da investigação, 
uma única vez, sendo gravado em material audiovisual. Dessa forma, o material passa a ser anexado aos autos do processo, constituindo 
prova válida para todas as etapas posteriores necessárias. 

O NOVO TEXTO INCORPORADO NA FORMA DA LEI  ESTABELECE:

“Quando se trate de vítimas de crimes no âmbito do Código Penal,7 Livro II, Título I, Capítulo II e Título III, que no mo-
mento que exijam seu comparecimento não tenham atingido 16 anos de idade, deverá ser adotado o seguinte procedimento: 

a) A criança em questão só será entrevistada por um psicólogo especializado em crianças e/ou adolescentes designado pelo 
tribunal que ordene a medida, não podendo, em caso algum, ser interrogado de forma direta por este tribunal ou as partes;

6 A Lei Federal nº 25.852/2003, de autoria e redação do Dr. Carlos A. Rozanski, juiz federal e atual presidente do Tribunal Oral de La Plata, regulamenta os procedimentos para a tomada 
de depoimento especial de crianças vítimas de violência. Ele também é especialista em legislação sobre violência contra a criança (maus-tratos e abuso). Lei: Honorable Congreso de la 
Nación Argentina (4 dic. 2003). Código Procesal Penal de la Nación Modifi cación. Publicada en el Boletín Ofi cial del 8 ene. 2004. Resumen: Incorpórase al Libro II, Título III, Capítulo 
IV del Código Procesal Penal de la Nación, Artículo 250 bis, y el Artículo 250 ter.

7 Código de Processo Penal atualizado.
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b) O evento terá lugar em uma sala ambientada com as ferramentas apropriadas para a idade e o estágio de desenvolvimento 
da criança; 

c) No período que o tribunal disponha, o profi ssional elaborará um relatório pormenorizado com as devidas conclusões; 

d) A pedido das partes, ou se o tribunal disponibilizar, as alternativas no ato podem ser seguidas a partir do exterior do recinto, 
por meio de vidro espelhado, equipamento de microfone, vídeo ou outros meios técnicos que estejam disponíveis.

No atual contexto argentino, a Lei Federal nº 25.852/2003 materializou uma reforma jurídica nos procedimentos a serem 
adotados para a tomada de depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em processos judiciais e o uso dessa 
ferramenta tem representado uma perspectiva nova e mais humanizada no tratamento judicial oferecido a eles. Porém, é oportuno 
comentar que esta é uma lei federal válida para a justiça federal e para a Província de Buenos Aires. O Código de Processo Penal possui 
caráter provincial e cada uma das demais províncias edita sua própria legislação. 

Toda a experiência argentina está fundamentada na proteção da criança/adolescente vítima e sua não-revitimização em âmbi-
to institucional, conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, normativa da qual aquele país é signatá-
rio. Espera-se, pois, que a referida lei seja aplicada em âmbito nacional.

COMO FUNCIONA A NORMA PROCESSUAL ARGENTINA PARA CASOS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

O processo penal argentino para casos de violência sexual contra crianças/adolescentes prevê a idéia do juizado de instru-
ção, instrumento destinado à apuração das infrações penais sob a presidência de um juiz, o chamado “juiz de garantia”. Nesse caso, 
o promotor que compõe o poder judicial e, portanto, possui autoridade como fi scal da instrução, é o responsável por colher todos 
os elementos probatórios para a instrução penal. Cabe à polícia as funções de colaborar na investigação, prevenir e reprimir o delito 
imediatamente. Esse modelo de justiça ganha ênfase no que diz respeito à proteção da vítima porque nele não ocorre a repetição das 
provas, hoje verifi cada no sistema processual penal brasileiro, que preserva, como regra, uma investigação preliminar sem valor pro-
batório, ou seja, o inquérito policial.

Na Argentina, a denúncia pode ser apresentada indistintamente para a polícia, promotor, juiz ou qualquer autoridade compe-
tente. Por lei, qualquer uma das instituições citadas, ao receber a denúncia, tem a responsabilidade de dar os encaminhamentos legais 
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cabíveis. Por solicitação do Ministério Público Fiscal, a polícia judiciária tende a atuar desde o momento em que se torna pública uma 
determinada situação de violência, iniciando os procedimentos legais.8 

O funcionário responsável pela instrução do processo, o fi scal [promotor de justiça], terá sempre o controle da gravação de 
vídeo. É sugerido que esta informação seja repassada e explicada à criança e/ou adolescente declarante. O vídeo será a única prova 
testemunhal da criança/adolescente para todos os efeitos legais, qualquer que seja a natureza do processo com relação ao abuso sexu-
al da vítima. Deverão, ainda, ser tomadas todas as precauções técnicas para a gravação do depoimento, bem como de manutenção e 
armazenamento necessários para evitar a deterioração ou a destruição da gravação, desta forma preservando o seu valor probatório.

 O depoimento gravado constitui, pois, prova válida no processo, salvo entrevistas em que não sejam respeitadas as devidas 
orientações, caso em que o juiz ou o defensor do imputado poderão pedir a não admissibilidade do material. Na província de Buenos 
Aires, a tomada de depoimento pode também ser realizada como “antecipação extraordinária de prova”, em conformidade com o Art. 
274 do Código de Processo Civil. 

Concluída a investigação, com o depoimento gravado em CD e VHS anexado aos autos do processo, sob a presidência de um 
fi scal [promotor de justiça], responsável por colher todos os elementos probatórios para a instrução penal, oferece-se uma acusação ao 
Tribunal Oral (coletivo com três juízes), que decidirá pelo seguimento do processo ou não. A fase judicial pode durar meses ou mesmo 
anos até que seja fi nalizada; contudo, via de regra, a criança/adolescente vítima/testemunha presta depoimento especial somente na 
fase inicial da investigação.

 O FLUXOGRAMA 

A Câmara Gesell visitada pela equipe desta pesquisa, localizada nos Tribunais de Lomas de Zamora, na província de Buenos 
Aires, estava totalmente equipada com suportes tecnológicos, como câmera de vídeo, mesa de gravação, microfones, áudio, televisão e 
cabeamento necessários ao registro audiovisual do depoimento. 

8 Rozanski, C. A. (2005). A menina abusada diante da justiça. In: J. R. Volnovich (Org.), Abuso sexual na infância. (pp. 110-111). Rio de Janeiro: Lacerda Editores.
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FASE I: 
INSTRUÇÃO DO 

PROCESSO

FASE II:
JULGAMENTO ORAL

1)
DENÚNCIA

2)
INVESTIGAÇÃO

COORDENADA PELO   
MINISTÉRIO PÚBLICO

3)
PROMOTOR FISCAL 

COORDENA A 
PRODUÇÃO DE 

PROVAS

ENTREVISTA REALIZADA 
POR PSICÓLOGO, 

VIDEOGRAVADA EM 
CÂMARA GESELL 
INSTALADA NO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, 
QUE FAZ PARTE DO 

TRIBUNAL 

POLÍCIA OU 
MINISTÉRIO PÚBLICO -

PROMOTOR FISCAL É 
O JUIZ DE GARANTIA

4)
JUIZADO DE INSTRUÇÃO

JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA COM A 

PRESENÇA DAS PARTES: 
DEFENSOR DA CRIANÇA, 
FISCAL, JUIZ, DEFENSOR 

DO IMPUTADO 
É NOTIFICADO, 

PODENDO 
COMPARECER OU NÃO

5)
PROMOTOR FISCAL 

OFERECE ACUSAÇÃO 
AO TRIBUNAL 

ORAL (COLETIVO 
COM TRÊS JUÍZES) 

6)
TRIBUNAL ORAL 
(COLETIVO COM 

TRÊS JUÍZES) JULGA 
A ADMISSIBILIDADE 

DAS PROVAS E  
DECIDE SE HAVERÁ 

OU NÃO REPETIÇÃO 
DO DEPOIMENTO 

(GERALMENTE NÃO 
SE REPETE)

Veja, abaixo, um passo-a-passo do funcionamento da norma processual argentina:
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Também na Cidade Autônoma de Buenos Aires, Capital Federal, o Ministério Público Fiscal tem feito crescente uso da Câma-
ra Gesell, destinada exclusivamente à oitiva de vítimas/testemunhas de crimes contra a integridade sexual. Localizada na Unidad Fiscal 
para la Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (Ufi sex) [Unidade do Ministério 
Público para a Investigação de Crimes Contra a Integridade Sexual, Tráfi co de Pessoas e Prostituição Infantil], esta unidade foi criada 
em fevereiro de 2007 como resultado de um acordo de cooperação entre o Ministério Público Fiscal da República Argentina e o Go-
verno da Cidade Autônoma de Buenos Aires.

Por se tratar de uma unidade do Ministério Público especializada em crimes contra a integridade sexual e a exploração sexual 
infantil, a Ufi sex ganhou status estratégico no enfretamento da violência sexual contra a criança e o adolescente, pois desde a sua im-
plantação se constatou a ocorrência de maior número de denúncias, bem como maior nível de responsabilização, embora ainda não 
haja comprovação por meio de dados estatísticos. Segundo experiência desenvolvida pela Ufi sex, denúncias falsas não costumam pros-
perar e os testes geralmente evidenciam se o que foi dito corresponde à verdade, bem como o perfi l de um provável agressor sexual. A 
Promotoria Geral da Nação conta, ainda, com departamento de assistência integral às vítimas de crimes.

A METODOLOGIA UTILIZADA NA ARGENTINA: DINÂMICA DA TOMADA DE DEPOIMENTO EM 
CÂMARA GESELL

Na Argentina, cada vez mais a psicologia tem agregado valor científi co à sua função de auxiliar a justiça, cabendo aos juízes 
a decisão. Em sua atividade pericial, o psicólogo dito forense deve ser capaz de facilitar o diálogo entre a criança/adolescente vítima/
testemunha de violência, o juiz e as partes no sentido de oferecer respostas para a compreensão de questões que, em muito, vão além 
do Direito. 

As entrevistas forenses são realizadas somente por psicólogos e orientadas a partir de um protocolo indicativo para a tomada 
de testemunho de pessoas com idade inferior a 16 anos, vítimas de abuso sexual, o qual expressa os critérios a serem adotados pelos 
profi ssionais. Dispõe esse protocolo que a tomada de depoimento feita de forma direta com a vítima implicará garantia de que sejam 
providenciados todos os cuidados necessários para a proteção da criança/adolescente, evitando sua revitimização, bem como que o 
depoimento deverá ser tomado por profi ssional devidamente formado e treinado especifi camente para este fi m. Sua formação deverá 
incluir aspectos teóricos sobre ofensas sexuais, abuso e categorias de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança, psicologia, 
linguagem, comunicação e aspectos da gestão das regras processuais acerca dos crimes contra a integridade sexual.
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9 Intebi, I. V. (2008). Valoración de sospechas de abuso sexual infantil. Colección Documentos técnicos. Santander: Gobierno de Cantabria.

Segundo Intebi (2008, p. 27),9 “[...] frequentemente a tarefa de se realizar diagnósticos se assemelha ao trabalho do investiga-
dor que vai articulando diversas pistas (indicadores) para obter um panorama o mais próximo possível do que realmente aconteceu”. 
Dessa forma, para que o psicólogo esteja habilitado a desenvolver sua tarefa como perito judicial, é fundamental que integre e articule 
conhecimentos básicos em psicologia jurídica e técnicas de exploração cognitivas/investigativas.

No momento da audiência/entrevista, geralmente estão presentes na sala de observação a criança/adolescente vítima/teste-
munha e o psicólogo responsável pelo caso, que geralmente procura trabalhar com perguntas abertas e excepcionalmente com questões 
fechadas e hipotéticas. No outro lado do espelho, na sala dos participantes judiciais, estão presentes o promotor, o defensor da criança, 
em alguns casos o defensor do imputado, podendo também estar um juiz, embora esta não seja a regra. A entrevista apresenta caráter 
formal, não havendo ligação de áudio com o psicólogo, que procede interrompendo a entrevista duas ou três vezes, dirigindo-se à sala 
de audiência visando saber as indagações a serem feitas pelas partes (promotor de justiça/fi scal, defensor da criança e defensor do 
imputado).

As estratégias investigativas de tomada de depoimento fi cam a cargo do perito psicólogo, que se dirige ao declarante com 
tonalidade vocal suave, pausada, contemplando suas diferenças culturais e desenvolvimento evolutivo. As perguntas iniciais costumam 
ser mais genéricas, até se chegar ao mais pontual e concreto, visando a validação de uma suspeita de abuso sexual. Caso a entrevista seja 
prolongada, o profi ssional atua no sentido de diminuir os níveis de angústia e ansiedade da criança/adolescente vítima/testemunha, 
passando a fazer comentários positivos e informando ao declarante se sua presença será requerida novamente ou se com o que já foi 
coletado termina sua intervenção no processo judicial.

Uma  vez que estejam esclarecidas todas as dúvidas das partes (defensores e promotor de justiça/fi scal), todo o depoimento 
é gravado e a entrevista é encerrada, com a solicitação de que um membro da família acompanhante do declarante entre na sala para 
que se apliquem os encaminhamentos necessários, como acompanhamento psicológico. Depois de gravada a entrevista, a criança/
adolescente não mais relata o fato, a menos que o caso vá para julgamento e, em razão de haver sido considerado que os argumentos 
não estão bem justifi cados, o depoimento venha a ser desqualifi cado pela defesa do acusado e seja necessário chamar novamente a 
criança/adolescente para depor.
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VANTAGENS E DESVANTAGENS

A experiência desenvolvida em Câmara Gesell por meio de profi ssionais forenses tem sido apontada por especialistas argen-
tinos como sendo a melhor opção para a tomada de depoimento de crianças e adolescentes em processos judiciais. O abuso sexual 
passou a ser um tipo de crime cada vez mais denunciado na Cidade Autônoma de Buenos Aires e, em quatro anos, este tipo de denúncia 
aumentou em 60%.

Entre as principais vantagens e desvantagens para esta metodologia, Alicia Ganduglia (apud Volnovich, 2005, p. 42-43)10 enfatiza 
as seguintes:

VANTAGENS:

• Registro rigoroso da entrevista;

• Documentação visual dos gestos e expressões faciais que acompanham os enunciados verbais da criança;

• Registro visual e verbal que pode ser revisto muito tempo depois por outros profi ssionais;

• Redução do número de entrevistas por parte de outros profi ssionais;

• Forma de capacitação contínua para os entrevistadores;

• Ajuda efetiva para conseguir uma aceitação do acontecido por parte do ofensor;

• Instrumento de ajuda ao familiar não-ofensor ou ao ofensor facilitando a compreensão do que aconteceu 
 e do que não aconteceu.

10 Volnovich, J. R. (2005). Abuso sexual de crianças pequenas: da suspeita à validação. In: J. R. Volnovich (Ed.), Abuso sexual na infância (pp. 33-56). Rio de Janeiro: Lacerda Editores.  
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DESVANTAGENS:

• O processo é intrusivo e a criança pode fi car inibida para revelar informações;

• Há complicações logísticas para se obter uma equipe técnica adequada e uma sala especial;

• A qualidade técnica dos vídeos costuma ser muito pobre;

• Frequentemente podem ser perdidos dados por falha de equipamentos;

• A entrevista fi lmada pode ser utilizada para colocar a criança na berlinda;

• A técnica do entrevistador pode transformar-se no centro do caso muito mais do que a suspeita do abuso sexual;

• O vídeo pode cair em mãos impróprias (algum tipo de meio de comunicação sensacionalista);

• A utilização exime a realização de mais de uma entrevista pela idéia de que, com uma só entrevista, “tudo já foi visto”.

Um dos aspectos considerados como essencial para a garantia dos direitos da criança/adolescente vítima/testemunha diz 
respeito à importância de se contar com o protocolo geral sobre os principais encaminhamentos, instâncias e mecanismos de proteção. 
Os especialistas entrevistados pela equipe desta pesquisa afi rmaram que, uma vez que se tenha um protocolo defi nido e aprovado, as 
principais difi culdades fi cam minimizadas. 

Outra questão considerada nevrálgica diz respeito à necessidade de investimento na formação do profi ssional quanto às reais 
possibilidades de se trabalhar a questão da subjetividade infantil frente ao aparato judicial. Nesse aspecto, o psicólogo deve funcionar 
como principal assessor no processo de validação das suspeitas de abuso sexual por ser o profi ssional habilitado cientifi camente para 
compreender essa subjetividade, desde que seja um psicólogo infantil. Em alguns casos, pode ser qualquer profi ssional que tenha co-
nhecimento sobre questões de abuso e violência sexual, desde que conte com a assessoria de um especialista em psicologia.

Entretanto, ainda que se considere essencial o caráter imprescindível do treinamento para os psicólogos responsáveis pela 
tomada de depoimento especial com conhecimentos específi cos relativos à dinâmica do abuso, violência sexual e experiência em 
perícias, a prática cotidiana evidencia que esta formação mantém caráter autodidata. Muito tem sido falado sobre formação e capa-
citação dos agentes envolvidos, mas ações neste sentido continuam sendo pontuais e incipientes. Entre alguns cursos registrados, 
se destacam: aqueles sobre crimes contra a integridade sexual de crianças e adolescentes, entrevista forense em Câmara Gesell e 
alguns sobre vitimologia.
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MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

De acordo com os especialistas entrevistados pela equipe desta pesquisa, atualmente não há um monitoramento sis-
temático no que se refere ao campo de maus-tratos de crianças/adolescentes na Argentina, o que vem ocasionando grandes 
difi culdades na centralização dos dados. Este fato se deve fundamentalmente a uma ausência de protocolos específi cos para esta 
centralização, a qual, desde 1994 está contida na Lei de Violência Familiar, com cobertura para a Capital Federal, mas que nunca 
se efetivou. Quanto à avaliação do trabalho que vem sendo realizado de intervenção em Câmara Gesell, foi enfatizado que este 
dispositivo ainda não foi generalizado para todo o país. Ocorre de forma efetiva em Buenos Aires, Capital Federal e sua adoção 
vem progredindo para outras províncias e jurisdições, mas o tempo transcorrido desde a implantação das câmaras ainda é curto 
para avaliar seu desempenho nos mais diversos aspectos.
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FOTOS -  ARGENTINA

Sala com espelho unidirecional na sede da Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual y Prostitución Infantil (Ufi sex) 
[Unidade do Ministério Público para a Investigação de Crimes Contra a Integridade Sexual e Prostituição Infantil], Cidade Autônoma de Buenos Aires, 
Capital Federal, Argentina.





Seção IV
Guia de fontes: 
especialistas e pesquisadores
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Entendemos que só é possível alcançar a qualidade na implementação de novas experiências por meio da 
socialização do conhecimento existente. Este guia é, portanto, um instrumento que tem a fi nalidade de propiciar 
ao leitor informações para identifi car pesquisadores e especialistas que estão atuando diretamente com a temática 
da tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes. Aqui poderão ser encontrados alguns nomes entre 
aqueles que estão produzindo conhecimento sobre temas como: a vitimização social de crianças e adolescentes e 
a revitimização institucional; a vitimização de crianças e adolescentes na perspectiva da justiça; o testemunho de 
crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em processos judiciais; a prática forense no desenvolvimento 
de técnicas em processos de escuta e tecnologias na perícia investigativa; o método forense aplicado por psicólo-
gos na escuta de crianças e adolescentes; a discussão sobre as memórias da criança e do adolescente e os fatores 
que infl uenciam falsas memórias e sugestionabilidade; a validação da escuta dos relatos de crianças e adolescentes 
sobre violência sexual (abuso e exploração sexual); e os principais marcos jurídicos nacionais e internacionais de 
defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. 

O mapa contém os nomes de 22 especialistas 
oriundos de oito países: Argentina, Brasil, Canadá, Es-
cócia, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra e Portugal. 
Este estudo indica uma concentração geográfi ca dos 
especialistas nos Estados Unidos (37%), na Argentina 
(13,5%), no Brasil (13,5%) e na Inglaterra (13,5%), en-
quanto os outros quatro países juntos somam 22,5% 
do total. Vale ressaltar que todas as informações inclu-
ídas neste guia foram coletadas a partir de documen-
tos públicos, diretamente dos autores e/ou de univer-
sidades e páginas da Internet. As informações estão 
organizadas pelo nome do especialista em ordem al-
fabética, constando os assuntos de seu domínio, suas 
principais publicações e contatos.
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ALICIA GANDUGLIA 

Quem é

Assuntos que domina

O que faz

Contato

Alguns títulos sobre o tema
(publicações, artigos científicos, 
livros, capítulos)

Psicóloga clínica infanto-juvenil, ex-residente do Hospital de Crianças Ricardo Gutiérrez da Cidade 
de Buenos Aires e ex-integrante do grupo de interconsulta do mesmo hospital.

Maus-tratos infantis; abuso infantil.

Docente da Cátedra de Psicanálise da Escola Francesa II da Universidade de Buenos Aires,
Psicóloga do Programa de Assistência aos Maus-tratos Infantis da Direção da Mulher da Cidade de 
Buenos Aires.

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Psicología
Dirección: Av da Independencia 3065 CP: 1225AAM.
Tel.: (+54) 11 4932-2225 
posgrado@psi.uba.ar 
Subsecretaría de Posgrado
Viamonte 430/444 2do. Piso Of. 22 (CP.:C1053ABH) 
Tel.: (+54) 11 4510-1241/1242 
e-mail: ssp@rec.uba.ar 
aliciaganduglia@gmail.com

• Ganduglia, A. (1995). En los bordes de la clínica Psicoanalítica: el abuso sexual infantil. El  
psicoanálisis y la subjetividad de nuestros días. Encuentro teórico - clínico. Buenos Aires: Ateneo 
Psicanalítico.

• Ganduglia, A. (2001). Maltrato infanto juvenil. Revista Propuesta, 4.

• Ganduglia, A. (2003). El backlash: un nuevo factor de riesgo. In: S. Lamberti (Ed.), Maltrato 
infantil. Riesgos del compromiso profesional, Buenos Aires: Editorial Universidad. 
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ALISON CUNNINGHAM & PAMELA HURLEY (THE CHILD WITNESS PROJECT)

Quem são

Assuntos que dominam

O que fazem

Alison Cunningham, M.A. (Crim.) – especialista em assuntos relativos à ética; formas de apoio a 
pessoas vulneráveis e marginalizadas; metodologias para produção de melhores provas; proteção 
infantil; mediação, crianças vítimas de abuso sexual. 
Pamela Hurley, M.Ed. (The Child Witness Project) – especialista em questões relacionadas com 
crianças vítimas/testemunhas. Envolvida com clínica, investigação e desenvolvimento de recursos sobre 
este tema para sistema de justiça pessoal.

Crianças testemunhas e sua preparação para ir à corte/tribunal; escuta de crianças em tribunais; 
revitimização; avaliação individual de crianças; metodologias para subsidiar a compreensão da criança 
vítima enquanto testemunha e seus receios sobre o conhecimento do processo judicial; entrevista 
em profundidade com os pais; testes psicrométricos padronizados; redução do estresse da criança e 
reestruturação cognitiva.

Alison Cunningham, M.A. – Diretora de Pesquisa e Planejamento do Centre for Children and Families 
in the Justice System [Centro para Crianças e Famílias no Sistema de Justiça].
Pamela Hurley, M.Ed. – Diretora do The Child Witness Project [Projeto Criança Testemunha].
The Child Witness Project oferece: serviços preparatórios para crianças e adolescentes;
auxílio à criança para a tomada de depoimento, atestando-o fora da sala de audiência (por exemplo, 
CCTV); testemunha e provas videogravadas; elaboração de indicadores; perícia e testemunho; 
fornecimento de prova pericial infantil e competência do depoimento; depoimentos tecnológicos (por 
exemplo, CCTV), relacionados a questões de memória e sugestionabilidade; pareceres sobre o impacto 
da vitimização segundo orientações do protocolo; apoio para redução de estresse de pais/familiares 
de filhos testemunhas; defesa e assessoria completa às crianças testemunhas dentro do sistema de 
justiça; participação na rede de criança vítima/testemunha; manuais de formação para policiais; auxílio a 
jovens no fornecimento de provas no tribunal; auxílio a tribunais na tomada de depoimento da criança; 
aperfeiçoamento do modelo inovador de serviço de qualidade, capaz de identificar as necessidades 
particulares de cada jovem; assessoria jurídica para a juventude sobre questões como depoimento, 
apoio, encaminhamentos para os serviços adequados.
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ALISON CUNNINGHAM & PAMELA HURLEY (THE CHILD WITNESS PROJECT)

Contato

Alguns títulos sobre 
o tema
(publicações, artigos 
científicos, livros, 
capítulos)

Centre for Children & Families in the Justice System
London Family Court Clinic
254 Pall Mall St., Suite 200
London, Ontario N6A 5P6, Canada
Tel.: (+1) 519-679-7250 / Fax: (+1) 519-675-7772
e-mail: alison.cunningham@lfcc.on.ca / pamela.hurley@lfcc.on.ca / info@lfcc.on.ca
www.lfcc.on.ca/cwp.htm     

• Manuais de formação para funcionários judiciais, promotores; trabalhadores de apoio à vítima, juízes e 
outros. Propõe desenvolver habilidades específicas para o entendimento e proposição de respostas às 
necessidades de crianças/testemunhas em tribunais.

• Cunningham, A., & Hurley, P. (2007). A full and candid account: Using special accommodations and 
testimonial aids to facilitate the testimony of children. Overview of issues related to child testimony. Book 
1. Ontario: Centre for Children and Families in the Justice System. Disponível em: <http://www.lfcc.
on.ca/1_Overview.pdf>.

• Cunningham, A., & Hurley, P. (2007). A full and candid account: Using special accommodations and 
testimonial aids to facilitate the testimony of children.Testimony outside the courtroom. Book 2. Ontario: 
Centre for Children and Families in the Justice System. Disponível em: <http://www.lfcc.on.ca/2_
OutsideCourtroom.pdf>.

• Cunningham, A., & Hurley, P. (2007). A full and candid account: Using special accommodations and 
testimonial aids to facilitate the testimony of children. Video recorded evidence. Book 4. Ontario: 
Centre for Children and Families in the Justice System. Disponível em: <http://www.lfcc.on.ca/4_
VideorecordedEvidence.pdf>.
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AMINA MEMON

Quem é

Assuntos que 
domina

O que faz

Contato

Alguns títulos sobre 
o tema
(publicações, artigos 
científicos, livros, 
capítulos)

Graduada e PhD em psicologia; especialista em psicologia social e cognitiva.

Entrevista de investigação de testemunha infantil; entrevista policial; desempenho de testemunhas idosas; 
memória e cognição social; terapia.

Professora de psicologia da University of Aberdeen, Escócia, Reino Unido; professora do Departamento de 
Psicologia da University of Southampton, Reino Unido; membro da British Psychological Society [Sociedade 
Britânica de Psicologia]. Sua pesquisa é internacionalmente reconhecida (Austrália, Brasil, Nova Zelândia, 
Estados Unidos e Suécia). Recebeu prêmios e bolsas de pesquisa do Economic and Social Research Council 
[Conselho de Pesquisa Econômica e Social], National Science Foundation [Fundação Nacional da Ciência], 
Nuffield Foundation [Fundação Nuffield], entre outros.

Prof. Amina Memon/PhD, C. Psychol, FBPsS
Tel.: (+44) 01224 272230 (escritório) 274390 
e-mail: amemon@abdn.ac.uk
http: www.abdn.ac.uk/~psy282/dept/

• Gabbert, F., Memon, A., Allan, K., & Wright, D. (2004). Say it to my face: examining the effects of socially 
encountered misinformation. Legal and Criminological Psychology, 9, 215-227.

• Hafstad, G., Memon, A., & Logie, R. (2004). The effects of post-identification feedback on children’s 
memory. Applied Cognitive Psychology, 18, 901-912.

• Memon, A. & Bull, R. (Eds.), (1999). Handbook of the psychology of interviewing. Chichester: Wiley. 
• Memon, A., & Gabbert, F. (2003). Improving the identification accuracy of senior witnesses: do pre-lineup 

questions and sequential testing help? Journal of Applied Psychology, 88(2), 341-347.
• Memon, A., & Gabbert, F. (2003). Unravelling the effects of a sequential lineup. Applied Cognitive 

Psychology, 6, 703-714.
• Memon, A., Hope, L., & Bull, R. H. C. (2003). Exposure  duration: effects on eyewitness accuracy and 

confidence. British Journal of Psychology, 94, 339-354.
• Memon, A., Vrij, A., & Bull, R. (2003). Psychology & law: truthfulness, accuracy and credibility of victims, 

witnesses, and suspects. (2nd ed.) Chichester: Wiley.
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Graduado em psicologia pelaLondon University (1974), MSc em inteligência artificial e processo de 
linguagem natural pela Brunel University (1987) e PhD em processamento de sentença pela Birkbeck 
College, University of London (1990).

Memória aplicada; testemunha visual; técnicas de entrevista cognitiva; entrevista investigatória; psicologia 
forense. Professor emérito da University of East London e Professor Pesquisador na University of 
Aberdeen.

Supervisão de pós-doutorandos tanto na University of East London como na University of Aberdeen.                                                     

School of Psychology
University of East London
Romford Road
London - E15 4LZ
e-mail: b.r.clifford@uel.ac.uk

• Clifford, B. R. (2002). Methodological issues in the study of children’s testimony. In H. Wescott, G. 
Davies, & R. Bull (Eds.), Children’s testimony in context (pp. 331-344). Chichester: Wiley.

• Clifford, B. R. (2002). Methodology. Law’s adopting of and adapting to psychology’s methods and 
findings. In D. Carson, & R. Bull (Eds.), Handbook of psychology in legal contexts. (2nd ed.). Chichester: 
Wiley.

• Clifford, B. R. (2003). Forensic psychology. In R. Bayne & I. E. Horton (Eds.), Applied psychology: 
current issues and new directions. London: Sage.

• Clifford, B. R. (2003). Law’s adaption and adoption of psychology’s methodology and findings. In D. 
Carson & R. H. C. Bull (Eds.), Handbook of psychology in legal contexts (2nd ed.). Chichester: Wiley.
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• Clifford, B. R. (2003). The verbal overshadowing effect: in search of a chimera. In M. 
Vanderhallen, G. Vervaeke, P. J. van Koppen, & J. Goethals (Eds.), Much ado about crime: chapters 
on psychology and law (pp. 151-161). Brussels: Politeia.

• Clifford, B. R. (2007). Reasoning and decision making in legal contexts. In Forensic psychology 
M.Sc. Distance learning handbook. Leicester: Leicester University.

• Clifford, B. R. (2008). The role of the expert witness. In G. Davies, C. Hollin, & R. Bull (Eds.), 
Forensic psychology. Chichester: Wiley.

• Clifford, B. R., Butterworth, G., & Siegal, M. (2003). Mental models or fragments of knowledge? 
Children’s understanding of the earth in a multicultural community. Developmental Science, 6(1), 
72-85.

• Emmett, D., & Clifford, B. R. (2003). The effect of field dependence and independence on recall 
and recognition. In M. Vanderhallen, G. Vervaeke, P. J. van Koppen, & J. Goethals (Eds.), Much 
ado about crime: chapters on psychology and law (pp. 125-131). Brussels: Politeia.

• Emmett, D., Clifford, B. R., & Gwyer, P. (2003). The influence of field dependency on eyewitness 
accuracy in free and cued recall. In M. Vanderhallen, G. Vervaeke, P. J. van Koppen, & J. Goethals 
(Eds.), Much ado about crime: chapters on psychology and law. Brussels: Politeia. 

• Emmett, D., Clifford, B. R., Young, K., & Potton, A. (2004). The use of a computer presented 
virtual license plate to improve eyewitness accuracy in the recall of licence plate details. In A. 
Czerederacka, R. Jaskiewicz-Obydzinska, R. Roesch, & J. Wojcikiewicz (Eds.), Forensic psychology 
and law: facing the challenges of a changing world (pp. 125-139). Krakow: IFR Publishers.

• Nobes, G., Moore, D., Martin, A., Clifford, B. R., Butterworth, & G. Siegal, M. (2003). Mental 
models or fragments of knowledge? Children’s understanding of the earth in a multicultural 
community. Developmental Science, 6(1), 72-85.

• Ridley, A. M., Clifford, B. R., & Keogh, E. (2002). The effects of state anxiety on the suggestibility 
and accuracy of child eyewitnesses. Applied Cognitive Psychology, 16(5), 547-558.
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Advogado e juiz da Câmara Federal desde 2001, atualmente presidente do Tribunal Oral Criminal Federal n° 1 de La 
Plata, província de Buenos Aires, Argentina.

Conferencista desde 1998, em seu país e no exterior, sobre atividade judicial, maus-tratos e abuso sexual infantil, 
violência familiar e corrupção política. Tem trabalhado ininterruptamente, desde 1998 até os dias de hoje, na 
capacitação de juízes, procuradores e profissionais em geral em direitos humanos, maus-tratos e abuso infantil, na 
República Argentina, República Oriental do Uruguai, Bolívia, Paraguai e Honduras.

Desde 1992 até 20 de julho de 2001, Juiz da Câmara Primeira do Crime de São Carlos de Bariloche (Província de 
Rio Negro, República Argentina); Presidente da Câmara Primeira do Crime com assento em São Carlos de Bariloche 
(1998); Presidente do Tribunal de Superintendência Penal da Terceira Circunscrição Judicial da Província de Rio Negro 
(1998); Presidente do Tribunal de Superintendência Geral da Terceira Circunscrição Judicial da Província de Rio Negro 
(1998); Membro do Conselho da Magistratura da Província de Rio Negro (1998); Membro Fundador da Associación 
Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI) [Associação Argentina de Prevenção dos Maus-tratos 
Infanto-Juvenis]; Membro Fundador do Foro para la Justicia Democrática (Fojude) [Foro Para a Justiça Democrática]; 
Membro Honorário da Associação Contra o Mau-trato Infantil, Bogotá, Colômbia. Docente de pós-graduação da 
Faculdade de Psicologia, Universidade Nacional de Buenos Aires na carreira de especialização em violência familiar, 
abuso sexual infantil; docente da Universidade Nacional de Mar Del Plata (Argentina) em Abuso Sexual I; docente da 
Universidad Nacional de La Matanza (Argentina) em Abuso Sexual Infantil.

e-mail: karma@bariloche.com.ar
Tel.: Escritório Tribunal Oral de la Plata: (+54) 0221. 4830 0953

• Autor do texto da Lei nº 25.852, que reformou o Código de Processo Penal Argentino, regulamentando a tomada 
de depoimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em sede policial e judicial.

• Co-autor dos livros Abuso sexual en la infancia; Evaluando acciones: impulsando proyectos; Abuso sexual en la 
infancia: el que hacer y la ética; Maltrato infantil: riesgos del compromiso profesional; Violencia familiar, Abuso 
sexual y malos tratos contra niños, niñas y adolescentes.

• Rozanski, C. A. (2003). Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o silenciar? Buenos Aires: Ediciones B. Summit.
• Rozanski, C. A. (2005). A menina abusada diante da justiça. In J. R Valnovich (Ed.), Abuso sexual na infância (pp. 91-

115). Rio de Janeiro: Lacerda Editores.
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PhD pela University of California, Los Angeles.

Percepção, cognição e neurociência cognitiva. Os assuntos se dividem em duas grandes áreas: 
desenvolvimento de memória e de habilidades e experiências de crianças vítimas como testemunhas. No 
campo de memória, seu trabalho explora questões teóricas sobre relações entre trauma e memória, apego e 
memória, memória implícita e explícita, memória semântica, bem como a relação entre emoção e memória. 
Em relação a vítimas/testemunhas, centra-se na capacidade da criança para prestar depoimento sobre 
eventos que tenha sofrido ou testemunhado, especialmente os relacionados ao abuso infantil e aos efeitos 
psicológicos do testemunho no âmbito do judiciário.

Professora honorável do Departamento de Psicologia da Universidade da Califórnia, Davis, leciona 
as seguintes disciplinas: psicologia e direito; pesquisa aplicada à psicologia; temas em psicologia do 
desenvolvimento. Atual Diretora do Centro de Políticas Públicas e Pesquisa da Universidade de Califórnia, 
Davis, Califórnia; Consultora do Centro de Avaliação Especial Criminalística (antigo Centro Multidisciplinar 
de Entrevista), Condado de Sacramento, Serviços de Proteção Infantil; Professora de Psicologia Forense da 
Universidade de Oslo, Noruega (1996 - 2004); Membro da Sociedade de Pesquisa em Desenvolvimento  
Infantil; American Professional Society on the Abuse of Children (APSAC) [Sociedade Profissional Americana 
sobre o Abuso Infantil]; Membro fundadora da Sociedade Internacional para a Prevenção de Abuso de 
Crianças e Negligência.

Gail S. Goodman
Distinguished Professor and Director, Center for Public Policy Research
Department of Psychology, University of California
One Shields Avenue, Davis, CA 95616, USA
Tel.: (+1) 530-752-6981
Fax: (+1) 530-752-2087
e-mail: ggoodman@ucdavis.edu; psychology.ucdavis.edu/faculty/Goodman
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• Goodman, G. S. (1984). Children’s testimony in historical perspective. Journal of Social Issues, 40, 2-32. 

• Goodman, G. S. (1984). The child witness: Conclusions and future directions for research and legal 
practice. Journal of Social Issues, 40, 157-175. 

• Goodman, G. S., & Bottoms, B. L. (Eds.), (1993). Child victims, child witnesses. Understanding and 
improving testimony. New York: Guilford. 

• Goodman, G. S., Golding, J. M., & Haith, M. M., (1984). Jurors’ reaction to child witnesses. Journal of 
Social Issues, 40, 139–156. 

• Goodman, G. S., Golding, J. M., Hegelson, V. S., Haith, M. M., & Michellie, J. (1987). When a child takes 
the stand: Jurors’ perceptions of children’s eyewitness testimony. Law and Human Behavior, 11, 27-40.

• Goodman, G. S., & Hahn, A. (1987). Evaluating eyewitness testimony in adults and children. In I. E. Weiner 
& A. K. Hess (Eds.), Handbook of forensic psychology (pp. 258-292). New York: John Wiley & Sons. 

• Goodman, G. S., & Hahn, A. (1987). Evaluating eyewitness testimony in adults and children. In I. E. Weiner 
& A. K. Hess (Eds.), Handbook of forensic psychology (pp. 258-292). New York: John Wiley & Sons. 

• Goodman, G. S., & Helgeson, V. S. (1985). Child sexual assault: children’s memory and the law. Denver: 
University of Denver. 

• Goodman, G. S., Hepps, D. H., & Reed, R. S. (1986). The child victim’s testimony. In A. Haralamic (Ed.), 
New issues for child advocates (pp. 167-176). Phoenix: Arizona Council of Attorneys for Children. 

• Goodman, G. S., & Lloyd, D. W. (1988). The child witness: evaluation and preparation. In D. C. Bross, 
R. D. Krugman, M. R. Lenherr, D. A. Rosenberg, & B. Schmitt (Eds.), The new child protection team 
handbook (pp. 414-441). New York: Garland.

• Goodman, G. S., & Rosenberg, M. S. (1987). The child witness to family violence: clinical and legal 
considerations. In D. J. Sonkin (Ed.), Domestic violence on trial (pp. 97-126). New York: Springer.
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Graduada em psicologia com orientação clínica pela Universidad Nacional de Buenos Aires 
(Argentina) e psiquiatra infanto-juvenil.

Tem experiência nos processos de investigação, avaliação e intervenção em casos de desproteção 
infantil e abusos sexuais. Do ponto de vista clínico, aborda tanto as vítimas que sofrem situações de 
maus-tratos e abusos sexuais como os agressores/as (adultos/as e adolescentes), utilizando enfoques 
individuais, familiares e grupais. Realiza também um intenso trabalho em nível internacional como 
formadora de profissionais das distintas disciplinas relativas à proteção infantil, tanto nos países do 
Primeiro Mundo como em países em desenvolvimento. Trabalhou e dirigiu diferentes programas 
interdisciplinares para serviços públicos e de voluntariado na América Latina e Europa. Trabalha 
no âmbito de maus-tratos e abandono infantil nas áreas de prevenção, tratamento e formação 
interdisciplinar desde 1985.

Psiquiatra Infanto-Juvenil, foi Coordenadora da Área de Maus-tratos Infantis da Direção Geral 
da Mulher do Governo da Cidade de Buenos Aires (Argentina) entre os anos de 1993 e 2006. 
Membro do Comitê Executivo da International Society for the Prevention of Child Abuse and 
Neglect (ISPCAN) [Sociedade Internacional para a Prevenção de Maus-Tratos Infantis] desde 1998. 
Foi responsável pela Área de Educação, Formação e Recursos (2000-2008). Recentemente foi 
eleita Presidente da ISPCAN para a gestão 2010-2012. Co-Diretora do Projeto de Capacitação 
Internacional da ISPCAN (PROCAPI/ITPI) desde 2000 e Diretora do Projeto de Capacitação 
Internacional da ISPCAN (PROCAPI) na Argentina, realizado na Província de Chubut entre 2000 e 
2004, continua atualmente na co-direção de profissionais da Província. Na Espanha, é a responsável 
pela área clínica da Associação Dartingtoni e consultora clínica da Associação Arbutz, na qual dirige 
a técnica do Projeto de Atenção Integral a Crianças e Adolescentes com Condutas Sexuais de Risco 
(Município de Pasaia, Guipúzcoa). Em 2007, foi responsável pela supervisão clínica dos Grupos 
Regionais da Infância e Adolescência (EZIA) de Guipúzcoa (País Basco). É também encarregada da 
formação dos profissionais dos Serviços de Atenção à Infância, Adolescência e Família e dos Grupos 
Territoriais de Infância e Família do Governo de Cantabria (desde 2006 até o presente momento).
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The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect - IPSCAN
President-Elect Irene Intebi, MD, PhD 
Director of Families del Nuevo Siglo, Argentina
245 W. Roosevelt Road
Building 6, Suite 39
West Chicago, IL 60185, USA
Tel.: (+1) 630.876.6913
Fax: (+1) 630.876.6917
e-mail: ispcan@ispcan.org or exec@ispc; iintebi@hotmail.com  
http://www.ispcan.org/aboutISPCAN.htman.org

• Intebi, I. (1996). Abuso sexual infantil en las mejores famílias. Buenos Aires: Editorial Granica.

• Intebi, I. (2008). Valoración de sospechas de abusos sexual infantil. Colección Documentos 
técnicos. Santander: Gobierno de Cantabria.

• Intebi, I., & Arruabarrena, M. A. (2006). La protección infantil: el papel de la escuela. Pamplona: 
Gobierno de Navarra.

• Intebi, I., & Arruabarrena, M. A. (2006). Nuestro compromiso como padres y madres: consejos 
sobre cómo ejercer nuestra función de protección con responsabilidad. Pamplona: Gobierno de 
Navarra.

• Intebi, I., & Osnajanski, N. (2003). Maltrato de niños, niñas y adolescentes. Familias del nuevo 
siglo. Buenos Aires: ISPCAN.
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Professor, PhD pela University of Manitoba.

Vítimas de violência; trauma psicológico; abuso sexual; estados pós-traumáticos; avaliação 
psicológica.

Membro da Associação Americana para o Avanço da Ciência; membro da Associação Americana de 
Psicologia; Membro da Sociedade Internacional para Estudos de Estresse Traumático; membro da 
Sociedade Profissional de Abuso da Criança.

John Briere, PhD
Psychological Trauma Program 
IRD Building 
LAC+USC Medical Center 
2020 Zonal Avenue 
Los Angeles, CA 90033
e-mail: info@johnbriere.com  
htpp://www.johnbriere.com/contact.htm 
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• Briere, J. (1992). Child abuse trauma: theory and treatment of the lasting effects. Newbury Park: 
Sage Publications.

• Briere, J. (1992). Methodological issues in the study of sexual abuse effects. Journal of Consulting 
and Clinical Psychology, 60, 196-203.

• Briere, J. (1996). Therapy for adults molested as children (2nd ed). New York: Springer Publishing.

• Briere, J. (1997). Psychological assessment of adult posttraumatic states. Washington, D.C.: 
American Psychological Association.

• Briere, J. (2004). Psychological assessment of adult posttraumatic states: phenomenology, diagnosis, 
and measurement (2nd ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association.

• Briere, J., & Elliott, D. M. (1993). Sexual abuse, family environment, and psychological 
symptoms: on the validity of statistical control. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 61, 
284-288.

• Briere, J., & Scott, C. (2006).  Principles of trauma therapy: a guide to symptoms, evaluation, and 
treatment. Thousand Oaks: Sage Publications.

• Lanktree, C. B. & Briere, J. (2008). Integrative treatment of complex trauma for children (ITCT-C): 
a guide for the treatment of multiply-traumatized children aged eight to twelve years. Long Beach: 
MCAVIC-USC, National Child Traumatic Stress Network. Disponível em: <http://www.
johnbriere.com/Child%20Trauma%20Tx%20Manual%20(LC%20PDF).pdf>.
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Juiz de Direito no Rio Grande do Sul desde 1988; especialista em direito da infância e da adolescência pela 
Fundação Superior Escola do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Matérias atinentes aos direitos humanos, especialmente as que abordam as questões de crianças e 
adolescentes; direito à convivência familiar e comunitária, à educação, à saúde, ao desenvolvimento sexual 
regular saudável; adoção; poder familiar; violência doméstica.

Juiz da Infância e da Juventude de Porto Alegre/RS

Poder Judiciário da Comarca de Porto Alegre
2º Juizado da Infância e da Juventude
Juiz José Antônio Daltoé Cezar, Juiz da Infância e da Juventude
Rua Márcio Veras Vidor, nº 10, sala 1043, Porto Alegre - RS
e-mail: daltoe@tj.rs.gov.br
daltoecezar@uol.com.br
www.tj.rs.gov.br
Tel. : (+55) 51 3210-6947

• Cezar, J. A. D. (2007). A criança vítima de abuso sexual pode ser inquirida em juízo de forma 
humanizada? In A. C. Oliveira, & N. C. B. Fernandes. (Orgs.). Violências contra crianças e adolescentes: 
redes de proteção e responsabilização (pp. 55-71). Rio de Janeiro: Nova Pesquisa e Assessoria em 
Educação. 

• Cezar, J. A. D. (2007). Depoimento sem dano: uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes nos 
processos judiciais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 

• Dias, M. B. (Coord.). (2007). Incesto e alienação parental: realidades que a justiça insiste em não ver. São 
Paulo: Revista dos Tribunais.
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Professora-coordenadora de psicologia, PhD no tema de entrevista investigativa de suspeitos (2000).

Psicologia forense; psicologia e direito; entrevista investigativa policial de crianças e adultos suspeitos; 
identificação visual por testemunhas e identificação auditiva por testemunhas; entrevista investigativa de 
testemunhas vulneráveis.

Leciona psicologia forense e estudo forense infantil; orientadora de projetos de pesquisa sobre os respectivos 
temas; membro do International Centre for Forensic Psychology [Centro Internacional de Psicologia 
Forense] no âmbito do Departamento de Psicologia.

International Centre for Research in Forensic Psychology
Department of Psychology
King Henry Building, King Henry I Street
PO1 2DY 
Portsmouth UK 
e-mail: julie.cherryman@port.ac.uk

• Bull, R., & Cherryman, J. (1996). Helping to identify skills gaps in specialist investigative interviewing: 
enhancement of professional skills. London: Home Office.

• Cherryman, J. & Bull, R. (2000). Reflections on investigative interviewing. In F. Leishman, B. Loveday, & S. 
Savage (Eds.), Core issues in policing (2nd ed). London: Longman.

• Cherryman, J., & Bull, R., (2001). Police officers’ perceptions of specialist investigative interviewing skills. 
International Journal of Police Science and Management, 3, 199-212.

• Cherryman, J., King, N., & Bull, R. (1999). Child witness investigative interviews: an analysis of the use 
of children’s video recorded evidence in North Yorkshire. International Journal of Police Science and 
Management, 2, 50-56.
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• Philippon, A., Cherryman, J., Bull, R., & Vrij, A. (2007). Earwitness identification performance: the 
effect of language, target, deliberate strategies, and indirect measures. Applied Cognitive Psychology, 21,  
539-550.

• Vrij, A., Mulder, M. R., & Cherryman, J. (1998). Explaining conversation rules as a method to reduce 
suggestibility of the child witness. In J. Boros, I. Munnich, & M. Szegedi (Eds.) Psychology and criminal 
justice: international review of theory and practice. New York: Walter de Gruyter.
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PhD pela University of Illinois; Mestre pela University of Wisconsin; graduada pela University of 
Michigan.

Criança e sistema jurídico; preparação de crianças para depoimentos em tribunais; abuso infantil; 
habilidades de comunicação.

Diretora dos Serviços de Pesquisa de Saúde Mental na University of California; professora em 
residência do Departamento de Ciências Psiquiátricas e Comportamentais da University of 
California; ex-diretora de Psicologia de Criança e Adolescente no Centro Médico da University 
of California; ex-presidente da American Psychological Association (APA) [Associação Psicológica 
Americana] Divisão da Criança, Juventude e Serviços para Famílias; preside a comissão 
interdepartamental da APA para saúde mental de crianças e adolescentes destinada à crise 
nacional em saúde mental de crianças, salientada em relatórios das administrações Clinton e Bush; 
consultora do Departamento Americano de Serviços Humanos e Saúde, Departamento de Justiça 
Americano, Instituto de Justiça Estadual e Escritório de Justiça Juvenil e Delinquência; tem recebido 
bolsas do Departamento Americano de Saúde e Serviços Humanos, Centro Nacional sobre o 
Abuso Infantil e Negligência e do Departamento de Justiça Americano; foi  agraciada em 2003 com 
o Prêmio da Carreira de Pesquisa pela American Professional Society on the Abuse of Children 
[Sociedade Profissional Americana sobre o Abuso de Crianças]; foi agraciada em 2006 com o 
Prêmio Nicholas Hobbs para Defesa da Criança pela APA, Divisão de Criança, Juventude e Famílias; 
recebeu comenda do Advogado Geral da Califórnia por seu trabalho de pesquisa e assessoria nos 
temas de abuso infantil e negligência; presta serviço para a Faculdade do National Judicial College.
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de Desenvolvimento Infantil, University of California.

Métodos de investigação em desenvolvimento humano; desenvolvimento cognitivo; desenvolvimento infantil; entrevista 
com crianças; negligência e abuso infantil; orientações para identificação, elaboração de relatórios, gerenciamento de 
crianças em situações de abuso e negligência em hospitais, clínicas e por profissionais de saúde; emoção e memória; 
testemunha ocular; memória e emoção.
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(1987-1989), Ontario Institute for Studies In Education, OISE, Canadá, título: The nature of mathematical 
problem solving: a comparison of learning disabled and normally achieving children, ano de obtenção: 1989, 
orientadora: Linda Siegel, bolsista da CAPES; especialista em psicologia escolar (1984-1985), Pontifícia 
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American Psychological Society [Sociedade Americana de Psicologia], Association for Researching Personality 
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dentária da Escola Superior de Ciências da Saúde (Norte).



D E P O I M E N T O  S E M  M E D O  ( ? ) :  C U L T U R A S  E  P R Á T I C A S  N Ã O - R E V I T I M I Z A N T E S

144

TEREZA MAGALHÃES
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Alguns títulos sobre o tema
(publicações, artigos científicos, 
livros, capítulos)
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pelos relevantes serviços prestados; em 2000, foi designado Comandante do Império Britânico.
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TONY BUTLER 
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Um dos objetivos deste projeto, que está sendo alcançado e disponibilizado ao leitor (operadores do 
sistema de garantia de direitos, formuladores de políticas públicas e pesquisadores) nesta seção, é um conjunto de 
títulos de publicações sobre a temática objeto deste estudo. Sua socialização tem o propósito de oferecer um ins-
trumental que sirva de norte e atalho a todos aqueles que queiram aprofundar seus conhecimentos.

Nossa pesquisa registrou a existência de um total de 226 títulos, incluindo artigos em periódicos, capítulos 
de livros e livros diretamente relacionados ao estudo aqui apresentado. Tendo como parâmetro a incipiente litera-
tura nacional, este volume surpreendeu positivamente a equipe de pesquisa. A metodologia utilizada no levanta-
mento dos títulos foi diversifi cada: consulta a especialistas, consulta às publicações com o maior índice de citações 
e consulta temática em sites de busca na Internet, seguindo o método snow ball [bola de neve] ou rede, o qual, em 
síntese, consiste em se fazer uma primeira seleção aleatória partindo de termos gerais, como criança/testemunha, 
métodos e técnicas de entrevista e violência sexual para, em seguida, identifi car alguns autores-chave e títulos de 
referência e, a partir destes, gerar informações sobre novos autores e títulos citados nesta seção.

A partir daí, foram sendo realizadas novas buscas por meio dos links oferecidos pelos sites, que incluem 
instituições e/ou outros trabalhos similares e experiências inéditas. A modalidade de pesquisa virtual, que tem a 
Internet como campo de acesso mundial, leva o pesquisador ao enfrentamento de uma realidade que exige postura 
metodológica coerente para não comprometer a realização da proposta. O pesquisador surpreende-se a cada novo 
link que lhe oferece milhares de possibilidades de escolha.

Uma vantagem desta metodologia é que, se em um primeiro momento parece vaga, em curto espaço 
de tempo propicia fácil identifi cação de novos autores e títulos, facilitando também uma rápida, mas confi ável, 
elaboração do mapeamento da produção científi ca disponível que, à primeira vista, parece isolada quanto às cate-
gorias aqui apresentadas. Dessa forma, esta metodologia favorece ao leitor o acesso a uma rede ampliada, ainda 
que não totalizada, da produção científi ca pertinente ao escopo do projeto Depoimento sem medo (?): culturas e práticas 
não-revitimizantes: uma cartografi a das experiências de tomada de depoimento especial de crianças e adolescentes. Este tem sido um 
método de seleção efi ciente em situações nas quais, a priori, não há nenhuma amostra disponível, os itens selecio-
nados são diferentes uns dos outros, mas se espera certo grau de confi ança e intencionalidade na seleção realizada.

 Diante da imensidão de títulos e da veloz dinâmica da produção do conhecimento, as maiores difi cul-
dades encontradas foram precisar o recorte temático e decidir o limite temporal da pesquisa. Esse conjunto de 
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estudos apresenta-se como uma verdadeira cartografi a da produção do conhecimento acadêmico sobre a temática 
da tomada de depoimento especial de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência, particularmente 
em casos de violência sexual. Uma vez verticalizado o foco, buscamos horizontalizar o espectro da pesquisa com 
o intuito de apreender o universo mais abrangente das produções acadêmicas para a elaboração deste mapa inicial 
da produção acadêmica mundial. Atenção particular e redobrada foi colocada na busca de títulos que discutissem o 
impacto dos processos tradicionais de inquirição na revitimização de crianças e adolescentes vítimas de violência, 
particularmente a sexual, bem como de títulos que avaliassem as práticas alternativas de tomada do depoimento de 
crianças e adolescentes, estipulando como limite temporal o mês de abril de 2009.

Outra difi culdade esteve diretamente ligada à referenciação dos documentos eletrônicos, armazenados na 
Internet e em outros meios, uma lacuna até que a International Standard Organization divulgou a norma ISO 690-
2 - Information and documentation - Bibliographic references, agora disponível na Internet em <http://www.iso.
org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=25921>.

Assim sendo, optamos por seguir as normas já utilizadas pelos próprios sites do universo da pesquisa. 
Moura11 (2001) também alerta para possíveis difi culdades que podem ocorrer em pesquisas na Internet, e é im-
portante que sejam aqui registradas, tendo em vista o caráter desta pesquisa, tais como: ocorrência da mudança do 
nome de um arquivo; remoção do arquivo do site onde foi citado; o próprio site pode ser removido do servidor; o 
site pode estar temporariamente indisponível; o arquivo pode encontrar-se em manutenção, entre outras. 

A categorização dos títulos aqui referenciados obedeceu dois critérios lógicos: primeiro, o exercício con-
vencional de agrupamento dos títulos semelhantes; segundo, um novo reagrupamento desses títulos ao marco 
normativo Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, aprovada pelas Nações Unidas em 1989, e às 
diretrizes das Nações Unidas sobre a justiça em assuntos concernentes a crianças e adolescentes vítimas e testemu-
nhas de crimes (Resolução Ecosoc 2005/20).

O Artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança determina que:

Estados Partes deverão tomar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas adequadas à pro-
teção da criança contra todas as formas de violência física ou mental, dano ou sevícia, abandono ou tratamento 

11 Moura, G.A.C. (2001). Citações de referências a documentos eletrônicos. Disponível em: <http://elogica.br.inter.net/gmoura/>. 
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negligente, maus-tratos ou exploração, incluindo violência sexual, enquanto se encontrar sob a guarda de 
seus pais ou de um deles, de seus representantes legais ou de qualquer outra pessoa a cuja guarda haja sido 
confi ada.

Com base na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, a Resolução 2005/20 do Conselho 
Econômico e Social das Nações Unidas veio regulamentar a normativa específi ca sobre a Justiça para Crianças e 
Adolescentes Vítimas e Testemunhas de Crimes e estabelecer os parâmetros adequados para que, entre outros, sejam 
garantidos a crianças/adolescentes vítimas/testemunhas o direito de proteção contra sofrimentos durante o proces-
so de justiça, bem como o direito a medidas preventivas especiais, a saber: 

Capacitação, educação e informação adequada devem ser disponibilizadas aos profi ssionais que trabalhem com 
crianças vítimas e testemunhas de crimes a fi m de melhorar e manter métodos, atitudes e enfoques especializados 
com o objetivo de proteger crianças vítimas e testemunhas de crimes e de tratá-las com efetividade e sensibilidade.

Ambos os documentos referenciaram a classifi cação dos títulos nas seguintes categorias:

1) A vitimização social de crianças e adolescentes e a revitimização institucional: maus-tratos e violência sexual 
(abuso e exploração); 

2) A vitimização de crianças e adolescentes na perspectiva da justiça;

3) O testemunho de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em processos judiciais;

4) A prática forense: desenvolvimento de técnicas em processos de escuta e tecnologias na perícia investigativa;

5) O método forense aplicado por psicólogos na escuta de crianças e adolescentes;

6) As memórias da criança e do adolescente: fatores que infl uenciam falsas memórias e sugestionabilidade;

7) A validação da escuta: relatos de crianças e adolescentes sobre violência sexual (abuso e exploração sexual);

8) Documentos, legislações, convenções e resoluções a serem utilizadas como marco útil para melhorar a proteção 
de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência em processos judiciais.
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A maior parte do trabalho classifi catório foi realizada com base apenas na leitura dos títulos das publicações, uma vez 
que nesta primeira etapa da pesquisa não houve acesso a elas, as quais são, em sua imensa maioria, em língua estrangeira. Por essa 
razão, solicitamos a compreensão do leitor que porventura tenha tido acesso ao conteúdo das publicações aqui listadas, e que talvez 
identifi que outras categorizações possíveis ou até que um mesmo título pudesse ser classifi cado em mais de uma das categorias 
mencionadas. Ressalva similar deve ser feita em relação à leitura que fi zemos desses títulos, a qual deve ser compreendida no limite 
das possibilidades que uma análise de títulos pode oferecer. 

Esse conjunto de estudos apresenta-se como uma verdadeira cartografi a da produção do conhecimento acadêmico 
sobre a temática da tomada de depoimento especial de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência, particularmente 
sobre vítimas de violência sexual. 

A produção de conhecimento expressa nos títulos aqui mapeados, em um total de 226, concentra-se em apenas 15 pa-
íses. Os Estados Unidos (55%) ocupam o primeiro lugar no ranking, apresentando diferença bastante acentuada em relação aos 
países que ocupam o segundo lugar, Inglaterra (17%), e o terceiro, a Espanha (10%). Entre os países latino-americanos, o Brasil 
(7%) se destaca por possuir o melhor índice de produtividade da região, embora ainda muito distante dos Estados Unidos.
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Na geografi a da produção do conhecimento, prevalece o idioma inglês, 
distribuído em maior grau nos Estados Unidos e na Inglaterra, embora outros países 
também tenham títulos editados nesta língua, como Alemanha, Austrália, Canadá, 
Holanda, Suécia, Suíça e Portugal (76%). Os títulos em espanhol têm origem na 
Argentina, Chile, Espanha e Porto Rico, perfazendo um total de 15%, e os escritos 
em português foram editados no Brasil e em Portugal (9%), sendo 81% da produção 
neste idioma oriunda do Brasil.
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As questões abordadas nestes títulos evidenciam, por um lado, a vitimização e o abuso sexual contra crianças e adolescentes e, por 
outro, as práticas forenses e as tecnologias de perícia investigativa. Nesse rol de debates, a questão de fundo é a vulnerabilidade da criança e 
do adolescente que, nos espaços sociais e da vida privada, são violentados e, quando entram nos sistemas de operacionalização da justiça, são 
revitimizados. 

Se a distribuição dos títulos por categoria for uma evidência dos temas que mais vêm interessando a comunidade acadêmica, pode-se 
dizer que as matérias acerca da validação da escuta e o desenvolvimento de técnicas de escuta assumem a dianteira desse interesse. Logo em 
seguida, vem a temática do testemunho de crianças e adolescentes em processos judiciais, ocupando a terceira posição no ranking de interesses. 
Contudo, se somadas às categorias 1 e 2, que agrupam os títulos relacionados à temática da revitimização social, institucional e, particularmen-
te nos processos judiciais, o conjunto expressaria um interesse maior que qualquer uma das categoriais individualmente analisadas.
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ÍNDICE DAS CATEGORIAS

1. A vitimização social de crianças e adolescentes e a revitimização institucional: maus-tratos  e violência sexual 
(abuso e exploração).

2. A vitimização de crianças e adolescentes na perspectiva da justiça.

3. O testemunho de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em processos judiciais.

4. A prática forense: desenvolvimento de técnicas em processos de escuta e tecnologias na perícia investigativa.

5. O método forense aplicado por psicólogos na escuta de crianças e adolescentes.

6. As memórias da criança e do adolescente: fatores que infl uenciam falsas memórias e sugestionabilidade.

7. A validação da escuta: relatos de crianças e adolescentes sobre violência sexual (abuso e exploração sexual).

8. Documentos, legislações, convenções e resoluções a serem utilizadas como marco útil para melhorar a proteção de 
crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência em processos judiciais.
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1. A VITIMIZAÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E A REVITIMIZAÇÃO INSTITUCIONAL: MAUS-TRATOS  E 
VIOLÊNCIA SEXUAL (ABUSO E EXPLORAÇÃO)

A primeira categoria aqui definida leva o leitor a refletir sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. 
São abordagens que trazem à tona, em especial, a discussão sobre a criança vítima e a revitimização institucional no 
sistema de justiça, que, a priori, teria o papel de assegurar a sua proteção. O debate se dá em torno da importância 
da atuação sobre o problema com profissionais capacitados e equipe multidisciplinar, destacando os traumas que esta 
situação acarreta a crianças/adolescentes, as teorias e os tratamentos de seus efeitos duradouros. Ao discutir acerca 
deste tema, os estudos contribuem para o fortalecimento de uma proposta inovadora dos procedimentos legais em 
casos de abusos sexuais de crianças e adolescentes.

• Arata, C. M. (1998). To tell or not to tell: Current functioning of child sexual abuse survivors who disclosed their victimization. 
Child Maltreatment, 3, 63-71. 

• Briere, J. (1992). Child abuse trauma: Theory and treatment of the lasting effects. Newbury Park: Sage Publications.
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• Ehrenberg, M. F., & Elterman, M. F. (1995). Evaluating allegations of sexual abuse in the context of divorce, child custody, and 
access disputes. In T. Ney (Ed.), True and false allegations of child sexual abuse: Assessment and case management (pp. 209-230). 
New York: Brunner & Mazel.
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5. O MÉTODO FORENSE APLICADO POR PSICÓLOGOS NA ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Os títulos aqui indicados tratam da discussão sobre a abordagem da psicologia forense e a sua contribuição para 
assegurar a proteção de crianças e adolescentes em processos judiciais. São discutidos aspectos da psiquiatria forense 
sobre a criança e o adolescente sexualmente abusados trazendo uma avaliação dessa atuação de 1987 a 1997. 
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sua evolução e questões controversas.
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6. AS MEMÓRIAS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: FATORES QUE INFLUENCIAM FALSAS MEMÓRIAS E 
SUGESTIONABILIDADE

Os títulos que aprofundam o debate sobre esta categoria investigam as falsas memórias em crianças e adolescentes 
envolvidos em processos judiciais. A missão dos psicólogos é conduzir a criança/adolescente ao espaço intersubjetivo 
para criar as condições apropriadas para que se produza o fato do discurso. Conforme indicado na Declaração dos 
Direitos da Criança, adotada em 20 de novembro de 1959 pela Assembléia Geral das Nações Unidas, “a criança, 
por motivo da sua falta de maturidade física e intelectual, tem necessidade de uma proteção e cuidados especiais, 
nomeadamente de proteção jurídica adequada, tanto antes como depois do nascimento”. Daí a importância dos 
cuidados para a não-revitimização da criança e do adolescente. O debate trata, portanto, da síndrome de falsa 
memória e da responsabilidade do terapeuta com terceiros para o trabalho com a terapia da memória quando 
ocorrem lesões emocionais. 
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7. A VALIDAÇÃO DA ESCUTA: RELATOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE VIOLÊNCIA SEXUAL (ABUSO E 
EXPLORAÇÃO SEXUAL)

Esta é uma categoria fundamental em todos os debates sobre o testemunho de crianças vítimas de abuso ou 
violência sexual em processos judiciais por abordar o que se tem produzido sobre o papel do psicólogo na avaliação 
da credibilidade das declarações de crianças vítimas de crimes de abuso e violência sexual. Essas técnicas advêm da 
psicologia forense, que busca uma relação coerente entre o testemunho de crianças e adolescentes e os objetos desta 
ciência, que são a apreensão, a exploração e o diagnóstico dos fenômenos psicológicos relacionados a fatos que são 
matérias de justiça. As publicações selecionadas discutem o abuso sexual de crianças e adolescentes e o dilema das 
provas para os tribunais. Em uma linha de orientação e contribuições futuras, os estudos investigam e propõem os 
critérios para avaliação da credibilidade das declarações da criança sobre o abuso sexual sofrido. A proteção da criança 
e do adolescente é o cerne desta questão, devendo ser resguardada desde os procedimentos anteriores e posteriores 
ao processo de investigação até a sua finalização em casos de abuso sexual de crianças e adolescentes.
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8. DOCUMENTOS, LEGISLAÇÕES, CONVENÇÕES E RESOLUÇÕES A SEREM UTILIZADAS COMO MARCO ÚTIL PARA 
MELHORAR A PROTEÇÃO DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES VÍTIMAS/TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA EM PROCESSOS 
JUDICIAIS

São muitos os instrumentos legais que visam assegurar a proteção de crianças e adolescentes e que, de modo geral, 
incluem em seu bojo crianças vítimas de violência sexual (abuso e exploração). No entanto, os documentos aqui 
selecionados visam, de forma específica, orientar operadores do direito da criança e do adolescente sobre as principais 
diretrizes e parâmetros adequados para a proteção de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência durante 
a sua passagem pelo sistema de justiça, tendo como principal enfoque sua formação e qualificação. Os documentos 
abaixo listados ressaltam a importância e o caráter prioritário de se oferecer serviços mais adequados à condição 
especial de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência sexual. O conjunto dos títulos apresentados nesta 
seção compreende normativas nacionais e internacionais de proteção a crianças/adolescentes vítimas de violência, 
entre os quais consideramos de maior relevância para o leitor interessado nesta matéria o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, as Diretrizes das Nações Unidas sobre a Justiça 
em Assuntos Concernentes a Crianças e Adolescentes como Vítimas e Testemunhas de Crimes (Resolução 2005/20) 
do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas e Convenção de Proteção da Criança contra a Violência Sexual 
(Abuso e Exploração) do Conselho da Europa.
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Esta seção é mais um instrumento de navegação que busca oferecer ao leitor serviços, possibi-
lidades de informação e aprimoramento quanto ao processo de oitiva de crianças/adolescentes vítimas/
testemunhas em processos judiciais. Objetiva, pois, fornecer ao leitor acesso fácil, rápido e, sobretudo, 
funcional a um panorama global de lugares e experiências que vêm se constituindo em referência na im-
plantação do depoimento especial de crianças e adolescentes tendo em vista sua não-revitimização. Com 
informação disponibilizada na rede mundial, o universo selecionado neste guia apresenta sites/páginas 
de diversos países diretamente relacionados ao serviço realizado por Tribunais de Justiça, Ministérios 
Públicos, delegacias, centros de proteção à criança e ao adolescente, agências de notícias, centros de trei-
namento, manuais de capacitação, entre outros. 

O mapa contém 41 endereços que poderão orientar os pesquisadores em 28 países: África da 
Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Es-
cócia, Espanha, Estados Unidos, França, Índia, Inglaterra, Islândia, Israel, Jordânia, Lituânia, Malásia, 
Noruega, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Polônia e Suécia. Neste estudo, o maior percentual de sites 
indicados está concentrado na Argentina e na Inglaterra. Contudo, é oportuno ressaltar que o maior número 
de sites sobre esta temática pode ainda ser encontrado nos Estados Unidos em razão de seu pioneirismo quanto 
à implantação dessa prática no mundo. Certamente, estes endereços se multiplicarão à medida que o leitor 
inicie suas buscas, encontrando novas conexões.

COMO USAR

As informações estão organizadas por nome de país, em ordem alfabética, apresentando-se um 
resumo do trabalho institucional específi co relacionado ao serviço de/para oitiva de crianças em proces-
sos judiciais bem como os endereços/links para que o leitor possa acessá-las.

Uma dica, que pode interessar ao leitor, é que, como muitas páginas estão no idioma original dos 
países citados, para seu melhor uso poderá recorrer a tradutores eletrônicos, como os links de ferramen-
tas de idiomas disponíveis na rede mundial.
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1. ÁFRICA DO SUL

2. ALEMANHA

Este link oferece acesso ao site oficial da Constitutional Court of South Africa [Corte Constitucional da África do Sul], no setor 
específico sobre Children´s Rights [direitos da criança]. Como instância responsável pelas normas jurídicas para a tomada de 
depoimento, validação como prova oral e proteção das testemunhas vulneráveis, nesta página o leitor encontrará informações 
sobre os principais procedimentos e medidas implantados para a ida de crianças e adolescentes à corte de justiça como 
vítimas/testemunhas, a saber: depoimento videogravado como prova oral, live link [videoconferência] interligado ao tribunal e 
eliminação de perucas e togas pelos juízes e defensores durante a tomada de depoimento.

Este link oferece acesso ao Kinderschutz-Zentren [Centros de Proteção a Crianças]. Ao clicar neste link, o leitor 
encontrará informações sobre centros de defesa da criança, instituições sem fins lucrativos que foram criadas para dar 
apoio e ajuda legal às famílias envolvidas com o fenômeno do abuso sexual e negligência de crianças. Entre seus objetivos 
e metas, se destacam ações cujo foco é a prevenção e a redução de situações de violência e maus-tratos contra crianças.

Outro link interessante é o portal YoungAvenue.de, um sítio virtual interativo produzido pelo centro Kinderschutz-
Zentren, que oferece aconselhamento, informações diversificadas sobre a rede de atendimento a crianças vítimas de 
violência e também informações sobre o procedimento judicial para o testemunho de crianças e instâncias oficiais que 
atuam pela defesa e garantia dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência. 

http://www.constitutionalcourt.org.za/site/yourrights/knowyourrights-childrensrights.htm#key
http://www.constitutionalcourt.org.za/site/contactthecourt/contactthecourt.htm

 http://www.kinderschutz-zentren.org/ 

http://www.youngavenue.de/index.html
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3. ARGENTINA

A Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAPMI)  [Associação Argentina de Prevenção de 
Maus-Tratos Infanto-Juvenis] promove estratégias para o enfrentamento da violência sexual e maus-tratos infanto-juvenis 
embasadas em um marco ético comum, que concilie as lógicas jurídica, psicológica e social relacionadas ao exercício 
profissional de cada área. Nesta página se encontram disponíveis para consulta textos e artigos que discutem formas de 
revitimização no contexto do atual sistema judicial argentino. Entre outros temas, inclui-se o debate sobre o impacto 
psicológico negativo produzido por essas formas de vitimização secundária nos serviços de atenção à violência familiar, 
reforçando, assim, a condição de vulnerabilidade de pessoas vítimas de violência em processos judiciais.

O Ministério Público Fiscal da Cidade de Buenos Aires, por meio da Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra 
la Integridad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil (UFI-Integridad Sexual) [Unidade Fiscal para a Investigação 
de Crimes Contra a Integridade Sexual, Tráfico de Seres Humanos e Prostituição Infantil (UFI-Integridade Sexual)] realiza 
trabalho especializado de tomada de depoimento em Câmara Gesell, entre outras atividades. O link do Ministério Público 
disponibiliza ao leitor interessado o acesso a documentos, resoluções, informações e contatos sobre as instituições 
responsáveis pela proteção e assistência integral às vítimas de crimes em Buenos Aires, Capital Federal. Para acessá-lo, o 
leitor deve clicar na página geral do Ministério Público, cujo endereço é fornecido abaixo. A primeira coluna à esquerda 
contém o link institucional. Ao entrar neste setor, o leitor deve clicar em Unidades Fiscales Especiales e, em seguida, no 
link UFI-INT SEX para acesso completo às informações.

http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos/?id=401
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/legislacion/articulo.asp?id=166
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos/?id=411
http://www.asapmi.org.ar/publicaciones/articulos-juridicos/?id=25

http://www.mpf.gov.ar
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4. AUSTRÁLIA

O site oficial do Child Safety Services [Serviços de Segurança da Criança], do governo de Queensland, Austrália, é 
dedicado à proteção de crianças e adolescentes vulneráveis.

Por meio do Child Witness Service [Serviço para a Criança Testemunha], o Departamento de Justiça de Victória, Austrália, 
oferece ao leitor um ambiente virtual destinado a crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas em processos judiciais. 
Neste site, o leitor encontrará, entre vários serviços, atenção especializada oferecida por assistentes sociais e psicólogos 
a crianças e adolescentes vítimas, bem como informações gerais sobre os procedimentos a serem adotados quando são 
chamados pela justiça como testemunhas.

http://www.childsafety.qld.gov.au/index.html
http://www.childsafety.qld.gov.au/child-protection/index.html

http://www.justice.vic.gov.au/wps/wcm/connect/DOJ+Internet/Home/Courts/Going+to+Court/Child+Witnesses/
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5. BRASIL 

O Juizado da Infância e da Juventude de Porto Alegre/Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul apresenta informações 
sobre o método utilizado para a realização de audiência com crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, servindo de 
referência para outras regiões do Brasil. 

A Agência de Notícias do Ministério Público do Rio Grande do Sul divulga a expansão do projeto Depoimento Sem Dano 
para a população litorânea do estado.

O Tribunal de Justiça de Rondônia implantou em Ariquemes, em 2008, o projeto Mãos que Acolhem, que propõe 
a humanização do ambiente da delegacia em que serão gravados os depoimentos de crianças/adolescentes vítimas/
testemunhas de violência. Na sala do projeto, os atendimentos são realizados durante a fase de investigação e a vítima 
recebe apoio psicológico imediato, assim diminuindo os danos causados a ela.

http://www.tj.rs.gov.br/site_php/noticias/mostranoticia.php?assunto=1&categoria=1&item=35610

http://cnpg.mp.rs.gov.br/imprensa/noticias/id5132.htm

http://www.tj.ro.gov.br/noticia/faces/jsp/noticiasView.jsp;jsessionid=ac13022130d52b04657d12f148029dc4986b185962a5.e3iRb3eTc
310bxeOa3yPaheMe0?cdDocumento=10673&tpMateria=2
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6. CANADÁ

O Departamento de Justiça do Canadá desenvolveu um programa virtual interativo de informação sobre o procedimento 
judicial no país. Oferecido em inglês e francês, este link dá acesso à Corte Virtual do governo canadense. Ao assessá-
lo, o leitor encontrará um passo-a-passo de informações (escritas e visuais) sobre as etapas, lugares e funções a serem 
desempenhadas ao entrar em contato com o sistema de justiça. Conta com efeitos interativos de animação visual que 
permitem fácil compreensão do sistema, bem como documentos e serviços disponíveis para testemunhas vulneráveis.

Concernente ao objeto deste estudo, vale clicar diretamente na porta do edifício e, em seguida, da sala de audiência. 
Neste ambiente estará acontecendo a simulação de uma audiência e, ao clicar em cada participante, aparecerão 
informações explicativas. É interessante perceber que não há a figura de uma criança ou adolescente dentro da sala de 
audiência. Clicando na televisão localizada acima do juiz, se poderá ter acesso ao regulamento destinado à participação de 
crianças e adolescentes em processos judiciais.

O Child Witness Project [Projeto de Crianças Testemunhas], desenvolvido pelo Centre for Children and Families in the 
Justice System [Centro para Criançlas e Famílias no Sistema de Justiça], oferece neste link acesso a informações sobre 
a instituição, criada em 1987, que trabalha no sentido de advogar pelas necessidades específicas de crianças e famílias 
envolvidas com o sistema de justiça. O projeto teve como motivação inicial o fato de que o ato de testemunhar em 
audiências públicas poderia se constituir em revitimização de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas.

http://www.courtprep.ca/

http://www.courtprep.ca/en/swf/courtroom/courtroom_en.swf?http://www.courtprep.ca/en/default.asp

http://www.lfcc.on.ca/cwp.htm
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7. CHILE 

8. COLÔMBIA 

A Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) [Polícia Investigadora de Crimes Sexuais Contra 
Crianças e Adolescentes] é uma agência do governo que pertence à Jefatura Nacional de Delitos Contra la Família 
(JENAFAM) [Sede Nacional de Crimes Contra a Família] e que atua no Chile desde 1995 na luta contra crimes que violam 
a liberdade e as pessoas. Esta agência tem uma sala digital para tomada de depoimentos de crianças/adolescentes vítimas/
testemunhas de violência.

Este link oferece acesso à sala de imprensa da página oficial da Presidência da República da Colômbia. Neste site, o leitor 
poderá obter mais informações sobre o processo de implementação da Câmara Gesell para a tomada de depoimento 
de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência sexual. Por ser um site institucional do governo colombiano, 
o leitor poderá também ter acesso a uma vasta gama de documentos, leis e serviços caso queira aprofundar seu 
conhecimento sobre a experiência naquele país.

Evaluación Pericial Psicológica de Credibilidad de Testimonio [Avaliação Pericial Psicológica de Credibilidade de Testemunho] 
é um documento institucional de capacitação em perícia psicológica realizado pelo Ministério Público do Chile. Constitui-se 
em um manual para análise e validação do testemunho infantil a partir de critérios evolutivos da criança.

http://www.investigaciones.cl/paginas/brigadas/bg-brisexme/bg-brisexme.htm

http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2006/octubre/02/02022006.htm

http://www.ministeriopublico.cl/repositoriominpu/Archivos/minpu/documentos/libro_evaluacion_pericial.htm
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9. COSTA RICA 

10. CUBA

Este link oferece acesso ao texto do projeto da Ley para la protección de las niñas y los niños víctimas y testigos en los 
procesos penales [Lei de proteção das meninas e meninos vítimas e testemunhas em processos penais], que se encontra 
disponível na página da Assembléia Nacional da Costa Rica. O texto oferece aos leitores os principais argumentos 
relacionados à tomada de depoimento de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas tendo em vista a sua não-revitimização.

Neste site, o leitor também terá acesso a serviços institucionais disponíveis para todo o país por meio da página da 
Assembléia Nacional da Costa Rica.

O jornal cubano Cuba a La Mano divulga o trabalho realizado pelo Centro de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes 
[Centro de Proteção a Meninas, Meninos e Adolescentes] em Havana. A matéria INFANCIA-CUBA: minimizar el trauma 
del abuso sexual [INFÂNCIA-CUBA: minimizar o trauma do abuso sexual] oferece ao leitor informações sobre o trabalho 
realizado por este centro, bem como a citação de seus principais coordenadores.

http://www.asamblea.go.cr/servicios_tecnicos/w_dst/contenido/documentos/Informes/..%5Cdocumentos%20dst%20
oficios%5Cit%5CIT2005%5C15867sa.pdf

http:/www.asamblea.go.cr

http://cubaalamano.net/sitio/client/report.php?id=765



D E P O I M E N T O  S E M  M E D O  ( ? ) :  C U L T U R A S  E  P R Á T I C A S  N Ã O - R E V I T I M I Z A N T E S

198

11. EQUADOR

12. ESCÓCIA - REINO UNIDO

13. ESPANHA

O jornal equatoriano El Universo divulga estratégias de implementação da Câmara Gesell para tomada de depoimento de 
crianças e adolescentes por parte do Ministério Público. Este artigo divulga os principais atores envolvidos no processo de 
entrevista única com a criança para produção da prova judicial.

Na página The Scottish Government - Publications [Publicações do governo escocês], o leitor encontrará uma lista de 
links sobre publicações oficiais do governo escocês sobre a avaliação do trabalho de entrevistas investigativas realizado de 
forma conjunta entre a polícia e o serviço social.

Este link oferece acesso ao Departament de Justícia a Girona – Generalitat de Catalunya [Departamento de Justiça 
de Girona – Governo da Catalunha]. Vale ressaltar que o serviço de psicologia forense responsável pela realização de 
entrevistas com crianças e adolescentes testemunhas em Câmara Gesell está vinculado ao Departamento de Justiça e 
funciona como equipe de assessoramento técnico para juízes e promotores em ações penais.

http://archivo.eluniverso.com/2007/06/03/0001/10/B71C8C0DA1E54DE391FB680CA3AE817E.aspx

http://www.scotland.gov.uk/Publications/2007/01/10122102/12

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=10825
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14. ESTADOS UNIDOS

O National Children’s Advocacy Center (NCAC) [Centro Nacional de Defesa da Criança] é uma organização sem fins 
lucrativos que oferece formação profissional voltada à prevenção, intervenção e serviços de tratamento para combater 
o abuso e a negligência infantil. Fornece treinamento para profissionais que trabalham na intervenção de casos de abuso 
infantil em todo o país. Os seminários buscam incidir sobre os meios mais eficazes para a comunicação entre a vítima e a 
equipe de investigação forense.

O CornerHouse – Interagency Child Abuse Evaluation and Training Center [CornerHouse – Centro de Avaliação e 
Treinamento Interagências sobre Abuso Infantil] foi fundado em 1989, sendo especializado em avaliação e validação 
de suspeitas de violência sexual contra crianças. Desenvolveu um dos principais protocolos de entrevista investigativa 
adotado hoje nos Estados Unidos, chamado Finding Words. Dissemina métodos e técnicas de entrevista investigativa 
com crianças e oferece serviços de treinamento em entrevista forense para profissionais de saúde, policiais, promotores 
de justiça, entre outros.

Este link disponibiliza ao leitor o texto em pdf do manual de entrevista Finding Words, com protocolo de entrevista semi-
estruturada (Walters, S., Holmes, L., Bauer, G., & Vieth, V. (2003). Finding Words: Half a nation by 2010: Interviewing 
children and preparing for court. Alexandria: National Center for Prosecution of Child Abuse.).

http://www.nationalcac.org/

http://www.cornerhousemn.org/forensicinterview.html

http://www.ndaa.org/pdf/finding_words_2003.pdf
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15. FRANÇA

Este link do governo francês, da prefeitura-polícia de Paris, oferece informações também sobre o judiciário.

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/infos_proxi/pj/police_judiciaire.htm

16. ÍNDIA  

Página oficial da Supreme Court of Índia [Suprema Corte da Índia] que oferece ao leitor acesso a documentos, leis civis 
e penais de todo o país, além de contato com todas as cortes de justiça do conjunto de jurisdições em todo o país. 
Constitui-se, desta forma, em rica fonte de informação e acesso ao sistema de justiça indiano.

http://supremecourtofindia.nic.in/
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17. INGLATERRA - REINO UNIDO

O site The Crown Prosecution Service (CPS) [Ministério Público Inglês] oferece serviços de atenção e orientação às 
vítimas e testemunhas, em uma iniciativa que visa proporcionar melhor nível de serviço a todas as vítimas e testemunhas 
de um crime na Inglaterra. Apresenta o trabalho de advogados e agentes policiais acerca da proteção de crianças/
adolescentes vítimas/testemunhas e os serviços disponíveis. Neste site constam serviços informativos sobre sistema 
de justiça penal para que vítimas e testemunhas tenham acesso a todos os aspectos relativos a seu comparecimento 
no tribunal. Também são divulgadas informações sobre as modalidades de depoimento, como por meio de live link 
[videoconferência].

Link de acesso ao The Children’s Legal Centre – Child Witness [Centro Legal para Crianças – Criança Testemunha] 
que oferece serviços em assessoria jurídica gratuita às crianças e suas famílias, além de treinamento para cuidadores e 
profissionais de todo o Reino Unido.

http://www.cps.gov.uk/victims_witnesses/index.html

Em outro link, The Children’s Legal Centre – Child Witness [Centro Legal para Crianças – Criança Testemunha] 
disponibiliza o manual Child Witnesses [Crianças Testemunhas] sobre medidas especiais a serem adotadas para a proteção 
dos direitos da criança testemunha quando esta presta depoimento em tribunal, como o uso de suportes tecnológicos 
para produção da prova oral.

http://www.childrenslegalcentre.com/Legal+Advice/Child+law/Childwitness/

http://www.childrenslegalcentre.com/Resources/CLC/Documents/PDF%20A-M/Child%20Witnesses%20leaflet.pdf
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Este link apresenta as ações do Victim Support – Helping people cope with crime [Apoio a Vítimas – Auxílio a pessoas 
para lidar com crimes], que em cada tribunal penal na Inglaterra e no País de Gales fornece informações e apoio a 
testemunhas, vítimas e familiares quando prestam depoimento no tribunal.

Este link apresenta as diretrizes nacionais para a formação de oficiais de polícia em entrevistas para processos criminais 
sob o título Achieving the best evidence in criminal proceedings: Guidance for vulnerable and intimidated witnesses, 
including children [Alcançando a melhor evidência em procedimentos criminais: Guia para testemunhas vulneráveis e 
intimidadas, incluindo crianças].

http://www.victimsupport.org.uk/vs_england_wales/services/witness_services.php

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/ach-bect-evidence/

O link do Office of Public Sector Information – Part of the National Archive [Gabinete de Informação do Setor Público – 
Parte do Arquivo Nacional] oferece serviço de documentação e informação de âmbito público.

O Office of Public Sector Information [Gabinete de Informação do Setor Público] também apresenta o texto da lei 
Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 – Part II Giving of evidence or information for purposes of criminal 
proceedings – Chapter I Special measures directions in case of vulnerable and intimidated witnesses [Lei reguladora para 
o procedimento judicial criminal juvenil em todo o Reino Unido].

http://www.opsi.gov.uk/

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1999/ukpga_19990023_en_3#pt2-ch1-pb2-l1g21
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18. ISLÂNDIA  

19. ISRAEL

Este link oferece acesso ao site oficial da Barnaverndarstofa [Agência Governamental de Proteção Infantil do Ministério 
de Assuntos Sociais], autoridade em matéria de proteção infantil, que está a cargo da administração de serviços de 
proteção infantil. Responsável pela operação de serviços especializados na proteção das crianças, coordena o centro 
de investigação de casos de abusos sexuais de crianças e a Children’s House [Casa da Criança], unidade que contém as 
instalações físicas adaptadas à escuta especializada de crianças e adolescentes.

A ONG B´Tselem – The Israeli Information Center for Human Right´s in the Occupied Territories [B´Tselem – Centro 
Israelense de Informações sobre Direitos Humanos nos Territótios Ocupados] desenvolve o projeto Shooting Back, 
que é uma ação de mobilização social destinada à população vítima de violência em áreas de conflito bélico. Seu 
foco principal é incentivar que a população local faça, por meio de câmeras caseiras, seus próprios vídeos de uma 
determinada violação de direitos testemunhada para que seja apresentado como prova em processo judicial.

http://www.bvs.is/? 

http://www.btselem.org/english/Video/

Este link apresenta o site oficial do Knesset, o parlamento israelense, principal órgão regulador do governo de Israel 
e formulador das leis básicas que regulamentam a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência. O leitor 
poderá encontrar informações e contatos institucionais, bem como documentos e leis. Também encontrará fácil acesso 
a outro link interligado à Suprema Corte de Israel.

http://www.knesset.gov.il/lexicon/eng/upper_crt_eng.htm
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20. JORDÂNIA

Este site apresenta informações sobre a Arab Regional Conference on Family Protection [Conferência Regional Árabe sobre 
a Proteção da Família] ocorrida em 2005. Promovida pela Organização Mundial da Saúde, com o apoio da Família Real, teve 
como um de seus painéis o uso de entrevistas videogravadas com crianças vítimas de abuso sexual. 

Este link apresenta o site oficial do The Royal Court Offices [Corte Real da Jordânia], órgão regulador do governo local. O 
leitor poderá encontrar informações e contatos institucionais, bem como leis e documentos oficiais disponíveis.

http://64.233.169.104/search?q=cache:skl-QYl-BpEJ:www.ncfa.org.jo/admin/documents/Arab%2520Regional(E).pdf+video+evidenc
e+child+jordan&hl=en&ct=clnk&cd=1&gl=jo

http://www.kinghussein.gov.jo/royal_offices.html
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21. LITUÂNIA

Na página da ONG Vaiko Namas – Child House [Casa da Criança] são encontradas informações sobre a instituição, 
que tem sede em Vilnius, Lituânia, e possui uma room child interview [sala especial de entrevista com a criança]. Esta sala 
é resultado de uma parceria entre a sociedade civil organizada e o poder judicial e foi concebida especialmente para 
realizar a tomada de depoimento de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas de violência, tendo como finalidade a 
judicialização da prova testemunhal.

The Children’s Unit Within the Council of the Baltic Sea States [Unidade da Criança dentro do Conselho dos Estados 
do Mar Báltico] possui um site informativo, ponto focal na Internet para troca de informações entre os profissionais, 
pesquisadores e funcionários de investigação sobre crianças em risco na região do Mar Báltico. É resultado de uma 
articulação entre os países daquela região que são signatários da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. 
Tem como premissa desenvolver medidas de proteção contra todas as formas de exploração sexual, venda ou tráfico 
de crianças para fins sexuais, bem como promover a recuperação física e psicológica e a reinserção social de crianças 
maltratadas e exploradas sexualmente na região do Mar Báltico.

http://www.children.lt/?_nm_mid=TVN3ekxEQXNNQ3d3&_nm_lid=1&session=no

http://www.childcentre.info/projects/protection/
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22. MALÁSIA

Este link do governo da Malásia apresenta grande utilidade ao leitor, pois oferece uma vastíssima gama de contatos de 
todas as cortes de justiça, e-mail e telefone de todos os magistrados para todas as jurisdições do país. Dessa forma, 
constitui rica fonte de informações e acesso ao sistema de justiça da Malásia.

http://www.kehakiman.gov.my/courts/address.shtml

24. NOVA ZELÂNDIA

O site de publicações do Ministério da Justiça da Nova Zelândia, em sua seção Information for Court Users 
[Informações para Usuários da Corte de Justiça], oferece ao leitor vasta gama de publicações sobre o passo-a-passo 
para uma criança/adolescente que vai à corte de justiça como testemunha. Entre os títulos disponíveis em arquivos pdf 
se destacam: Children – Child Witness Poster [Crianças – Poster sobre Criança Testemunha]; 13 Steps to Court – Child 
Witness Poster [13 Passos para ir à Corte – Poster sobre Criança Testemunha]; Off to Court – Supporting a Young 
Witness [Indo para a Corte – Apoiando uma Testemunha Jovem].

http://www.justice.govt.nz/pubs/courts-publications/index.html

23. NORUEGA 

Ao se conectar à página oficial da Corte de Justiça da Noruega, o leitor terá acesso a informações sobre os serviços e 
procedimentos oferecidos pelo sistema de justiça daquele país.

http://www.domstol.no/default____2916.aspx?epslanguage=EN
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25. PARAGUAI 

26. PERU

Este link mostra que o Ministério Público da cidade de Asunción, no Paraguai, inaugurou a Câmara Gesell e a lançou para 
a tomada de depoimento videogravado de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. 

Neste link é apresentada a inauguração da Câmara Gesell para a tomada de depoimento videogravado de crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual localizada no Instituto de Medicina Legal, do Ministério Público Fiscal em Lima 
Norte, Peru. 

http://www.ministeriopublico.gov.py/menu/institucion/prensa/agenda/2007/diciembre/camara.php

http://www.mpfn.gob.pe/prensa-imprime.php?id=984



D E P O I M E N T O  S E M  M E D O  ( ? ) :  C U L T U R A S  E  P R Á T I C A S  N Ã O - R E V I T I M I Z A N T E S

208

27. POLÔNIA

28. SUÉCIA 

Este link oferece acesso à página da ONG The Nobody’s Children Foundation, que atua na proteção de crianças vítimas 
de violência. Entre as suas principais atividades se destacam suporte jurídico às crianças que participam como testemunhas 
em processos judiciais, bem como apoio psicológico, médico e jurídico às vítimas e seus familiares. Também desenvolve 
estudos e pesquisas sobre questões relacionadas ao fenômeno do abuso sexual e oferece programas de formação 
especializada a diferentes grupos de profissionais e equipes interdisciplinares para o enfrentamento da violência sexual e 
intrafamiliar.

Ao entrar na página oficial da Sveriges Domstolar [Corte de Justiça da Suécia], o leitor terá acesso a informações sobre a 
reforma jurídica em curso naquele país, denominada En modernare rättegång, Projeto de Lei 2004/05: 131 aprovado, que 
entrou em vigor em novembro de 2008, o qual estabelece modernização tecnológica por meio de Videodokumentation/ 
Videokonferens [videodocumentação/videoconferência] com vista a um julgamento mais justo.

http://www.fdn.pl/strona.php?p=33

http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____5459.aspx
http://www.domstol.se/templates/DV_SurfRayPage____4069



Apêndices
Fichas-catálogo de experiências de tomada de 
depoimento especial de crianças e adolescentes
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ÁFRICA DO SUL

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving oral evidence by child witness – interview to evidence by video recording or live link [entrevistas 
para evidências gravadas em videotape ou testemunho em videoconferência].  

Foi  introduzido o Art. 170a do processo penal  no Art. 51 da lei de 1977 – The Criminal procedure 
act 51 of 1977, regulamentando que crianças, em situação de estresse ou sofrimento, fornecessem 
provas por meios eletrônicos em local alternativo ao tribunal. Nesta lei efetivaram-se as seguintes 
garantias: previous video recording of a child witness [entrevista videogravada prévia com a criança 
testemunha] com vista à sua admissibilidade, evidence by live link [evidência por testemunho em 
videoconferência] para depoimento na corte de justiça, em sala especial e removal of wigs and gowns 
by judges and lawyers [remoção de perucas e togas usados pelos juízes e advogados de defesa e 
acusação]. Em 1991, foi aprovado o decreto 135 de emenda à lei criminal de 1991, o qual prevê use 
of intermediaries to give evidence [designação de um intermediário para proteger as crianças durante 
depoimentos em casos de abuso sexual].

Interview room [sala de entrevista/unidade policial]; court room [sala especial/corte de justiça].

1991
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ÁFRICA DO SUL

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista] destinado à 
coleta de prova na fase de investigação. As outras salas especiais estão localizadas nas cortes de justiça 
e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em videoconferência], para quando o 
caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar depoimento novamente.

Na  fase de investigação: policial em conjunto com o serviço social – ambos capacitados em entrevista 
para evidências com crianças; caso vá a julgamento, por meio de live link [videoconferência]: juiz, 
promotor, defensor do imputado, com facilitação de um intermediário também capacitado em 
entrevista para evidências com crianças.
“Professional who has been trained to interview children will be aware of the above developmental 
limitations and will incorporate techniques into the style of questioning that will address these issues.”

Protocolo  de avaliação cognitiva NICHD – Cognitive Interview for Children’s Evidence [entrevista  
cognitiva para evidência com a criança]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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ÁFRICA DO SUL

 
8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por duas câmeras com ângulos diferentes; microfone; live link [testemunho 
em videoconferência; CCTV; gravação em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de 
áudio em fita cassete; gravação – sistema combinado de gravação em áudio e vídeo.

Uma vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências e na fase de julgamento (na primeira e 
segunda  instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista. 

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público a 
entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das evidências, 
que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não a  
videogravação. Caso haja julgamento, a criança prestará novamente depoimento por meio de live link 
[testemunho em videoconferência]: juiz,  promotor, defensor do imputado, intermediário capacitado 
em entrevista para evidências com crianças.
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ÁFRICA DO SUL

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Formação e capacitação: serviço destinado a assistentes sociais, juízes, defensores, promotores de 
justiça, policiais, autoridades locais, organizações de saúde, treinados a partir do novo ordenamento 
legal sobre como lidar em tribunal com pessoas que apresentam necessidades especiais. Introdução 
dos gate keepers [experientes oficiais superiores] para fazer a avaliação do trabalho realizado pelos 
outros profissionais mencionados.

Constitutional Court 
Director Judge V Misser 
misser@concourt.org.za 
http://www.constitutionalcourt.org.za/site/judges/justicetolemadala/index1.html
http://www.constitutionalcourt.org.za/site/contactthecourt/contactthecourt.Htm
Cnr Queen and Sam Hancock/hospital streets
Constitution Hill - Johannesburg
Braamfontein 2017
Tel.: (+27) 011 3597459
Fax: (+27) 011 3395098
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ALEMANHA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving oral evidence by child witness – interview to evidence by video recording or live link [entrevistas 
para evidências gravadas em videotape ou testemunho em videoconferência].

Reforma no código penal nos anos de 1993 e 1998 regulamentou que autores de violência sexual 
contra crianças fossem sujeitos a processos criminais na Alemanha. Em 1º de dezembro de 1998 
entrou em vigor a nova lei Zeugenschutzgesetz – BGBL. 1998 i , 820 – Witness Protection Act [sobre 
a proteção de vítimas e testemunhas], que facilitou o questionamento de criança/adolescente vítima/
testemunha, introduzindo as medidas que regulamentaram o uso de audiências videogravadas no 
estrangeiro e a assistência financeira durante o interrogatório de testemunhas.

Interview room by live link separated from the control room [sala de entrevista por meio de testemunho 
em videoconferência separada da sala de controle].

1998
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ALEMANHA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista] destinado 
à coleta de prova na fase de investigação. As outras salas especiais estão localizadas nas cortes de 
justiça e são denominadas court room/live link/CCTV [sala na corte/testemunho em videoconferência/
CCTV], para quando o caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar depoimento 
novamente.

Profissional capacitado (pode ser policial, assistente social, ou outro intérprete) que realiza a 
entrevista sob a coordenação do juiz.

Investigative interview [Entrevista investigativa] com o uso de protocolo-guia.
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ALEMANHA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por duas câmeras com ângulos diferentes; microfone; live link [testemunho 
em videoconferência]; CCTV; gravação em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de 
áudio em fita cassete; gravação – sistema combinado de gravação em áudio e vídeo.

A entrevista para a coleta de evidências pode ser realizada na fase de investigação policial, 
coordenada pelo Ministério Público, geralmente sendo repetida pelo juiz encarregado do processo na 
corte de justiça.

Cobertura visual do entrevistado; qualidade do vídeo da entrevista – nitidez da imagem; coerência 
no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das gravações; credibilidade do depoimento; 
qualidade da entrevista forense.

A judicialização da prova é realizada na corte de justiça sob a observação do juiz, que pode 
determinar que as partes (Ministério Público, médico, polícia, advogado representante legal da 
criança e advogado de defesa do imputado) recolham as evidências, ou, se ainda julgar necessário, 
pode ele mesmo ser o responsável pela produção da prova. Neste caso, a prova ganha valor 
judicial quando o juiz realiza a audiência/entrevista, que é facilitada por um intérprete por live link 
[testemunho em videoconferência] e CCTV, e na qual se julga a admissibilidade do depoimento 
oral,validando-o ou não como prova no processo penal.
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ALEMANHA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento destinado a policiais, assistentes sociais, promotores e juízes.

German Society for the Protection of Children 
Katharina Abelmann-Vollmer
abelmannvollmer@dksb.de
Hinueberstr. 8, 
D-30175 Hannover 
Germany 
Tel.: (+49) 511 30 48549 
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ARGENTINA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Declaración Testimonial/entrevista forense en Cámara Gesell [tomada de depoimento por meio de 
entrevista forense em Câmara Gesell].

Lei  Federal nº 25.852/2003-2004 incorporou ao Código Penal o Art. 250 bis, o qual proíbe 
expressamente que vítimas de abuso sexual até os 16 anos incompletos sejam interrogadas de forma 
direta pelo tribunal ou partes, estabelecendo as condições de realização do depoimento que deve, 
obrigatoriamente, ser conduzido por psicólogo especializado, por meio de gravação de vídeo e som 
em ambiente denominado Câmara Gesell, caracterizada por uso de espelho unidirecional.

Câmara Gesell.

2003
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ARGENTINA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Ministério Público Fiscal.

Somente o psicólogo especializado.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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ARGENTINA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; televisão  e transmissão por videoconferência; gravação em CD;
gravação em VHS; gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.

Qualidade da gravação; qualidade da entrevista; funcionários judiciais presentes no ato da entrevista 
videogravada; durabilidade do material.

Promotor de Justiça, advogado da criança/adolescente, o defensor do imputado é notificado, mas não 
é obrigado a comparecer, técnicos responsáveis pela gravação do depoimento.
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ARGENTINA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Curso  sobre vitimologia: crimes contra a integridade sexual de crianças e adolescentes, 
entrevista forense em Câmara Gesell destinado a peritos, psicólogos peritos, juízes e funcionários do 
direito penal.

Ministério Público, Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra la Integridad Sexual y 
Prostitución Infantil (UFI-INTSEX)
Promotor Fiscal Dr. Julio Cesar Castro – Director Adjunto 
http://www.mpf.gov.ar/
ufiprosinf@mpf.gov.ar 
Sede funcional: Tacuarí 163, Piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (+54) 011 4331-4462/4638/5082/4811/5207/5208
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AUSTRÁLIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Interviews for Evidence Recorded on Videotape “I care project” (interviewing children and recording) 
[entrevistas para evidências gravadas em videotape, “Projeto eu me importo” (entrevistas com 
ciranças e gravação)].   

Evidence Act 1958 e Child Protection Act 1999, Section 14 [Lei das Evidências 1958 e Lei de Proteção 
da Criança 1999] regulamentam a gravação  de áudio/videocassete para entrevistas com crianças 
vítimas/testemunhas sob ameaça de algum tipo de ataque pessoal.

CCTV; interview room separated from the control room by a two-way mirror [Câmara Gesell].

1999
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AUSTRÁLIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Queensland police service [serviço de polícia de Queensland] e corte de justiça.

Na fase de investigação: policial; caso vá a julgamento por meio de live link [testemunho em 
videoconferência]: juiz, promotor, defensor do imputado, podendo haver um intérprete. 

Cognitive interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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AUSTRÁLIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; câmera remota de vídeo, com tecnologia  desenvolvida pela SVT Video Systems PTY Ltd 
(Sydney); microfones; pequeno painel de controle remoto; gravação – sistema combinado de 
gravação em áudio e vídeo; gravação em master compact e duas gravações no formato VHS.

Uma  vez na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (na primeira e 
na segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista.

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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AUSTRÁLIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento destinado a policiais.

Children’s Court of Victoria, Australia 
Judge Paul Grant 
www.childrenscourt.vic.gov.au
477 Little Lonsdale Street, Melbourne, Victoria 
3000 Australia 
Tel: (+61) 3 8601-6700
Fax: (+61) 3 8601-6720



A P Ê N D I C E S :  F I C H A S - C AT Á LO G O  D E  E X P E R I Ê N C I A S  D E  T O M A D A  D E  D E P O I M E N T O  E S P E C I A L  D E  C R I A N Ç A S  E  A D O L E S C E N T E S

227

BRASIL

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Depoimento  especial ou inquirição especial – depoimento sem dano.

Vale-se apenas de regras gerais do Estatuto da Criança e do Adolescente (em especial o art. 98) e da 
Constituição Federal (Art. 5º, 226 e 227). O Art. 156 i do Código de Processo Penal passou a admitir 
a produção antecipada de provas por meio da Lei nº 11.690, de 2008. Esta reforma permite que o 
depoimento seja videogravado no momento do ajuizamento das provas com vista a ser anexado no 
processo.

Sala de entrevista ambientada com CCTV.

2003
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BRASIL

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Experiência desenvolvida de forma pioneira pela Vara da Infância e Juventude – Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul. Está sendo disseminada para outros estados brasileiros: recentemente em Goiás 
e em processo de implantação no Rio de Janeiro, São Paulo, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Norte e 
Acre. 

Psicólogos e assistentes sociais.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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BRASIL

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; videoconferência; CCTV; fone de ouvido; microfone; gravação em CD; gravação de 
áudio em fita cassete.

Uma vez na sala especial, já na fase judicial, embora ela seja ouvida outras vezes (três a quatro), 
desde a notificação/denúncia do fato delituoso, por instância de conselho tutelar, delegacia 
especializada e instituto médico legal. Na fase judicial, quando o promotor oferece as evidências 
coletadas e apresenta a denúncia, se faz um julgamento de admissibilidade das provas. Nesta fase, 
para garantir os princípios constitucionais do contraditório e a ampla defesa, são chamados para a 
tomada de depoimento a vítima, as testemunhas e o imputado. Quando a criança vítima/testemunha 
presta depoimento, este é feito em sala especial, fora da sala de audiência, por meio de CCTV.

Qualidade da gravação; qualidade da entrevista; profissionais presentes no ato da gravação.

Juiz; promotor público; defensor do imputado; técnico responsável pela operação dos equipamentos 
eletrônicos e gravação da audiência; em alguns casos, o imputado está presente.
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BRASIL

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

Sim, mas não é institucional, sendo realizada de forma esporádica por iniciativa dos próprios 
profissionais: psicólogos, assistentes sociais e alguns promotores.

Poder Judiciário – Tribunal de Justiça/RS
Comarca de Porto Alegre, 2º Juizado da Infância e da Juventude
Juiz José Antônio Daltoé Cezar – Juizado da Infância e da Juventude
daltoe@tj.rs.gov.br
http://www.tj.rs.gov.br
Rua Márcio Veras Vidor, nº 10, Sala 1043, Porto Alegre-RS
Tel.: (+55) 51 3210-6947
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CANADÁ

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Remote testimony for evidence to the court [testemunho remoto para evidência na corte].

Bill c-2/2004 – an act to amend the criminal code-protection of children and other vulnerable persons –
and the Canada Evidence Act – lei de alteração do código penal (proteção de crianças e outros grupos 
vulneráveis). Incide sobre as mudanças propostas para a seção 486 do código penal Cláusula 15: 
1) Exclusão do público: seção que reconhece o ato de testemunhar em sala aberta de tribunal como 
sendo algo extremamente difícil para a criança testemunha;
2) A criança testemunha será beneficiada com pessoa para acompanhá-la enquanto testemunhar por 
meio de CCTV ou detrás de uma tela/biombo; 
3) Remote testimony [testemunho remoto] (CCTV).

Interview room [sala de entrevista], CCTV.

2004
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CANADÁ

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista] destinado 
à coleta de prova na fase de investigação. As outras salas especiais estão localizadas nas cortes de 
justiça e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em videoconferência], para 
quando o caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar depoimento novamente.

Psicólogo infantil; policial; assistente social.

Protocolo Interagency; cognitive interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica 
desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas 
testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 
2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que 
aconteceu a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede 
que o entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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CANADÁ

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; câmera remota de vídeo; microfones; pequeno painel de controle remoto; gravação – sistema 
combinado de gravação em áudio e vídeo; gravação no formato VHS; gravação em fita cassete de 
áudio. 

Uma vez na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida. 

Qualidade na gravação do áudio e vídeo; colocação dos microfones; cobertura visual da entrevista.

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.  
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CANADÁ

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Utiliza manuais de treinamento para educadores, profissionais da justiça penal sobre os temas 
das crianças, violência familiar, ajuda para crianças testemunhas em tribunais, conduta cognitiva e 
comportamental.

London Family Court Clinic
Center for Children & Families in the Justice System
Director Pamela Hurley 
pamela.hurley@lfcc.on.ca
http://www.lfcc.on.ca 
254 Pall Mall St., Suite 200
London, Ontario N6A 5P6 Canada
Tel.: (+1) 519-679-7250
Fax: (+1) 519 675-7772
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CHILE

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Entrevista forense/testimónio infantil [entrevista forense/testemunho infantil].

Novo sistema penal acusatório admite material videogravado produzido por meio de três câmeras 
de filmagem como prova frente a um tribunal oral penal. A introdução da videogravação das oitivas 
coincidiu com mudança no processo de acusação. Quando o programa de formação foi concluído, a 
responsabilidade pelas acusações passou para o Ministério Público.

Sala  digital de entrevista, Câmara Gesell.

2003
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CHILE

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) [Brigada Investigadora de Delitos 
Sexuais e Menores], organismo governamental que pertence à Jefatura Nacional de Delitos contra la 
Familia (JENAFAM) [Chefatura Nacional de Delitos contra a Família].

Psicólogo.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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CHILE

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; três câmeras de vídeo; microfone; transmissão por videoconferência; gravação em 
CD; gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.  

Qualidade de gravação; qualidade da entrevista; profissionais presentes no ato da gravação.

Fiscal/promotor; defensor do imputado, que é notificado mas não é obrigado a comparecer;
defensor da criança/adolescente; peritos em documentação.
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CHILE

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Convocada pelo Superior Tribunal da Província de Mendoza e Ministério Público Fiscal com os 
objetivos de acrescentar a formação do corpo de mediadores do tribunal.  

Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores
Sub-prefecto Juan Espinoza Guerrero
brisexme@investigaciones.cl
http://www.investigaciones.cl/paginas/brigadas/bg-brisexme/bg-brisexme.htm
General Borgoño 1204, Independencia
Tel.: (+56) 5657425/5657671
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COLÔMBIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Testimónio grabado – entrevista forense [testemunho gravado – entrevista forense].

Novo  sistema penal acusatório passa a admitir prova produzida por meio de videogravação e 
apresentada a um tribunal penal oral.

Câmara Gesell.

2008
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COLÔMBIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Centro de Atenção Integral a Vítimas de Violência Sexual – Fiscalía de la Nación [Ministério Público 
Fiscal].

Psicólogo.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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COLÔMBIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; televisão/videoconferência; gravação em CD; gravação em VHS;
gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.  

Qualidade de gravação; qualidade da entrevista; funcionários judiciais presentes no ato da entrevista 
videogravada.

Fiscal/promotor; defensor do imputado; perito responsável pela documentação.
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COLÔMBIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Há  capacitação para os funcionários judiciais, mas não especificamente para as entrevistas forenses 
em Câmara Gesell por ser recém-implementada.

Fiscalía General de la Nación 
Mário German Iguarán Arana
Janneth Niño Farfán
Luzhelena.morales@fiscalia.gov.co
http://www.fiscalia.gov.co/
Fiscalía General de la Nación, Nivel Central, Bogotá, D.C.
Diagonal 22b no. 52-01 (Ciudad Salitre)
Tel.:  (+57) 1 570-2000/414-9000
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COSTA RICA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Testimónio infantil [testemunho infantil].

Projeto de Lei nº 15867/2007 estabeleceu as diretrizes para reduzir a revitimização de pessoas 
menores de idade em processos penais. Normas de caráter obrigatório para funcionários judiciais. 
Ley para la protección de las niñas, niños y adolescentes victimas y testigos en los procesos penales. 
Expediente nº 15867/2007 –  lei de proteção de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas em 
processos penais introduzida no Capítulo IV do Código de Processo Penal.
O  Art. 90 especifica que durante a entrevista estará impedida a repetição de perguntas a fim 
de evitar contradições e que para sua realização será necessário o envolvimento de uma equipe 
interdisciplinar de profissionais. O Art. 97 admite a produção antecipada de prova em caráter 
excepcional, por recomendação expressa da seção de Psiquiatria Forense, do Departamento de 
Psicologia Social do Judiciário em se fazer uso desta modalidade, e que se otimizem os recursos 
técnicos disponíveis visando diminuir a revitimização de crianças/adolescentes.

Sala de entrevista e videogravação.

2006
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COSTA RICA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

As  salas especiais de videogravação estão localizadas nas cortes de justiça para quando o caso vai a 
julgamento. 

Psicólogo ou psiquiatra forense.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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COSTA RICA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por duas câmeras; microfone; fone de ouvido sem fio; transmissão por 
videoconferência; gravação em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita 
cassete; gravação – sistema  combinado de gravação em áudio e vídeo. 

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente. 

Qualidade da entrevista; credibilidade do testemunho; qualidade da filmagem; qualidade do áudio.

Juiz de instrução; promotor de justiça; defensor do imputado.
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COSTA RICA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Foram realizadas oficinas de capacitação com a finalidade de sensibilizar funcionários judiciais 
sobre a não-revitimização de crianças/adolescentes vítimas/testemunhas.

Fiscalía – Unidade Especializada de Delitos Sexuais e Violência Doméstica de San José
Magistrado José Manuel Arroyo Gutiérrez
Uedsexuales@poder-judicial.go.cr 
http://ministeriopublico.poder-judicial.go.cr/servicios/proteccion_victimas/ 
Tel.: (+506) 295-3554/295-3316
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CUBA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Entrevista  forense/testimónio grabado [entrevista forense/testemunho gravado].

Não há marco legal específico. Vale-se da Lei de Instrução Penal nº 63, que despenaliza a criança e o 
adolescente.

Sala especial para testemunho em CCTV e videogravação da  entrevista.

2005
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CUBA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Centro  de Proteção de Crianças e Adolescentes – Diretoria de Assuntos para Infância e 
Adolescência do Ministério do Interior – órgão responsável pela segurança interna no país.

Instrutor penal capacitado; funcionário do Ministério do Interior.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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CUBA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por duas câmeras em ângulos diferentes; microfones; fone de ouvido sem 
fio; transmissão por videoconferência; gravação em CD; gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.  

Qualidade do material gravado; funcionários públicos e judiciais presentes no ato da gravação.

Psicólogos; psicopedagogos; promotor; defensor do imputado; diretor da Seção para Infância e 
Adolescência  do Ministério do Interior; pode comparecer o juiz, mas não é usual.
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CUBA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Técnico de instrução penal, psicólogos, psicopedagogos.

Ministério do Interior
Coronel Enrique Pérez Medina
Chefe  da Diretoria para Criança e Adolescente do Ministério do Interior de Cuba
dria@mn.mn.co.cu
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EQUADOR

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Testimónio basado em video y áudio [entrevista forense/testemunho baseado em vídeo e áudio].

Novo  sistema acusatório em matéria penal por meio do 1o. Art. 119 do novo Código de Processo 
Penal admite que se produzam provas baseadas em depoimento para pessoas doentes, ausentes do 
país, ou qualquer outra causa, em que se demonstrar não haver capacidade de serem expostas a um 
julgamento aberto.

Câmara Gesell.

2008
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EQUADOR

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Ministério  Público Fiscal – unidade de proteção e assistência a vítimas e testemunhas.

Psicólogo.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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EQUADOR

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; transmissão por videoconferência; gravação em CD; gravação em VHS; 
gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução a criança/adolescente vítima/testemunha  geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, pode-se pedir que a criança/adolescente testemunhe  
novamente.

Qualidade da gravação; qualidade da entrevista; profissionais presentes no ato da gravação.

Fiscal/promotor; defensor do imputado; peritos em tecnologia de documentação.
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EQUADOR

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Capacitação  para promotores sobre implementação do instrumento internacional de direitos 
humanos, a fim de proporcionar melhor atendimento aos autores das denúncias, aos acusados e a 
outros participantes do processo penal. 
Módulos de formação para promotores públicos: os objetivos gerais são reforçar o devido 
processo legal para vítimas de violência doméstica, nos casos de crimes, preparar um grupo de 
formadores constituído por procuradores para desenvolver um programa de treinamento para 
todos os Ministérios Públicos em matéria de direitos humanos, violência de gênero, lei contra a 
violência à mulher e à família, a partir do papel do Ministério Público e a efeito do Novo Código de 
Processo Penal.

Instituto de la Niñez y la Familia (INFA)
Directora Nacional de Servicios de Protección Especial  Adriana Muela 
amuela@infa.gov.ec
www.infa.gov.ec
Tel.: (+593) 2 257-2308/257-2905/257-2327/2582-432/2950-989/2951-892/2959-664/2959-949 
Venezuela 131 OE4 y Sucre
Tel.: (+593) 2 956-326 Ext. 2416
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ESCÓCIA - REINO UNIDO

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Investigative Interview Witness and Suspect [entrevista investigativa testemunha e suspeito].

Vulnerable Witness Act Scotland 2004 [lei para testemunhas vulneráveis].

Videoconference room [sala de videoconferência].

2004
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ESCÓCIA - REINO UNIDO

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista] destinado à 
coleta de prova na fase de investigação. As outras salas especiais estão localizadas nas cortes de justiça 
e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em videoconferência], para quando o 
caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar depoimento novamente.

O policial faz o procedimento na fase de investigação; caso vá a julgamento: magistrado, promotor e 
defensor do imputado.

Structured investigative interview [entrevista investigativa estruturada]: método de investigação 
(Protocolo NICHD) que obtém o máximo de informações do inquérito com base na memória de 
identificação.
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ESCÓCIA - REINO UNIDO

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videoconferência; câmera remota de vídeo; microfones; pequeno painel de controle remoto;
gravação – sistema  combinado de gravação em áudio e vídeo; gravador de DVD; gravação no 
formato VHS; gravação em fita cassete de áudio.

Na  maioria, somente uma vez na fase de investigação, mas em alguns casos pode testemunhar várias 
vezes.

Qualidade da entrevista gravada; qualidade da entrevista transcrita.

Frequentemente presenciadas por juiz, detetive policial e funcionário assistente social para proteção 
da criança/adolescente.
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ESCÓCIA - REINO UNIDO

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Conjunta entre polícia e serviço social.

Witness  Support Person/Vulnerable Witness Office
Prof. Amina Memon 
University of Aberdeen 
amemon@abdn.ac.uk
http://www.scotland.gov.uk/publications/2005/04/04143522/35246
http://www.scotland.gov.uk/publications/2005/04/04143522/35246
Tel.: (+44) 01224 272230
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 ESPANHA - CATALUNHA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Entrevista exploratoria judicial [entrevista exploratória judicial].

Não  há lei específica que regulamente o uso de Câmara Gesell e a intervenção dos psicólogos. Há lei 
de assessoria penal que regulamenta os serviços oferecidos pelo Departamento de Justiça, um corpo 
de psicólogos acionado a pedido dos juízes no momento do juizado de instrução. 
Nova lei de Enjuizamento Civil (2000) admite novos meios de prova, produzidas por meio de 
suportes tecnológicos, como vídeo, DVD, CD e filmes.

Câmara Gesell.

2000
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 ESPANHA - CATALUNHA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Juizado – Departamento de Justiça.

Psicólogo capacitado em entrevista investigativa-cognitiva.

Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a quantidade e a 
precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias principais: 1) 
instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do episódio; 3) 
instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes pontos de 
partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá mentalmente para 
outro local da cena.
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 ESPANHA - CATALUNHA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; transmissão por videoconferência; gravação em CD; gravação em VHS;
gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente. 

Qualidade da gravação; qualidade da entrevista; profissionais presentes no ato da gravação.

Juiz de instrução; promotor fiscal; defensor do imputado; defensor da criança/adolescente; técnico 
em documentação.
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 ESPANHA - CATALUNHA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. A cada dois meses é organizada uma oficina de gestão do conhecimento: análise do conteúdo 
das entrevistas, estudos sobre a credibilidade dos conteúdos e revisão dos conhecimentos.

Departament de Justícia de la Generalitat de Cataluña
Psicólogo Forense Josep Ramon Juarez Lopez
Jrjuarez@gencat.cat
victimagir@gencat.cat 
http://www20.gencat.cat/portal/site/adjucat/
Passeig Canalejas, 5 Població 17001 Girona, Cataluña, España
Tel.: (+34) 972-940448
Fax: (+34) 972- 940454
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ESTADOS UNIDOS

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Forensic interview [entrevista forense].

Cada estado elabora sua norma de processo penal e poucos são aqueles que possuem estatutos que 
autorizam/solicitam investigação multidisciplinar sobre abuso sexual contra crianças. Por exemplo, 
o Código Penal da Califórnia, Seção 11166.3 (que faz parte da norma de recomendação relativa 
à questão de abuso sexual infantil), expressa a política pública para que o Ministério Público dos 
condados e oficiais de polícia trabalhem em conjunto para investigar os casos. No final dos anos 
80 e início dos anos 90, o legislativo da Califórnia aprovou uma legislação criando projetos-piloto 
administrados pelo Departamento de Justiça para estudar MDIC (Multidisciplinary Interview Center) e 
utilizar gravação em vídeo nas entrevistas, mas não há na Califórnia lei autorizando os MDICs.

O primeiro Child Advocacy Center (CAC) [Centro de Defesa da Criança] foi fundado em Huntsville, 
Alabama, em 1985. Desde então, vários centros de defesa no modelo multidisciplinar Child Advocacy 
Center (CAC) vêm sendo implementados no país, inclusive nas décadas de 1990 e 2000. 
Nos Estados Unidos, cada estado possui uma experiência diferenciada em matéria de proteção infantil 
e somente no estado de Nova York foram implementados CACs para atender crianças vítimas de 
violência sexual em pelo menos 70 cidades. Entre os mais antigos, se destaca o CAC da cidade de 
Ithaca, que deu início a suas atividades a partir de 1987. Vale ressaltar que em razão da variedade 
de centros existentes no país e da falta de estudos comparativos nacionais, esta pesquisa limitou-se 
a coletar informações nos estados da Califórnia e Nova York; neste último, em especial no Jacobi 
Medical Center Family Advocacy Program, hospital localizado no Bronx, que vem desenvolvendo suas 
atividades desde maio de 2000.
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ESTADOS UNIDOS

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

No estado de  Nova York faz-se uso das diretrizes Standard of Care [guia de cuidados para a saúde], que 
contêm orientações específicas para crianças, estabelecendo que as entrevistas com crianças devem ser 
realizadas em child-friendly room [sala amigável com a criança] e a observação seja feita através de um 
espelho.
Apesar de não contar com um marco legal nacional, em 1992 o CAC se tornou o modelo recomendado 
por lei federal (The Children’s Justice Act Grant Program), que se destinou a subvencionar a implantação 
de organizações/agências multidisciplinares com base no modelo CAC. O principal objetivo dos CACs 
consiste em garantir conduta multidisciplinar quanto ao tratamento dado para casos de abuso sexual 
de crianças durante a fase de inquérito. Atualmente, nos Estados Unidos há uma grande variedade de 
centros/agências de defesa que adotam o modelo recomendado pelo CAC.
Sob a égide do The Children’s Justice Act (CJA), desde 2000 o Departamento de Justiça dos Estados 
Unidos fornece subsídios aos 50 estados com a finalidade de melhorar a investigação, a acusação e o 
tratamento judicial para casos de maus-tratos e abandono, sobretudo de abuso sexual contra crianças. 
Esta ação figura como uma das principais estratégias governamentais concernente ao aporte de 
insumos no enfrentamento da violência contra a criança. Para serem elegíveis ao Fundo CJA, os estados 
devem estar habilitados a receber a subvenção estatal básica, sendo também necessário estabelecer 
um trabalho multidisciplinar – task force [força tarefa], em estreita vinculação com as instâncias que 
compõem o sistema de justiça destinado a crianças vítimas.
Recente decisão da Crawford Washington [Suprema Corte dos Estados Unidos] ratificou que as 
entrevistas forenses em videotape devem ser realizadas nos CACs, ou pela polícia, ou por funcionários 
da área social, e que não podem ser incluídas no julgamento a menos que os depoimentos das crianças 
sejam realizados ao vivo nos tribunais. 
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ESTADOS UNIDOS

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

As entrevistas forenses são realizadas nos CACs, que em muitos casos são filiados à National 
Children Alliance [Aliança Nacional pela Infância], uma organização nacional dos CACs. Esses centros 
estão normalmente relacionados com os Serviços de Proteção Infantil de cada administração dos 
condados ou ao Departamento da Advocacia Distrital dentro de cada administração de condado. 
Outros funcionam como organizações sem fins lucrativos, ou em parceria com algum tipo agência ou 
organização vinculada ao governo, seja uma procuradoria, hospital que esteja estruturado nos moldes 
dos CACs, entre outros.

Cada CAC tem autonomia para determinar seus próprios protocolos de entrevista. Alguns adotam o 
protocolo NICHD [entrevista cogntiva estuturada], outros utilizam Finding words [entrevista semi-
estruturada] embasados em neurociência cognitiva e psicologia.  O estado de Nova York conta com 
seu próprio protocolo de entrevista forense baseado no New York State Children’s Justice Task Force 
on Forensic Interviewing Best Practices [Força tarefa justiça para as crianças em práticas bem sucedidas 
para realizar entrevistas forenses].

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

Child-oriented room with a two-way mirror [sala orientada para criança com um espelho 
unidirecional]. Em alguns CACs, como na jurisdição do Jacobi Medical Center, apesar de contar 
com equipamento para registro audiovisual, as entrevistas geralmente não são videogravadas, 
sendo este recurso utilizado somente para casos excepcionais, nos quais outra jurisdição o exija 
por lei.
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7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

A maioria das entrevistas é conduzida por assistentes sociais treinados em entrevista forense. 
Ocasionalmente, um especialista em proteção infantil, um policial ou um advogado assistente conduz 
a entrevista com a criança/adolescente.

ESTADOS UNIDOS

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

A maior parte dos CACs faz uso de gravação em DVD ou em fita de vídeo. No entanto, em alguns 
centros, como no Jacobi Medical Center, o registro das entrevistas continua a ser realizado de forma 
escrita por parte dos profissionais encarregados pela entrevista. Somente em situações eventuais este 
centro faz uso de tecnologia audiovisual.

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Frequentemente, as entrevistas são presenciadas por um detetive (funcionário de investigação da 
polícia) ou um advogado do Departamento da Advocacia Distrital. Caso haja necessidade de proteção 
da criança, um funcionário da área social também pode participar da entrevista.
Quando a criança deve depor no Tribunal Penal, qualquer pessoa pode estar presente (com algumas 
exceções). No Tribunal de Família, a criança geralmente não presta depoimento, salvo exceções, 
estando presentes apenas os profissionais encarregados do caso, os advogados e os pais da criança.
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12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

Sim. Há diversos centros que desenvolvem treinamentos em entrevista forense tendo como base 
a psicologia e a neurociência cognitiva. No Jacobi Medical Center, na cidade de Nova York, os 
funcionários responsáveis pela entrevista estão capacitados em documentação audiovisual.

ESTADOS UNIDOS

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

Normalmente, há somente uma entrevista realizada pelo CAC. No Tribunal Penal, a criança testemunha 
duas vezes, sendo a primeira para o Grande Júri e a segunda no julgamento. Por lei, a criança tem de 
testemunhar em direito penal. Antes disso, há uma entrevista inicial feita pela polícia ou assistente social. 
Se o Departamento da Advocacia Distrital decidir processar o imputado, o depoimento efetivo com valor 
probatório será tomado na sala da corte de justiça, mas, em geral, são realizadas várias entrevistas entre 
a primeira realizada no CAC e aquela na corte de justiça. A entrevista realizada no CAC não pode ser 
utilizada para substituir o depoimento da criança em juízo.

As normas são menos rígidas durante as oitivas preliminares. Em alguns centros no estado de Nova 
York, a gravação do testemunho inclui o nome da criança entrevistada, o nome do entrevistador, o 
título, o local e a data da entrevista. O vídeo é duplicado e uma cópia é enviada ao requerente por 
meio da jurisdição da qual o centro médico faz parte (o vídeo faz parte do prontuário médico). Um 
breve resumo escrito da entrevista também é registrado no prontuário da criança.
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ESTADOS UNIDOS

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

National Children’s Advocacy Center  
[Centro Nacional de Defesa da Criança]
Executive Director: Chris Newlin, MS LPC 
cnewlin@nationalcac.org 
http://www.nationalcac.org/
210 Pratt Avenue
Hunstsville, AL 35801
Tel.: (+1) 256 533-KIDS (5437) 
Fax: (+1) 256 534-6883

National Children’s Alliance [Aliança Nacional pela Infância]
Executive Director: Teresa Huizar
thuizar@nca-online.org
http://www.nca-online.org/pages/page.asp?page_id=3985
516 C Street, NE
Washington, DC 20002
Tel.: (+1) 800 239-9950/202 548-0090
Fax: (+1) 202 548-0099

Jacobi Medical Center 
Director of the Family Advocacy Program
Dr. Olga Jimenez-Scheer 
Olga.Jimenez@nbhn.net
Bldg # 5 2nd floor Suite 235 
1400 Pelham Parkway South Bronx, NY 10461 USA
Tel.: (+1) 718-918-4013
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FRANÇA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

L’audition spéciale en justice de l’enfant victime d’infractions sexuelles [oitiva especial na justiça de 
crianças vítimas de crimes sexuais].

Lei de 17 de junho de 1998 criou um registro audiovisual para a oitiva da criança vítima somente com 
seu consentimento, ou por meio de um representante legal e, caso a criança seja incapaz de fornecer, 
a autorização fica a cargo do juiz encarregado pelo inquérito.
A circular de 20 de abril de 1999 esclareceu as condições para o registro audiovisual da oitiva de 
criancas vítimas de delitos sexuais e, mais recentemente, a circular de 2 de maio de 2005 dispõe 
sobre a melhoria do tratamento dos processos judiciais relativos aos delitos de natureza sexual. Por 
fim, a lei de 5 de março de 2007, para reforçar o equilíbrio do processo penal, alterou o Art. 706-
52 do Código de Processo Penal que prevê que “durante a investigação e informação, a tomada de 
depoimento de uma criança vítima de um delito sexual seja objeto de um registro audiovisual.” A lei 
de 2007 retira da criança a oportunidade de se opor ao registro.

Não existe um local específico. Há salas para testemunho em videoconferência em hospitais 
municipais, nas quais a criança pode testemunhar na presença de um adulto.

Nenhuma sala especial foi implementada, mas há novas regras e procedimentos para coletar o 
depoimento infantil desde 2000.
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FRANÇA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

As salas de testemunho em videoconferência para casos especiais estão localizadas nos hospitais 
municipais, os quais estão vinculados ao Ministério de Justiça. 

Agente  da polícia e/ou juiz capacitado em entrevista utilizando Procédure Mélanie.

Para a realização da entrevista, faz-se uso de um protocolo denominado Procédure Mélanie. 
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FRANÇA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videoconferência; registro audiovisual; VHS; fita cassete; desenhos.
O registro de áudio é utilizado excepcionalmente e se refere a casos de pornografia, seja fotografia, 
seja por registro audiovisual. 

Não  há uma única resposta. Dependendo do caso, será entrevistada mais de uma ou duas vezes se 
não houver disponibilidade para a escuta especial em uma unidade especial para as vítimas no hospital 
municipal.

Qualidade visual da entrevista; credibilidade do relato; qualidade do áudio.

O  juiz tem de ir ao hospital onde será realizada a entrevista para tomar depoimento e ordenar 
qualquer procedimento. A criança é representada por uma pessoa adulta que estará presente.



D E P O I M E N T O  S E M  M E D O  ( ? ) :  C U L T U R A S  E  P R Á T I C A S  N Ã O - R E V I T I M I Z A N T E S

272

FRANÇA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim, mas o número de especialistas formado é insuficiente. Há registro de 800 entrevistadores 
treinados e 47 pessoas formadas em ambas as polícias nacionais. Juízes também possuem formação 
em Procédure Mélanie.

Brigade des Mineurs de Paris 
Commissaire Divisionaire 
Ms.Thierry Boulouque 
Isabelle Aubry: contact@aivi.org 
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/infos_proxi/pj/police_judiciaire.htm
Mairie du 1er 1, place du Louvre
(Métro Louvre-Rivoli) 
Tel.: (+33) 1 49 963255
Fax: (+33) 1 49 973760 
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ÍNDIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Children’s testimony/Videotaped interview of the child [testemunho infantil/entrevista videogravada com 
a criança].

Em 1960 foi criado Goa Children’s Act/1960, um modelo de lei que propôs a criação da Children’s 
Court [Corte da Criança]. O Goa Children’s Act de 2003 é a legislação contra o abuso sexual infantil. 
Ocorreu também uma refoma jurídica no Código de Processo Penal por meio da Criminal Law- 
Amendment Bill, in the Rajya Sabha, uma emenda que incluiu as recomendações do relatório 172 da 
Comissão de Direitos (2000), o qual sugeria que o depoimento de crianças/adolescentes em casos 
de abuso sexual deveria ser gravado o mais rápido possível na presença de um juiz. Para a tomada de 
depoimento de crianças/adolescentes, o tribunal deve permitir o uso da videoentrevista gravada ou 
testemunho por CCTV.

CCTV.

2003
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ÍNDIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista]   
destinado à coleta de evidências orais na fase de investigação. As outras salas especiais estão 
localizadas nas cortes de justiça e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em 
videoconferência], para quando o caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar 
depoimento novamente.

Na fase de investigação: policial; caso vá a julgamento, por meio de live link [testemunho em 
videoconferência]: juiz, promotor, defensor do imputado, podendo haver um intérprete.

Cognitive interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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ÍNDIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; dois tipos de câmera de vídeo; microfones; pequeno painel de controle remoto; gravação – 
sistema combinado de gravação em áudio e vídeo. 

Uma vez, na fase de investigação (sem valor probatório); a entrevista gravada é tomada na corte de 
justiça e na fase de julgamento (primeira e segunda instâncias).

Credibilidade do testemunho; qualidade técnica da entrevista.

Juiz; promotor; defensor do imputado.
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ÍNDIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim.

Smt. N. Renuka
Bar Council of Andhra Pradesh,
High Court Building,
Hyderabad
http://barcouncilofindia.nic.in/statebarlist.pdf
Tel.: (+91) 040 24524116, 23731721
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INGLATERRA –  REINO UNIDO

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving oral evidence by child witness – interview to evidence by video recording or live link [entrevistas 
para evidências gravadas em videotape ou testemunho em videoconferência]. 

Criminal Justice Act 1991 criou o quadro jurídico para permitir a gravação em vídeo de tomada de 
depoimento de crianças testemunhas para serem utilizados em procedimentos penais. A lei de 1999 
prevê medidas especiais para gravação em vídeo da entrevista de uma testemunha para ser admitida 
como evidência. Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999 – Part II Giving of evidence or information 
for purposes of criminal proceedings – Chapter I Special measures directions in case of vulnerable and 
intimidated witnesses. [Parte II: Fornecimento de evidências ou informações para fins de processo 
penal – Capítulo I Medidas especiais relativas a casos de testemunhas vulneráveis e intimidadas, 
entre os quais se destacam algumas disposições especiais relativas à criança testemunha: [...] Uma 
“gravação relevante” em relação a uma criança testemunha é uma gravação de uma entrevista com 
a testemunha feita em vídeo, com vista à sua admissão como prova; [...] O vídeo será gravado como 
evidence in chief [prova principal].

Interview video suite separated from the control room [sala de entrevista com vídeol/unidade policial 
separada por sala de controle]; court room [sala especial/corte de justiça], CCTV. 

1991
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INGLATERRA –  REINO UNIDO

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview video suite [sala de entrevista com 
vídeo] destinado à coleta de evidence in chief [prova principal] na fase de investigação. 
As outras salas especiais estão localizadas nas cortes de justiça e são denominadas court room/live link 
[sala na corte/testemunho em videoconferência], para quando o caso vai a julgamento e a criança/
adolescente pode vir a prestar depoimento novamente.

Na fase de investigação, policial; caso vá a julgamento, por meio de live link [testemunho em 
videoconferência]: juiz, promotor, defensor do imputado, podendo haver um intérprete. 

Cognitive interview – [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com 
o objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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INGLATERRA –  REINO UNIDO

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por duas câmeras com ângulos diferentes; microfone; fone de ouvido 
sem fio; transmissão por videoconferência; gravação em CD; pequeno painel de controle remoto; 
gravação de áudio em fita cassete; gravação – sistema combinado de gravação em áudio e vídeo.

Uma  vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida. 

Cobertura visual da entrevista; clareza nas expressões faciais da criança testemunha; coerência no 
relato da criança testemunha; qualidade do áudio das gravações; qualidade do vídeo da entrevista; 
ruído excessivo nas fitas; colocação dos microfones. 

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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INGLATERRA –  REINO UNIDO

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Policiais e assistentes sociais.

Child Protection Unit
Nigel  Hatten e Tess Nawas – detetives de polícia 
nigel.Hatten@gloucestershire.police.uk
tehseen.nawaz@gloucestershire.police.uk
http://www.southglos.gov.uk/nr/exeres/fa8d12b0-3d5f-497d-96f0-9edd5fe57032 
Holland House
59 Lansdown Road
Cheltenham Glos. GL51 6QH
Tel.: (+44) 01242-276725/276086
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 ISLÂNDIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Child’s Testimony by Forensic Interview [testemunho infantil por meio de entrevista forense].

The Icelandic Child Protection Law é a lei geral nacional sobre os direitos da criança, complementada 
pela Child Protection Act, nº 80/2002, que contém as disposições específicas para os procedimentos 
especiais destinados a crianças em processos judiciais. Em 1998, o governo islandês criou em 
abrangência nacional The Children’s House, à luz do modelo norte-americano dos CACs. Constitui-se 
em uma agência inter e multidisciplinar instalada no Ministério de Assuntos Sociais (que tem status de 
tribunal), cujo foco é a proteção a crianças vítimas de violência e maus-tratos. Entre seus objetivos se 
destaca a ênfase pela não-revitimização de crianças que tradicionalmente são submetidas a múltiplas 
entrevistas para relato de situações de violência.

Dois conjuntos de salas especiais, uma para a realização de testemunho em CCTV, interligada 
com outra sala para gravação e audição de técnicos e autoridades encarregados da tomada de 
depoimento.

1998
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 ISLÂNDIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Um conjunto de salas encontra-se instalado na Children’s House [casa da criança], localizada no 
Ministério de Assuntos Sociais (agência governamental multi-interdisciplinar) e outro no Tribunal de 
Justiça.

Pode ser um psicólogo, assistente social ou mesmo um criminologista que realiza a entrevista sob a 
coordenação do juiz.

Investigative interview [entrevista investigativa], fazendo uso de protocolos para evitar 
sugestionabilidade do depoimento da criança e aumentar a confiabilidade de seu testemunho.
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 ISLÂNDIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Vídeofilmagem realizadas por duas câmeras com ângulos diferentes; microfone; live link 
[videoconferência]; gravação em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita 
cassete; gravação – sistema combinado de gravação em áudio e vídeo; videotape; telefone.

A entrevista para a coleta de evidências é realizada uma vez e de forma conjunta no Children’s 
House, presidida pelo juiz encarregado do processo, mas pode vir a ser repetida na corte de justiça, 
dependendo da gravidade do caso e do arbítrio do juiz.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista; credibilidade do depoimento; qualidade da entrevista.

A Constituição da Islândia prevê um sistema judiciário independente. Existem dois níveis de 
tribunais: os distritais, administrados pelo Ministério da Justiça, e o Supremo Tribunal, que guarda 
sua independência e imparcialidade. A judicialização da prova é realizada na Children’s House sob  
observação do juiz, que pode determinar que as partes (Ministério Público, médico, polícia, advogado 
representante legal da criança e advogado de defesa do imputado) recolham as evidências, ou, se 
ainda julgar necessário, pode ele mesmo ser o responsável pela produção da prova. Neste caso, a 
prova ganha valor judicial quando o juiz realiza a audiência/entrevista, que é facilitada pelo psicólogo, 
assistente social ou criminologista por meio live link [videoconferência] e CCTV, na qual se julga a 
admissibilidade do depoimento oral,validando-o ou não como prova no processo penal.
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 ISLÂNDIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento oferecido a policiais, assistentes sociais, psicólogos, médicos, promotores e juízes.

Ministry of Social Affairs and Social Security 
Mr. Árni Magnússon, Minister
postur@fel.stjr.is
elin.sigurgeirsdóttir@fel.stjr.is
Hafnarhusinu vid Tryggvagotu – 150 Reykjavik 
Iceland 
Tel.: (+354) 545 8100
Fax: (+354) 552 4804 
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ISRAEL

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving evidence by live link by the courtroom, video recording children’s oral evidence in chief, use of 
intermediaries to give evidence [Fornecendo evidências por videoconferência em sala especial para a 
corte de justiça, videogravação de evidências orais de crianças, uso de intermediários para fornecer 
evidências]. 

A  abordagem Surrogate Witness foi introduzida em Israel em 1955. Apresenta vasto objetivo 
para proteger a criança vítima de trauma associado com a tomada de depoimento. Porém, foi o 
Knesset – Parlamento Israelense, que promulgou leis básicas, delineando as características que 
estabelecem a proteção contra a violação da vida, do corpo ou da dignidade de uma pessoa. A 
superioridade normativa das leis básicas sobre a legislação ordinária foi confirmada em 1980. Nesta 
lei, se especificou o papel da vítima em processos judiciais, que pode ser por meio de testemunho 
por antecipação e, mais tarde, pode ser chamada para depoimento na corte de justiça, a fim de 
estabelecer o seu direito de compensação. O Knesset regula a proteção de testemunhas vulneráveis, 
permitindo salvaguardas especiais para vítimas de delitos sexuais que são testemunhas. De acordo 
com esta lei, a tomada de depoimento da criança testemunha pode ser realizada por meio de CCTV.

CCTV, Interview room separated from the control room by a two-way mirror [Câmara Gesell].

1985
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ISRAEL

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Serviço de polícia e corte de justiça.

Na fase inicial de investigação, a criança vítima de crime sexual é entrevistada por um youth 
interrogator, que pode ser um oficial de polícia capacitado em entrevista investigativa. A criança não é 
obrigada a prestar depoimento no tribunal; caso vá a julgamento, a entrevista será realizada durante 
a audiência pelo juiz, promotor, defensor do imputado, por meio de live link [videoconferência] e um 
intermediário como facilitador da tomada de depoimento.

Protocolo  de avaliação cognitiva/NICHD – investigative interview [entrevista investigativa]: técnica 
desenvolvida com o objetivo de aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas 
testemunhas.
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ISRAEL

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; câmera remota de vídeo; tecnologia desenvolvida pela SVT Video systems Pty Ltd (Sydney); 
microfones; pequeno painel de controle remoto; gravação – sistema combinado de gravação em 
áudio e vídeo; gravação em master compact e duas gravações no formato VHS.

Uma  vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida. 

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista.

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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ISRAEL

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento em avaliação cognitiva, técnicas de entrevistas investigativas estruturadas –  
Protocolo NICHD, destinado a policiais.

Rabbinical Court Procedures
Council of Young Israel Rabbis 
Rabbinical Court Procedures
webmaster@aish.com 
http://www.knesset.gov.Il/
De domingo a quinta-feira, das 9h00 às 15h00
Beit Kiach Agripas 42, Suite 203, Jerusalem 
Tel.: (+972) 02 6254983 
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JORDÂNIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving evidence by live link by the courtroom, video recording children’s oral evidence in chief, use of 
intermediaries to give evidence [Fornecendo evidências por videoconferência em sala especial para a 
corte de justiça, videogravação de evidências orais de crianças, uso de intermediários para fornecer 
evidências].

Child law: as primeiras iniciativas para a introdução  da videogravação do depoimento de crianças 
testemunha começaram em 1997, mas não de forma institucional. Em seguida, criou-se um 
departamento dedicado à proteção familiar em Amã. Com a conclusão deste edifício, as video suites 
[salas de entrevista] foram estabelecidas em 2003.

CCTV; video suite [sala  de vídeo]; interview room [sala de entrevista].

2003
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JORDÂNIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Serviço de polícia e corte de justiça.

Na  fase inicial da investigação, a criança vítima de crime sexual é entrevistada por um youth 
interrogator, que pode ser um oficial de polícia capacitado em entrevista investigativa. A criança não é 
obrigada a prestar depoimento no tribunal; caso vá a julgamento, a entrevista será realizada durante 
a audiência pelo juiz, promotor, defensor do imputado,  por meio de live link [videoconferência] e um 
intermediário  como facilitador da tomada de depoimento.

Protocolo  de avaliação cognitiva/NICHD – investigative interview [entrevista investigativa]: técnica 
desenvolvida com o objetivo de aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas 
testemunhas.
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JORDÂNIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; câmera remota de vídeo; tecnologia desenvolvida pela SVT Video Systems Pty Ltd (Sydney); 
microfones; pequeno painel de controle remoto; gravação – sistema  combinado de gravação em 
áudio e vídeo; gravação em master compact e duas gravações no formato VHS.

Uma  vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista. 

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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JORDÂNIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento em avaliação cognitiva. A formação inicial foi fornecida por um agente da polícia a 
partir de uma força policial inglesa e, desde então, tem sido realizada formação complementar em 
técnicas de entrevista e outros assuntos relacionados.

Ministry of Justice
inquiry@mfa.gov.jo
EI 1/8/05
PO Box 6040
Amman, Jordan
Fax: (+962) 6 568 0238

Ministry of Foreign Affairs
PO Box 35217
Amman, Jordan 
Tel.: (+962) 6 5735150
Fax: (+962) 6 5735163
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LITUÂNIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Seksualinio vaikišnaudojimo tyrimo interviu (Child  sexual abuse investigative interviews) 
[Entrevistas investigativas com crianças vítimas de abuso sexual].

O Art. 186 do Code of Criminal Procedure of the Republic of Lithuania – CCP, no. 37-1341, 2002 
[Código de Processo Penal] prevê que uma testemunha ou vítima menor de 18 anos de idade 
pode ser questionada por um pré-julgamento não mais do que uma vez durante o inquérito. O 
questionamento pode ser gravado em vídeo/áudio.

Interviu vaiko kambarys (Interview child room) [sala  de entrevista com a criança], live link [testemunho 
em videoconferência], CCTV.

2004
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LITUÂNIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Na ONG Vaiko Namas (Child’s House) [Casa da Criança] e em fase de implantação na polícia.

Psicólogo capacitado.

Cognitive nterview [entrevista investigativa/cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida 
com o objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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LITUÂNIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; câmera remota de vídeo; microfones; pequeno painel de controle remoto; gravação – sistema 
combinado de gravação em audio e vídeo; gravação em master compact e duas gravações no formato 
VHS; duas ou três fitas cassete de áudio e vídeo.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.  

Importante que a entrevista seja bem detalhada; entrevistador bem treinado que faz perguntas bem 
formuladas; qualidade do áudio e do vídeo.

Promotor; juiz de instrução; psicólogo que opera a gravação do depoimento.
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LITUÂNIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Para os psicólogos responsáveis pela entrevista.

Vaiko Namas (Child House) [Casa da Criança]
Evaldas Karmaza
Info@children.lt
http://www.Children.lt/
Zemaites 21-203
Lt-03118, Vilnius, Lithuania
Tel.: (+370) 60400920
Fax: (+370) 52338396 
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MALÁSIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving oral evidence by child witness – interview to evidence by video recording or live link [entrevistas 
para evidências gravadas em videotape ou testemunho em videoconferência].

Projeto realizado sobre uma base multiagency. A Real Polícia da Malásia fornecia as instalações físicas 
para a video suite [sala de entrevista] de videogravação. Por meio do grupo de gestão de projetos 
multiagency, outras mudanças foram recomendadas, especificamente para alterar a lei, de modo a 
permitir a gravação de vídeo para ser usada em tribunal como prova, o que foi aprovado em 2007 
com The Child Witness Act 2007 “The Act”, lei que regulamenta os procedimentos para a tomada de 
depoimento de crianças testemunhas em processos judiciais. Em seu preâmbulo, essa lei estabelece 
os critérios para a tomada de depoimento seguindo a norma processual. Foram adotados os 
seguintes procedimentos: a) previous video recording of a child witness may be proved [entrevista prévia 
gravada com vista à sua admissibilidade como prova]; b) evidence by live link [depoimento na corte 
de justiça em sala especial por meio de testemunho em videoconferência]; c) depoimento na sala de 
audiência com screen [tela/biombo que impeça o contato visual entre o imputado e a criança vítima].

Interview room – video suite [sala  especial de entrevista/unidade policial];
court room/live link [sala  especial na corte de justiça para testemunho em videoconferência]. 

2002
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MALÁSIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista]   
destinado à coleta de evidências orais na fase de investigação. As outras salas especiais estão 
localizadas nas cortes de justiça e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em 
videoconferência], para quando o caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar 
depoimento novamente.

Na fase de investigação: policial; caso vá a julgamento, por meio de live link [videoconferência]: juiz, 
promotor, defensor do imputado, podendo haver um intérprete. 

Cognitive interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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MALÁSIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS))

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

CCTV; gravação em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita cassete; 
gravação – sistema combinado de gravação em áudio e vídeo.

Uma  vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista. 

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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MALÁSIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Inicialmente, 12 agentes da polícia, tanto homens como mulheres, foram treinados.
Também foi incluída a formação de uma equipe de assistentes sociais para prestar apoio às crianças  
antes e durante a sua participação em tribunal.

Royal Malaysian Police Headquarters, 
Police Chief Tan Sri Musa Hassan 
Bukit Aman, 50560, Kuala Lumpur
Tel.: (+603) 2262 6222/6015 
Fax: (+603) 2070 7500/2272-5613
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NORUEGA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Child sexual abuse investigative interviews [entrevistas investigativas com crianças vítimas de abuso 
sexual].

Principal regra – Protection of Witnesses Act [Lei de Proteção às Testemunhas]: crianças  com idade 
inferior a 14 anos não têm de comparecer ao tribunal em casos de crimes sexuais. Nesses casos, os 
testemunhos de crianças devem ser fornecidos fora da audiência principal. Durante o exame judicial, 
o juiz poderá designar uma pessoa especialmente qualificada para ajudar no exame. Este exame é 
gravado em vídeo ou áudio para ser utilizado como prova durante o julgamento. Testemunhas ou o 
advogado do acusado podem assistir á audiência por meio de um espelho, mas não estão autorizadas 
a fazer perguntas diretamente à criança. A lei especifica que o depoimento deve ser registrado em 
vídeo ou áudio quando a testemunha é vítima de um crime sexual. Especifica, ainda, que a repetição 
da tomada de depoimento deve ser evitada na medida do possível em tais circunstâncias. Julgamentos 
em processos relativos a abusos sexuais devem ser realizados a portas fechadas.

Child-oriented room with a two-way mirror [sala orientada para criança com espelho unidirecional]; 
court room [sala especial/corte de justiça]. 

2004
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NORUEGA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Unidade policial e corte de justiça.

Na fase de investigação, oficiais de polícia; caso vá a julgamento, por meio de videogravação e live link 
[videoconferência], assistirão: juiz, promotor, defensor do imputado, podendo haver um intérprete.

Cognitive  interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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NORUEGA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por duas câmeras com ângulos diferentes; microfone; CCTV; gravação 
em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita cassete; gravação – sistema  
combinado de gravação em áudio e vídeo; videotape; telefone.

Uma  vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista; credibilidade do depoimento; qualidade da entrevista.

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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NORUEGA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento destinado a policiais e funcionários judiciais.
 

Norges Høyesterett – Supremo Tribunal 
Erik Mose – advogado e procurador
Besøksadresse: Høyesteretts plass 1
post@hoyesterett.no
http://www.domstol.no/default____2916.aspx?epslanguage=EN http://www.domstol.no/
default____2916.aspx?epslanguage=EN aspx?id=9703&epslanguage=NO
Postboks 8016 Dep., 0030 Oslo, Norge 
Tel.: (+47) 2 2332355  
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 NOVA ZELÂNDIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Giving oral evidence by child witness – interview to evidence by video recording or live link [entrevistas 
para evidências gravadas em videotape ou testemunho em videoconferência].  

Evidence Act 2006 [Lei das Evidências 2006] fez alterações permitindo que o juiz presida julgamentos 
criminais de crimes sexuais, garantindo que crianças/adolescentes de até 17 anos de idade  possam 
dar evidência por meio de fita de vídeo gravada previamente. Tomada de depoimento com perguntas 
feitas pelos advogados de defesa, canalizada por meio de audiolink [conexão de áudio] no qual 
uma pessoa próxima à criança repete a pergunta para que ela possa responder; possui screen [tela/
biombo], de modo a impedir o contato visual da criança com o imputado, mas permitindo que o juiz 
e o júri sejam capazes de ver a criança. Dispõe a referida lei que, ao dar esses encaminhamentos, 
o juiz deve ter em mente a necessidade de minimizar o estresse sobre o autor da denúncia e, ao 
mesmo tempo, garantir um julgamento justo para o acusado.

Interview room separated from the control room [sala  especial – unidade policial separada por sala de 
controle]; court room [sala especial na corte de justiça].

2006
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 NOVA ZELÂNDIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista]   
destinado à coleta de evidências orais na fase de investigação. As outras salas especiais estão 
localizadas nas cortes de justiça e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em 
videoconferência] e CCTV para quando o caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a 
prestar depoimento novamente.

Na  fase de investigação: policiais; caso vá a julgamento, por meio live link [videoconferência] e 
assistirão: juiz, promotor, defensor do imputado, podendo haver um intérprete.

Cognitive interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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 NOVA ZELÂNDIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por câmeras com ângulos diferentes; microfone; CCTV; gravação em 
CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita cassete; gravação – sistema 
combinado de gravação em áudio e vídeo; videotape; telefone.

Uma vez, na fase de investigação, para a coleta de evidências, e na fase de julgamento (primeira e 
segunda instâncias), caso a entrevista videogravada não seja admitida como prova válida. 

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista; credibilidade do depoimento; qualidade da entrevista.

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.



D E P O I M E N T O  S E M  M E D O  ( ? ) :  C U L T U R A S  E  P R Á T I C A S  N Ã O - R E V I T I M I Z A N T E S

308

 NOVA ZELÂNDIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento destinado a policiais e funcionários judiciais.

Supreme Court 
Dr. Lesley McTurk 
supremecourt@justice.govt.nz
http://www.courtsofnz.govt.nz/utilities/contact/courts.html
http://www.justice.govt.nz/contacts/index.html
PO Box 61, Wellington
Tel.: (+64) 04 9188222
Fax: (+64) 04 9143560
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PARAGUAI

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Entrevista Forense en Cámara Gesell [entrevista forense em Câmara Gesell].

Reforma  no Código de Processo Penal sob novo modelo acusatório de justiça admite a produção 
antecipada de provas.

Câmara Gesell.

2008
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PARAGUAI

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Centro  de Atenção a Vítimas e Testemunhas, Ministério Público.

Psicólogo.

Técnicas de entrevista forense em Câmara Gesell. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida 
com o objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.
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PARAGUAI

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; transmissão por videoconferência; gravação em CD; gravação em VHS; 
gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.  

Qualidade de gravação; qualidade da entrevista; profissionais presentes no ato da gravação.

Juiz; promotor/fiscal; defensor do imputado; perito em documentação.
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PARAGUAI

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Para capacitação dos profissionais, utilizam o manual de procedimentos contra maus-tratos 
infantis.

Centro de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público
Proyecto de Asistencia Integral a Menores de Alto Riesgo (AMAR)
Secretaría de Acción Social – Presidencia de la República 
Co-Director Nacional Fiscal Eduardo Cazaneva
arestivo@pamar.org.py
Perú n° 1903, Asunción
Tel.: (+595) 21 229640
Fax: (+595) 21 229643
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PERU

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Entrevista Forense [entrevista forense].

Reforma no  Código de Processo Penal: novo modelo acusatório de justiça, com Lei nº 906, de 2004, 
que admite a produção antecipada de provas e dispõe sobre o direito da vítima: Art. 11. Direitos das 
vítimas. A vítima terá direito de: 
a) Receber tratamento humano e digno;  
b) Proteger sua privacidade, garantir sua segurança, dos  seus familiares e testemunhas em seu favor; 
c) Rápida e completa reparação do dano, pelo autor, ou participante do injusto, ou o terceiro  
chamado a responder aos termos do presente código;
d) Ser ouvida e que facilitem a produção de provas.

Sala  de entrevista única, Câmara Gesell.

2008
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PERU

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

Instituto Nacional Médico Legal do Ministério Público.

Psicólogo.

Técnicas  de Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o objetivo de  aumentar a 
quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. Inclui quatro categorias 
principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar tudo” que se lembra do 
episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu a partir de diferentes 
pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o entrevistado vá 
mentalmente para outro local da cena. 
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PERU

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; transmissão por videoconferência; gravação em CD; gravação em VHS; 
gravação de áudio em fita cassete.

Por  contar com juizado de instrução, a criança/adolescente vítima/testemunha geralmente depõe 
uma vez. Este depoimento videogravado é normalmente aceito como prova judicial, mas pode haver 
exceções nas quais, caso vá a julgamento, o tribunal de juízes pode pedir que a criança/adolescente 
testemunhe novamente.  

Qualidade da entrevista e da gravação; funcionários judiciais e públicos presentes no ato da gravação.

Promotor; defensor do réu; peritos em documentação.
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PERU

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Cursos promovidos pela Escola do Ministério Público destinados a promotores, família e 
profissionais de saúde do Instituto Médico Legal. 
Conteúdo: procedimentos da entrevista única na Câmara Gesell; redes de atenção às vítimas de 
abuso sexual e exploração sexual comercial de crianças; lições aprendidas na entrevista única nas 
Câmaras Gesell na Colômbia.

Instituto de Medicina Legal del Ministério Público
Jefe Nacional del Instituto de Medicina Legal
Dr. Gino José Carlos Dávila Herrera
Secretaria: carmenmerel@hotmail.com
Tel.: (+51) 1 6255555 anexo 6504
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POLÔNIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Child-friendly interview [entrevista amigável para crianças].

O procedimento child-friendly [entrevista amigável para crianças] é estabelecido por lei. O Art. 
185 do Código de  Processo Penal, que se aplica aos casos de crime de abuso sexual, abuso físico 
e  abandono de qualquer criança com menos de 15 anos, estabelece que: a entrevista deve ser 
realizada em sessão com a participação de um psicólogo perito, deve ser realizada durante a oitiva e 
a vítima não deve ser entrevistada mais de uma vez. Com base nesta legislação, em 2005 a Fundação 
Nobody’s Children [Crianças de Ninguém] implementou o Child Victim Advocate Programme [Programa 
de Defesa da Criança Vitimizada] e criou o protocolo child-friendly [entrevista amigável para crianças], 
que são entrevistas realizadas em salas equipadas com two-way mirror [espelho unidirecional] (modelo 
Câmara Gesell) e câmera para videogravação, conduzidas por um psicólogo, mas sob a coordenação 
do juiz ou promotor.

Child-oriented room with a two-way mirror [sala apropriada para criança (modelo Câmara Gesell)].

2005
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POLÔNIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A sala especial para entrevistas de crianças está localizada na sede da ONG The Nobody’s Children 
Foundation e na corte de justiça.

Pode ser um psicólogo ou um terapeuta que realiza a entrevista sob a coordenação do juiz ou 
promotor encarregado do processo.

Cognitive interview [entrevista cognitiva] por meio do protocolo child-friendly [amigável com a 
criança]: método utilizado para facilitar as condições da memória e o processo de sensibilidade do 
entrevistado. Este método é utilizado para entrevistar testemunhas, incluindo crianças testemunhas.
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POLÔNIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem; microfone; two-way mirror [espelho unidirecional] (modelo Câmara Gesell); gravação 
em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita cassete; gravação – sistema 
combinado de gravação em áudio e vídeo; videotape; telefone.

A entrevista para a coleta de evidências é geralmente realizada na sede da organização The Nobody’s 
Children Foundation sob a coordenação do juiz ou promotor, mas pode vir a ser repetida na corte de 
justiça.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio das 
gravações; qualidade do vídeo da entrevista; credibilidade do depoimento; qualidade da entrevista.

A judicialização da prova, de modo geral, se realiza na two-way mirror room [sala especial para 
entrevistas no modelo Câmara Gesell com câmera para videogravação] instalada na organização 
The Nobody’s Children Foundation. A entrevista é realizada por psicólogo ou terapeuta capacitado 
em entrevista cognitiva. O trabalho é feito sob a observação do juiz ou promotor, que durante a 
entrevista fica no ambiente do outro lado do espelho e que, constantemente, entra em contato com 
o entrevistador para que também possa fazer perguntas à criança. A entrevista ganha valor judicial 
quando o juiz julga a admissibilidade do depoimento oral, validando-o como prova no processo penal.
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POLÔNIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento oferecido a policiais, assistentes sociais, psicólogos, médicos, promotores e juízes.

Nobody’s Children Foundation
Endereço postal: 59 Walecznych st.
03-926 Warszawa, Polska
NCF’s Office
Katarzyna Fenik
kfenik@fdn.pl
fdn@fdn.pl
http://www.fdn.pl/
Endereço postal: 10 Obronców st.
03-933 Warszawa, Polska
Tel./fax: (+48) 22 6160268/6160314
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SUÉCIA

1) TERMO UTILIZADO PARA 
A TOMADA DE DEPOIMENTO 
(INQUIRIÇÃO ESPECIAL)

3) MARCO LEGAL
(SE POSSUI LEI ESPECÍFICA QUE 
NORMATIZA O USO DE SALAS 
ESPECIAIS)

2) DATA DE IMPLANTAÇÃO DA 
EXPERIÊNCIA 

Barns vittnesmål [testemunho infantil] inför Videoinspelningarna ska som huvudregel utgöra den muntliga 
bevisningen i hovrätten – Videodokumentation/Videokonferens [videogravação como prova oral perante 
o tribunal – videodocumentação, videoconferência].

Nova legislação sobre crimes sexuais entrou em vigor em abril de 2005 com o objetivo 
de esclarecer o direito à integridade pessoal e sexual e reforçar a proteção de crianças e 
adolescentes vítimas de violência sexual. Não há marco legal específico quanto à tomada de 
depoimento de crianças em processos judiciais. No entanto, o processo penal sueco prevê a 
participação de um perito/intérprete com o objetivo avaliar a credibilidade de um testemunho no 
tribunal.
Projeto de lei nº 131 2004/05, transformado em lei, entrou em vigor em novembro de 
2008: En modernare rättegång – Videoinspelningarna ska som huvudregel utgöra den muntliga 
bevisningen i hovrätten – Videodokumentation/Videokonferens [julgamento mais moderno com 
videodocumentação e videoconfêrencia] estabeleceu uma mudança nos procedimentos que 
regem a forma sobre como um processo chega ao tribunal. Esta lei estabelece a modernização 
tecnológica para todos os tribunais do país e confere valor de prova oral ao depoimento 
videogravado. O principal argumento para essa mudança consistiu em que ao se fazer uso de 
moderna tecnologia nos tribunais haverá melhor oportunidade de ajustar o trabalho da justiça às 
necessidades de cada indivíduo.

2008
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SUÉCIA

5) LOCALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
(INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO)

7) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
POR REALIZAR A ENTREVISTA DA 
CRIANÇA/ADOLESCENTE

6) TÉCNICAS ADOTADAS PARA 
A TOMADA DE DECLARAÇÃO 
(TÉCNICA DE ENTREVISTA)

A polícia contém as instalações do ambiente denominado interview room [sala de entrevista] destinado à 
coleta de evidências orais na fase de investigação. As outras salas especiais estão localizadas nas cortes 
de justiça e são denominadas court room/live link [sala na corte/testemunho em videoconferência] e 
CCTV, para quando o caso vai a julgamento e a criança/adolescente pode vir a prestar depoimento 
novamente.

Na fase de investigação: policiais; caso vá a julgamento, por meio de Videokonferens (live link)  
[videoconferência], assistirão: magister domsto [juiz], prosecuter [promotor], defenser [defensor do 
imputado], podendo haver um intérprete.

Cognitive interview [entrevista cognitiva]. Entrevista Cognitiva (EC): técnica desenvolvida com o 
objetivo de  aumentar a quantidade e a precisão das informações prestadas pelas testemunhas. 
Inclui quatro categorias principais: 1) instrução cognitiva de reconstrução do contexto; 2) “contar 
tudo” que se lembra do episódio; 3) instrução da memória em ordem diferenciada, o que aconteceu 
a partir de diferentes pontos de partida; 4) instrução de mudança de perspectiva, se pede que o 
entrevistado vá mentalmente para outro local da cena.

4) NOME DO AMBIENTE FÍSICO 
DESTINADO À TOMADA DE 
DEPOIMENTO (CÂMARA GESELL, 
LIVE LINK, CCTV, OUTROS)

Intervjurum – interview room [sala especial de entrevista/unidade policial];
Domstolen room/Court room [sala especial/corte de justiça].
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SUÉCIA

8) TECNOLOGIAS UTILIZADAS 
PARA A GRAVAÇÃO DO 
DEPOIMENTO 
(LIVE LINK, CCTV, GRAVAÇÃO DE 
ÁUDIO E IMAGEM, OUTROS)

10) QUANTAS VEZES A CRIANÇA 
PRESTA DEPOIMENTO DURANTE 
O PROCESSO JUDICIAL

11) QUESITOS LEVADOS EM 
CONSIDERAÇÃO PARA A 
VALIDAÇÃO DO DEPOIMENTO 
GRAVADO

9) FUNCIONÁRIOS (JUDICIAIS 
E/OU OUTROS PRESENTES 
DURANTE A TOMADA  DE 
DEPOIMENTO/JUDICIALIZAÇÃO 
DA PROVA

Videofilmagem realizada por videocâmera; microfone; CCTV; live link [videoconferência]; gravação 
em CD; pequeno painel de controle remoto; gravação de áudio em fita cassete; gravação – sistema 
combinado de gravação em áudio e vídeo.

Uma vez na fase de investigação para a coleta de evidências, e na fase de julgamento, caso a 
entrevista videogravada não seja admitida como prova válida.

Cobertura visual do entrevistado; coerência no relato da criança testemunha; qualidade do áudio 
das gravações; qualidade do vídeo da entrevista; credibilidade do depoimento; qualidade do vídeo da 
entrevista.

A judicialização da prova só ocorre quando a corte de magistrados recebe do Ministério Público 
a entrevista videogravada realizada pela polícia. Se faz um julgamento de admissibilidade das 
evidências, que serão assistidas pelo juiz, promotor, defensor do imputado, os quais validarão ou não 
a  videogravação.
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SUÉCIA

12) CONTA COM CAPACITAÇÃO 
PARA OS PROFISSIONAIS?
(SIM OU NÃO)
QUAL/AIS PROFISSIONAL/AIS?

13) CONTATOS, INSTÂNCIA E  
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL 
PELA COORDENAÇÃO DA SALA 
ESPECIAL (E-MAIL, ENDEREÇO E 
TELEFONE)

Sim. Treinamento destinado a policiais e funcionários judiciais.

Sveriges Domstolar [Corte da Suécia] 
Coordenadora de Capacitação – Veronica Lindstrom
domstolsverket@dom.se 
veronica.lindstrom@dom.se 
http://www.domstol.se/templates/dv_infopage____5459.Aspx
Endereço postal: 551 81 jönköping
Tel.: (+46) 036 155300
Fax: (+46) 036 165721
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