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RESUMO 

 

A Constituição Federal tem como princípio basilar a dignidade da pessoa humana. Esse 

princípio não é respeitado quando se fala em abuso sexual, sobretudo no contexto 

intrafamiliar. Nosso ordenamento jurídico, como um todo, busca a máxima proteção da 

população infanto-juvenil, especialmente no que tange à dignidade sexual das mesmas. 

Visa também demostrar dados e traçar perfis acerca dos abusadores e vítimas. Por fim, 

demonstra aspectos penais e psicológicos, de modo interdisciplinar, demonstrando que 

o ambiente doméstico ao qual a criança está inserida torna-se ainda mais propício para 

esse tipo de crime, acentuando ainda mais a vulnerabilidade da vítima.  

Palavras-chave: Abuso sexual. Intrafamiliar. Interdisciplinar. Ordenamento Jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

The Federal Constitution is based on the principle of the dignity of the human person. 

This principle is not respected when talking about sexual abuse, especially in the intra-

familiar context. Our legal system, as a whole, seeks for the maximum protection of the 

child and adolescent population, especially regarding the sexual dignity of the same. It 

also aims to demonstrate data and profiles about abusers and victims. Finally, it 

demonstrates criminal and psychological aspects, in an interdisciplinary way, 

demonstrating that the domestic environment to which the child is inserted becomes 

even more propitious for this type of crime, further accentuating the victim's 

vulnerability. 

 Keywords: Sexual abuse. Intrafamiliar. Interdisciplinary. Legal order. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho visa expor um estudo sobre violência sexual no período da 

infância, uma vez que as vítimas em questão foram, durante séculos, vistas como 

pessoas hipossuficientes, não sendo tratados como sujeitos de Direito, ao passo que um 

dos pilares da sociedade é o dever de obediência e submissão aos pais.  

Em razão do dever de obediência aos provedores, vergonha e medo de repressão da 

sociedade como um todo, faz-se com que o menor fique exposto a um ambiente muito 

mais propício a este tipo de violência, sendo uma vítima fácil por parte de abusadores, 

seja em um contexto intrafamiliar ou extrafamiliar. 

Apesar de mudanças em relação à proteção infanto-juvenil serem recentes, é 

possível verificar que o Estado pegou para si a responsabilidade do dever de guarda, que 

antes era apenas do “pater familia” e compartilhou com os demais entes da sociedade, 

buscando garantir maior proteção para as crianças e adolescentes brasileiros. 

Quando a violência ocorre dentro do ambiente doméstico, deve esta ser tratada com 

maior cuidado, uma vez que tais abusos, além de sexuais, geralmente são seguidos de 

ameaças e coações, gerando marcas inenarráveis às vítimas, ocasionando graves danos 

psicológicos, ao passo que seus agressores deveriam lhes garantir afeto e proteção. A 

temática é de grande relevância, vide que tais abusos são presentes em nossa sociedade, 

podendo ter como agressor o pai, avô, tio, padrasto, dentre outros. O abusador usa da 

sua posição de domínio sobre a vítima, bem como de sua proximidade para realizar tal 

atitude. Por esse motivo, as vítimas apresentam um grau de vulnerabilidade ainda maior. 

Este tipo de crime pode acontecer com vítimas de ambos os gêneros, e as práticas 

sexuais podem variar, como exposição a conteúdo pornográfico, conjunção carnal e 

diversos tipos de atos libidinosos. Não há como estabelecer um padrão, e, se for levado 

em conta a situação de vulnerabilidade e ameaça, certamente o que há para estudo de 

casos não chega nem perto do que é a realidade sobre tal prática criminosa, por esse 

motivo é necessária a implantação de políticas públicas de prevenção e repressivas 

sobre a questão. 

Tendo em vista a gravidade desse tipo de abuso, as vítimas carregam cicatrizes 

psicológicas permanentes, uma vez que seu agressor fere fisicamente e 

psicologicamente as vítimas. 

Apesar da atual legislação brasileira tutelar as vítimas, a maior dificuldade é a 

quantidade de denúncias efetuadas sobre esses crimes, ao passo que muitos casos não 
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são noticiados por medo, ignorância dos próprios familiares, dependência financeira, 

dentre outros fatores. 
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1. VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

1.1 PANORAMA HISTÓRICO 

 

O histórico de violência sexual, infelizmente, não é algo novo, sendo presente 

desde os tempos mais remotos, estando sempre atual, sobretudo, na vida de crianças e 

adolescentes, sendo completamente negligenciados. 

A prática de violência contra a criança era tida como normal na antiguidade, 

havendo um número muito grande de registros bíblicos e mitológicos sobre infanticídio 

e fratricídio
1
. O Código de Hamurabi (1728-1686 a.C.) trouxe certos avanços no que 

tange à proteção das pessoas mais vulneráveis da sociedade, apesar de tratar a lei com 

um aspecto mais humano. As leis em seu código disponibilizavam especial atenção às 

viúvas, aos órfãos, aos filhos expostos às sevícias de um pai tirano e às mulheres 

indefesas
2
, o que demonstrou um grande passo para a proteção de crianças e 

adolescentes da antiguidade. 

A Lei Mosaica, criada pelo patriarca Moisés, passou a tornar abominável a 

prática de casamentos entre consanguíneos, bem como casamentos precoces entre 

crianças e adultos. Apesar do povo hebreu abominar casamentos consanguíneos e 

precoces, o povo cananeu do Egito adotava a pratica desse tipo de matrimônio 

justamente para não passar as heranças para outras famílias
3
. 

Durante o período da Idade Média, a criança era vista como uma mão-de -obra 

para ajudar no sustento da família no campo, sendo tratados como pequenos adultos, 

tendo papel fundamental na economia da época. Não havia a noção de cuidado com a 

criança, isso justifica o alto índice de mortalidade infantil, uma vez que a morte de uma 

criança era tida como normal pela falta de cuidado e higiene. 

Com o advento da Idade Moderna, a partir do Século XIV, foi modificada a 

visão em relação à criança: o Estado, de forma patente, intervém de forma rígida sobre a 

concepção de proteger a criança. Nesse contexto, a família tinha que prestar contas de 

seus atos4, construindo a imagem de que todos são responsáveis pelos cuidados com as 

                                                           
1
 TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. 

Disponível em:< http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2879/2/20161641.pdf>. Acesso em: 

17 mar. 2017. 
2
 Idem. 

3
 Ibidem. 

4
 Ibidem. 

http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2879/2/20161641.pdf
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crianças, seja o Estado, família ou sociedade. Apesar de continuarem os resquícios da 

mentalidade feudal, houve um grande avanço na busca da proteção infanto-juvenil. 

No Brasil, assim como nos países europeus, os avanços se deram a passos lentos, 

uma vez que as crianças eram frequentemente abandonadas por suas famílias, eram os 

chamados “expostos”. Insta salientar que crianças e mulheres escravas estavam expostas 

a todos os piores tipos de abusos, sendo vendidas e compradas como meras 

mercadorias, sendo o abuso sexual algo corriqueiro na vida das crianças, ao passo que 

eram, muitas vezes, separadas de seus pais, aumentando ainda mais sua posição de 

vulnerabilidade. 

 

1.2  CONCEITO  

 

Violência sexual pode ser descrita como o ato sexual não consentido, ou seja, a 

premissa do crime. É, portanto, o dissenso da vítima, isto é, o ato ser realizado contra 

sua vontade
5
. Importante salientar que para configuração do crime sexual a vítima não 

necessariamente deve buscar uma reação, como nos casos em que a vítima não pode 

reagir, por risco de morte ou grave dano, ou no caso de embriaguez, onde não há como 

expressar sua vontade, uma vez que ninguém se exime da responsabilidade penal em 

caso de embriaguez voluntária ou culposa
6
. 

Sobre a conceituação de violência sexual, diz Rogério Sanches Cunha e Ronaldo 

Batista Pinto: 

Qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar 

de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso 

da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 

sexualidade, que a impeça de usar métodos contraceptivo ou que force ao 

matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 

chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 

seus direitos sexuais e reprodutivos. Agressões como essas provocam nas 

vítimas, não raras vezes, culpa, vergonha e medo, o que as faz decidir, quase 

sempre, por ocultar o evento
7
. 

A violência sexual vai muito além de abusos físicos sofridos pela vítima, a 

prática do ato sexual sem consentimento viola também princípios básicos inerentes à 

                                                           
5
 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios. Direito penal esquematizado – parte especial. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2011. p.515. 
6
 CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
7
 Cunha, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Violência doméstica. Lei Maria da Penha 

comentada artigo por artigo. 5ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p.69. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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pessoa humana, assim sendo, a dignidade sexual é uma das espécies do gênero 

dignidade da pessoa humana
8
.  

Deste modo, é notório que todo indivíduo tem liberdade para satisfazer seus 

desejos sexuais, porém, não é cabível que para conceber tal anseio fira a liberdade 

individual e dignidade de outrem, devendo sempre ser respeitada a lei e os bons 

costumes.  

Além da violação física, abusos sexuais contravêm também um princípio 

fundamental positivado na Constituição Federal de 1988, uma vez que o princípio da 

dignidade da pessoa humana é inerente a todas as pessoas, inclusive crianças e 

adolescentes, que também são sujeitos de direitos.  

Segundo Maria Regina Fay de Azambuja: 

[...] O conceito de “violência” caracteriza ações e/ou omissões que podem 

cessar, impedir, reter ou retardar o desenvolvimento pleno dos seres 

humanos, sobretudo quando tais ações e/ou omissões forem praticadas contra 

crianças e adolescentes, que, por estarem em uma condição peculiar de 

desenvolvimento, precisam de cuidado e proteção
9
. 

Surge o ilícito a partir do momento em que há coação psicológica e física para 

forçar ou persuadir a vítima para a prática e jogos sexuais ou atos libidinosos, ou ainda, 

usa da vulnerabilidade da vítima para a prática de seu ilícito.  

Abuso sexual pode se dar de duas maneiras: intrafamiliar, quando ocorre dentro 

do contexto doméstico ou familiar da vítima, ou extrafamiliar, quando não há vínculo 

doméstico ou familiar entre o agressor e a vítima. 

Segundo a explicação de Karen Romero: 

Em todo o mundo, as crianças vêm sendo vítimas das mais variadas formas 

de violência. A pior destas formas de violência é aquela sofrida dentro de 

suas próprias casas, diretamente de seus pais, companheiros dos pais, 

parentes, responsáveis ou pessoas conhecidas
10

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 5ª edição. Niterói/RJ: Editora Impetus, 2011, p.611. 

9
 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. Et.al. Violência sexual contra crianças e adolescentes. Porto 

Alegre: Artmed, 2011. p.17. 
10

 ROMERO, Karen Richter Pereira dos Santos. Crianças vítimas de abuso sexual: aspectos 

psicológicos da dinâmica familiar. Curitiba/PR: Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança 

e do Adolescente. p. 20. 
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2 ABUSO CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE 

 

2.1  CONCEITO 

 

  Abuso sexual infantil configura-se quando um indivíduo usa de sua posição se 

superioridade física ou psicológica para coibir um menor a praticar atos libidinosos 

consigo, com o intuito de satisfazer sua lascívia. Mister salientar que a violência sexual 

não ocorre apenas quando a criança “perde a virgindade”, isto é, pelo estupro, mas o 

delito pode ser caracterizado, também, por uma série de outras atividades
11

. 

De acordo Victor Eduardo Rios Gonçalves: 

Consiste em ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso. A 

conjunção carnal é a penetração do pênis na vagina. Outros atos libidinosos 

são todos aqueles que têm conotação sexual, como o sexo anal, oral, 

introduzir o dedo ou um objeto na vagina ou no ânus da vítima, passar as 

mãos nos seios ou nádegas etc. 

Para a configuração do crime, não se exige o emprego de violência física ou 

grave ameaça. Ainda que a vítima diga que consentiu no ato, estará 

configurada a infração, pois tal consentimento não é válido
12

. 

Sobre a temática, Valéria Silva Galdino Cardin, Tatiana de Freitas Giovanini 

Mochi e Rodrigo Bannach dizem: 

A criança e o adolescente são, por excelência, seres vulneráveis, tendo em 

vista que estão “vivenciando um processo de formação e transformação física 

e psíquica”. Nesse aspecto, ressalte-se que a fragilidade da vida psíquica é 

mais intensa na infância, período de formação da personalidade, quando são 

imprescindíveis o cuidado, o afeto, o amor, a compreensão e a empatia.
13

. 

 De acordo com o site CHILDHOOD, violência sexual infantil pode ser 

conceituada como: 

A violência sexual pressupõe o abuso do poder onde crianças e adolescentes 

são usados para gratificação sexual de adultos, sendo induzidos ou forçados a 

práticas sexuais. Essa violação manifesta-se por meio do abuso e da 

exploração, quando a relação sexual é intermediada por uma troca financeira, 

de favores ou de presentes. 

A violência sexual é uma das violações mais graves e normalmente traz a 

reboque outras violências. A complexidade desse fenômeno é atribuída a uma 

série de fatores sociais, culturais e econômicos. Não existe uma causa 

singular e nem uma relação de causa e efeito. Além disso, a abordagem do 

                                                           
11

 VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Disponível em: 

<http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/glossarios-e-cartilhas/violenciaSexual.pdf>. Acesso em: 

25 abr. 2017. 
12

 GONÇALVES, Victor Eduardo Rios, op. cit., p.537. 
13

 DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR: UMA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Disponível em: 

<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/2090/1413>. Acesso em: 20 

mar. 2017. 

http://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/glossarios-e-cartilhas/violenciaSexual.pdf
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/2090/1413
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tema envolve vários tabus e seu enfrentamento também passa pela 

disseminação de informação de qualidade
14

. 

Insta ressaltar que a prática de abuso sexual contra menores não é algo novo na 

história de nossa sociedade, sendo esses atos, por muitas vezes, legalizados em algumas 

partes do mundo, variando de acordo com a cultura local. Em locais como o Oriente 

médio, é comum o casamento entre crianças de 10 anos com homens bem mais velhos. 

Em locais dominados pelo grupo Hamas, tal prática tem a justificativa de que garantiria 

à vítima a entrada no céu
15

. Em outros países, a exploração sexual infantil movimenta 

grande parte da economia local, tornando-se uma prática corriqueira. 

No Brasil, em 2014, o Disque-Denúncia Nacional da Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República (SDH/PR) registrou mais de 91 mil denúncias de 

violações de direitos de crianças e adolescentes
16

 . Apesar do aumento do número de 

denúncias sobre a questão, ainda são mínimos os casos que, de fato, são levados a 

registro. Por ser um crime de grande comoção popular, familiares relutam em efetuar 

denúncias, levando em conta que o agressor, por muitas vezes, é alguém inserido no 

contexto familiar da vítima.  

 

2.2 TIPOS DE ABUSO 

 

Sobre a conceituação de abuso sexual, explica Fernanda Daltro Santos de 

Carvalho: 

O abuso sexual, que é a utilização, por parte de um adulto, do corpo de uma 

criança ou adolescente para fins sexuais, mostra uma relação bilateral, mas 

nela há apenas um que se satisfaz, o abusador. O abuso sexual pode ocorre 

com qualquer pessoa, não importando classe social, nível de escolaridade, 

idade, estado civil, etnia
17

. 

Um abuso sexual pode se dar de diversas formas, de acordo com cada dinâmica. 

As duas principais formas são as chamadas intrafamiliar, quando ocorre dentro do 

ambiente doméstico, ou extrafamiliar, quando o agressor não possui nenhuma relação 

familiar com a vítima.  

                                                           
14

 QUAIS FATORES PODEM LEVAR À VIOLÊNCIA SEXUAL? Disponível 

em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>.Acesso em: 13 maio 2017. 
15

 HAMAS “CELEBRA” CASAMENTO DE ADULTOS COM CRIANÇAS MENORES DE 10 ANOS. 

Disponível em: <http://sidneiemoura.blogspot.com/2009/09/hamas-celebra-caamento-de-adutos-

com.html>. Acesso em 25 mar. 2017. 
16

CHILDHOOD. Disponível em: <http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>. Acesso em: 1 mai. 

2017. 
17

 DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR: UMA VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA 
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Segundo Fernanda Daltro Santos de Carvalho: 

O abuso sexual pode ocorrer dentro da família da vítima, intrafamiliar, ou 

fora dela, extrafamiliar. Mas nessas duas classificações ele ainda pode 

ocorrer de maneiras diferentes, envolvendo contato físico ou não, envolvendo 

violência ou não. Azevedo & Guerra (1988) colocam que no caso de abusos 

sem o contato físico, podem-se observar práticas como: abuso verbal, que 

podem despertar na criança interesses ou chocá-la; telefonemas obscenos, nos 

quais são realizados convites de natureza sexual, podendo estes ser explícitos 

ou implícitos; exibicionismo, que é a prática da exposição intencional do 

corpo de um adulto a uma criança; e, o voyerismo, que pode ser explicada 

como uma espionagem, por parte do adulto, ao corpo de uma criança. 

Quando o abuso é através do contato sexual por ser realizado pelo ato sexual 

em si, por carícias, manipulação de genitais e contato oral-genital, neste 

grupo está a pornografia, a prostituição sexual infantil, a pedofilia e o incesto. 

Por último, o abuso ocorrido juntamente com a violência, identificada como 

estupro, é o contato íntimo entre uma vítima e um adulto, porém praticada 

sempre com a utilização da força, ameaça ou intimidação. É, portanto, 

caracterizado pela brutalidade no ataque sexual, que pode levar a criança ou o 

adolescente à morte, e pode ser identificada como o estupro, que é o contato 

íntimo entre uma vítima e um adulto, porém praticada sempre com a 

utilização da força, ameaça ou intimidação.
18

 

Conforme a doutrina de Luciana Parissolto, existem quatro formas de abusos 

sexuais: a Pedofilia, o Estupro, o Assédio Sexual e a Exploração Sexual Profissional
19

. 

 

2.2.1 PEDOFILIA 

 

Pedofilia pode ser conceituada como o desvio sexual de uma pessoa adulta, na 

qual sente-se atraída por uma criança. A palavra pedofilia tem origem no alfabeto grego, 

onde “phyla” significa amor. A Organização Mundial da Saúde (OMS), define pedofilia 

como práticas sexuais envolvendo indivíduos com mais de dezesseis anos de idade com 

uma criança na pré-puberdade
20

. 

Apesar de a Organização Mundial da Saúde não definir pedofilia como um 

distúrbio, esse conceito se mostra muito mais elástico, uma vez que psiquiatras e 

psicanalistas dizem se tratar de um distúrbio psiquiátrico, devendo ser tratado como 

uma doença.  

Inúmeras são as medidas de conscientização e repressão contra a pedofilia, 

dentre elas, podemos citar o projeto “todos contra a pedofilia”, idealizado pelo 
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Ministério Público de Minas Gerais. Em cartilha sobre o projeto, é explicado todo o 

conceito e modos de prevenção do crime.  

Sobre os tipos de pedófilos, explica a cartilha “todos contra a pedofilia”:  

Existe o pedófilo não criminoso – ou seja, uma pessoa que é portadora da 

parafilia denominada pedofilia (que, portanto, tenha atração sexual por 

crianças) – que pode jamais praticar um crime ligado à pedofilia, justamente 

porque sabe que é errado ter relação de natureza sexual com uma criança ou 

usar pornografia infantil. Este pedófilo, justamente porque é dotado de 

discernimento e capacidade de autodeterminação, mantém seu desejo sexual 

por crianças somente em sua mente (não passa da fase de cogitação). Este 

não é criminoso, porque não praticou conduta ilegal.  

Existe o pedófilo criminoso que, embora dotado de discernimento e 

capacidade de autodeterminação, resolve praticar uma relação de natureza 

sexual com uma criança ou produzir, portar ou usar pornografia infantil, 

mesmo sabendo se tratar de crime. Esse evidentemente é imputável e deve 

ser condenado conforme sua conduta. 

 Existe também uma minoria de pedófilos doentes mentais, que apresentam 

graves problemas psicopatológicos e características psicóticas alienantes, os 

quais, em sua grande maioria, seriam juridicamente inimputáveis (se assim 

determinado pelo exame médico competente, realizado no decorrer de um 

processo judicial), porque não tem discernimento ou capacidade de 

autodeterminação. Caso estes exteriorizem suas preferências sexuais, na 

forma de estupro contra criança, atentado violento ao pudor contra criança, 

uso de pornografia infantil, etc. não podem ser condenados, mas lhes deve ser 

aplicada a medida de segurança, conforme previsto em nossa legislação 

penal. 

 Existem, ainda, as pessoas que não são pedófilas, mas praticam crimes 

ligados à pedofilia. Por exemplo, temos aqueles que produzem e/ou 

comercializam a pornografia infantil para deleite dos pedófilos, mas que 

nunca sentiram atração sexual por crianças. Também temos aqueles que 

promovem a prostituição infantil, submetendo crianças ao “uso” dos 

pedófilos. Estes são simplesmente criminosos que visam lucro ilícito.  

Por fim, existem aqueles que praticam ocasionalmente crimes sexuais contra 

crianças, mas que não são portadores da parafilia denominada “pedofilia”. 

São criminosos que se aproveitam de uma situação e dão vazão à sua libido 

com uma criança ou adolescente, mas que o fariam mesmo que se tratasse de 

uma pessoa adulta.
21

 

 

Pedofilia é algo que sempre existiu, e está presente de maneira muito marcante 

na história do mundo, porém, não pode se ignorar que com o avanço da tecnologia e 

meios de acesso a materiais pornográficos, a prática tornou-se cada vez mais exposta. 

Importante ressaltar que muitos homens se casam com mulheres visando 

interesse sexual em suas filhas, para facilitar o acesso às menores ao qual esse tipo de 

abusador sente interesse. 

O pedófilo expressa um comportamento normal perante a sociedade, apesar de 

apresentar, segundo a classe psiquiátrica, um quadro patológico. Ele age de forma 

sedutora, conquistando a confiança da vítima, para depois satisfazer seus desejos. 
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O que mais atrai o pedófilo é a aparência pré-púbere e a falta de experiência 

sexual oferecida pelo infante em função de sua pouca idade, além de uma posição de 

superioridade física, aumentando assim sua sensação de poder.  

De acordo com Fernanda Daltro Santos de Carvalho: 

Pedofilia, que de acordo com Dunaigre (1999), pode, também, ser designada 

como abuso de menores, incesto - quando ocorre dentro da família, ou 

molestação de menores. A pedofilia é um transtorno parafílico, na qual a 

pessoa apresenta fantasias e excitação sexual intensa com crianças pré-

adolescentes e colocando em prática tais urgências. Tais fantasias 

inconscientes fazem da criança uma pessoa “mágica”. O adulto irá projetar 

sua idealização da criança “mágica” em uma criança de “carne e osso”, e fará 

com que esta criança realize seus desejos sexuais. Pessoas que sofrem desse 

distúrbio apresentam atração por pré-púberes, principalmente do sexo 

feminino, com vítimas na faixa dos dez anos de idade, mas em alguns casos 

esse padrão não é seguido. Em contrapartida, quando a vítima é do sexo 

masculino, geralmente esses abusos ocorrem em crianças um pouco mais 

velhas
22

. 

 A figura do pedófilo abusador, segundo a OMS (Organização Mundial de 

Saúde), geralmente é a de pelo menos cinco anos mais velho que a vítima, tendo por 

característica marcante a imaturidade no desenvolvimento sexual e pode ser visto como 

um doente, posto que não tem controle nem consegue evitar a prática do abuso
23

. 

 Apesar da gravidade dessa conduta, não há no Código Penal Brasileiro 

uma atenção específica a pedofilia, não há um tipo penal próprio para esses casos, 

podendo ser caracterizado de acordo com cada caso, sendo punível em diversas 

condutas relativas à violência sexual infantil.  

 O pedófilo pode agir de várias maneiras: por exibicionismo, onde ele 

exibe suas genitais para a vítima, por voyeurismo, onde o pedófilo alcança excitação 

sexual ao observar crianças em estado de nudez, e pelo incesto. 

 Em relação ao incesto, elucida Lucía Barbero Fuks: 

O incesto é uma forma ainda mais catastrófica do abuso sexual, tendo 

consequências de longo alcance, mais marcantes do que as provenientes de 

casos de abuso sexual extrafamiliar. Isso se justifica pelo fato de se produzir 

cronicamente, no contexto de um sistema familiar que de alguma forma o 

apóia. A situação incestuosa configura-se como uma trágica arapuca sem 

chances de escapatória
24

. 

                                                           
22

 ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL: IMPLICAÇÕES NA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. 

Disponível em: <http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2742/2/20109769.pdf>. Acesso em 

25 mar. 2017. 
23

 Idem. 
24

 CONSEQÜÊNCIAS DO ABUSO SEXUAL INFANTIL. Disponível em: < 
http://www2.uol.com.br/percurso/main/pcs36/36Fuks.htm>. Acesso em: 10 jun.2017. 

http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2742/2/20109769.pdf
http://www2.uol.com.br/percurso/main/pcs36/36Fuks.htm


 
 

19 
 

 Incesto consiste na prática sexual entre pessoas que possuem algum 

vínculo consanguíneo. Além da proibição cultural, o Código Penal Brasileiro pune esse 

tipo de conduta, sendo proibida em muitos outros países. 

 

2.2.2 ESTUPRO DE VULNERÁVEL 

 

Com o advento da Lei n° 12.015/2009, o estupro de vulnerável ganhou atenção 

especial com a inserção do art.217-A no Código Penal Brasileiro. Este tipo penal tem 

por definição a prática de estupro onde a vítima é, necessariamente, um menor de 14 

anos. Em se tratando de hipótese de vítima maior de 14 anos e menor de 18 anos, 

aplica-se o art. 213 do Código Penal Brasileiro. 

Art.217-A. Ter conjunção carnal ou praticar atos libidinosos com menor de 

14 (quatorze) anos: 

Pena – reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 

§1° Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 

alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 

pode oferecer resistência. 

§2° (Vetado) 

§3° Se a conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 

Pena – reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 

§4° Se a conduta resulta morte: 

Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.
25

 

 

Qualquer ato libidinoso com um menor de 14 anos é caracterizado, por si só, 

como estupro de vulnerável, sendo irrelevante o consentimento ou não do menor, 

estando inclusas as práticas de pedofilia. 

De acordo com Victor Eduardo Rios Gonçalves: 

A Lei n. 12.015/2009 abandonou o sistema de presunções de violência que 

vigorava no regime antigo, estabeleceu objetivamente como crime o ato de 

manter relacionamento sexual com uma das pessoas vulneráveis elencadas no 

tipo penal, ainda que com seu consentimento. Se o agente sabia tratar-se de 

pessoa definida na lei como vulnerável não poderia manter ato sexual com 

ela. Se o fez, responde pelo crime. Essa orientação consta expressamente da 

Exposição de Motivos que originou a Lei n. 12.015/2009, onde o legislador 

manifestou claramente sua intenção de acabar com a interpretação antes 

existente de que a presunção de violência era relativa. Dessa forma, mesmo 

que se demonstre que a vítima já tinha tido relacionamentos sexuais 

anteriores com outras pessoas, se o agente for flagrado tendo com ela relação 

sexual, ciente de sua condição de vulnerável, deverá ser punido 
26

. 

Além de trazer proteção especial ao vulnerável, a Lei 12.015/2009 trouxe uma 

inovação ao afastar a necessidade de presunção de violência, tratando com mais rigidez 
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o assunto. Agora, apenas a idade, deficiência mental da vítima ou impossibilidade de 

resistência constituem elementares do tipo. 

Sobre a vulnerabilidade, Maria Regina Fay de Azambuja leciona: 

Alguns segmentos sociais são mais vulneráveis às diversas formas de 

violência. Crianças, mulheres e idosos compõe um grupo de risco, sendo 

vítimas de diversos tipos de violência, cujos perpetradores costumam ser 

pessoas da família ou das relações domésticas das vítimas
27

. 

 Acerca do tema, está em tramite PEC 64/2016 que tem por objetivo transformar 

o crime de estupro de vulnerável em uma ação penal imprescritível, conforme mostra 

reportagem do G1: 

 A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira 

(5) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 64/2017 que torna estupro 

crime imprescritível. 

Atualmente, o crime de estupro prescreve em 20 anos, isto é, se o autor não 

tiver sido julgado nesse período não poderá mais ser condenado. 

O projeto também será apreciado em plenário. Por se tratar de emenda à 

Constituição, necessita dos votos de pelo menos três quintos dos senadores 

para ser aprovado. 

“Esta é a intenção de todos nós: diante de crimes bárbaros e hediondos, 

queremos que esses crimes estejam sempre abertos a qualquer tipo de 

punição”, disse a relatora do projeto, Simone Tebet (PMDB-MS). 

O senador Magno Malta (PR-ES) defendeu o projeto. “Nós já deveríamos ter 

tomado uma atitude, muitas vezes, nós somos de fato devedores da sociedade 

brasileira, porque nós tardamos demais em algumas coisas que são cruciais 

para a vida humana”. 

No ano passado, após um caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro, os 

senadores já tinham aprovado um projeto que estabelece penas mais rigorosas 

para os autores desse tipo de estupro
28

. 

 

2.2.3 EXPLORAÇÃO SEXUAL PROFISSIONAL 

 

O termo exploração sexual refere-se ao ato no qual um indivíduo tenta tirar 

vantagem econômica de criança ou de adolescente. Esse tipo de violência pode 

acontecer entre diversos relacionamentos profissionais assimétricos, sempre quando há 

alguma pessoa com alguma forma de poder sobre a outra
29

. 

 Importante salientar que há diferença entre abuso sexual infantil e exploração 

sexual infantil. Sobre a questão, explica Itamar Gonçalves, gerente de programas do site 

CHILDHOOD Brasil: 

 Para entender a diferença entre abuso e exploração sexual, é importante 

considerar que eles são duas manifestações de um conceito mais amplo que é 

a violência sexual. Esta pressupõe o abuso do poder pelo qual crianças e 
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adolescentes são usados para gratificação sexual de adultos, sendo induzidos 

ou forçados a práticas sexuais. Trata-se de uma violação dos direitos 

humanos universais e dos direitos peculiares à pessoa em desenvolvimento, 

negando a ela o direito ao desenvolvimento sadio de sua sexualidade. Esses 

direitos são estabelecidos pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). A violência sexual é atribuída a uma série de fatores 

sociais, culturais e econômicos. “Não existe uma causa única e nem uma 

relação de causa e efeito”
30

. 

Este delito pode abranger diversas práticas, tais como tráfico de pessoas para 

fins sexuais, intermediação de serviços sexuais, prostituição, dentre outros. No Brasil, 

atualmente, é preocupante o crescimento da incidência desse tipo de delito, variando de 

acordo com cada região. Na região Norte e Nordeste do país é possível enxergar a olho 

nu a prostituição de meninas na beira das estradas, portos, garimpos, casas de 

prostituição bem como “leilões”, onde crianças são vendidas como se fossem objetos.   

Em reportagem feita pelo G1 sobre a exploração sexual infantil, diz o inspetor da 

PRF: 

De acordo com o inspetor da PRF Moisés Dionísio da Silva, a pesquisa 

serviu para “esclarecer equívocos do passado”, que consideravam áreas 

escuras e rurais como propícias à exploração de menores. Além do consumo 

de bebida alcoólica, que é a característica mais presente nos pontos de risco 

(81,9%), 79,5% dos locais identificados pela PRF são áreas iluminadas. “As 

crianças têm medo do escuro e os clientes querem avaliar o ‘produto’ e se 

certificar que estão sozinhos”, analisa Silva. Outros critérios importantes 

observados foram a presença de caminhoneiros (76,1%), ausência de 

conselhos tutelares (73,6%), prostituição de adultos (69,3%) e ausência de 

vigilância privada (65,5%)
31

. 

 

 

                                                           
30

 ENTENDA A DIFERENÇA ENTRE ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL. Disponível em: < 

http://www.childhood.org.br/entenda-a-diferenca-entre-abuso-e-exploracao-sexual> Acesso em: 06 jun. 

2017. 
31

 NORDESTE TEM MAIS PONTOS DE RISCO. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/nordeste-tem-mais-pontos-de-risco-de-exploracao-sexual-

infantil-diz-prf.html>. Acesso em: 13 maio 2017. 

http://www.childhood.org.br/entenda-a-diferenca-entre-abuso-e-exploracao-sexual
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/nordeste-tem-mais-pontos-de-risco-de-exploracao-sexual-infantil-diz-prf.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/10/nordeste-tem-mais-pontos-de-risco-de-exploracao-sexual-infantil-diz-prf.html


 
 

22 
 

 

 

Em 2017, segundo dados da ABRAPIA
32

, 27% das denúncias sobre violência 

sexual são referentes à exploração infantil, estando os Estados de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Bahia como os primeiros no ranking de denúncias (tabela 1). Em mapeamento 

realizado pela polícia Rodoviária Federal, foram localizados, entre 2013 e 2014, 1.969 

pontos vulneráveis de prática de abusos sexuais, sendo que 29% desses pontos são 

considerados “críticos” (tabela 2). 

 

 Tabela 1: Porcentagem de denúncias por Estados. 

Ano 2011 2012 2013 2014 

SP 13% 12% 14.5% 19% 

RJ 11.1% 11.9% 12.5% 11% 

BA 11.4% 11.2% 9% 8% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa> Acesso em: 13 

maio 2017. 
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Tabela 2: Número e percentual respectivo de pontos críticos. 

Ano Total de pontos Pontos críticos (%) 

2009 – 2010 1.820 51% 

2011 – 2012 1.776 39% 

2013-2014 1.969 29% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>. Acesso em: 13 

maio 2017. 

  

Estima-se que, no brasil, a maior incidência de exploração infanto-juvenil ocorra 

entre as faixas etárias dos 10 aos 19 anos, podendo acontecer com vítimas de ambos os 

sexos
33

. 

O Código Penal Brasileiro exprime, em seu art. 218-B, o crime de favorecimento 

de 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 discernimento para 

a prática do ato, ou 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 (quatorze) anos na situação descrita no caput 

deste artigo; 

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
34

. 

 

  A exploração sexual só é considerada ilícita se ocorrer com um menor de idade. 

Caso a pessoa seja maior de dezoito anos, não há previsão de crime no ordenamento 

jurídico brasileiro. 
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3. VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR 

 

3.1 CONCEITO 

 

Abuso sexual intrafamiliar pode ser conceituado como o ato sexual contra 

menores no ambiente doméstico; familiar, quando há um vínculo afetivo e/ou 

consanguíneo entre a vítima e o abusador.  

De acordo com Maria Regina Fay de Azambuja: 

No que se refere à violência intrafamiliar, destaca-se que não é uma questão 

tão recente; ela atravessa os tempos e se constitui em uma situação 

historicamente construída a partir das relações de poder, gênero, etnia e 

classe social. Em outras palavras, a violência intrafamiliar é uma expressão 

extrema da distribuição desigual de poder entre homens e mulheres, da 

distribuição desigual de renda e da discriminação de raça e de religião. Ela 

representa todo o ato ou omissão praticados pelos pais, parentes ou 

responsáveis contra a criança e/ou adolescente que, sendo capaz de causar 

dano físico, sexual e/ou psicológico à vítima, implica, de um lado, uma 

transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, de outro, uma 

coisificação da infância, isto é, negação do direito que a criança e o 

adolescente tem de serem tratados como sujeitos e pessoas em condições 

peculiares de desenvolvimento
35

. 

A maioria dos casos de abuso são praticados por homens, mas existem casos em 

que o abusador é do sexo feminino. Esse tipo de violência não tem distinção de cor, 

lugar ou condição social, e, na maioria das vezes não é relatado às autoridades 

competentes. 

Além do abuso físico, não há como ignorar as marcas psicológicas trazidas por 

um ilícito sexual cometido dentro de casa por alguém que teria o dever de proteção em 

relação ao menor. Em muitos casos, a mãe tem pleno conhecimento do abuso, mas, por 

se encontrar em uma posição de submissão física, psicológica ou financeira, acaba por 

ignorar tais abusos. Por se tratar de um crime de grande reprovação e temor social, 

torna-se ainda mais difícil o estudo por estatísticas, uma vez que a maioria dos casos 

não são levados a registro.  

Segundo Karen Richter Pereira dos Santos Romero: 

A violência doméstica contra crianças e adolescentes é um assunto que 

apresenta inúmeras dificuldades de identificação. Isso acontece por se tratar 

de situação que ocorre de maneira sigilosa, configurando, em muitos casos, 

um segredo familiar. Além disso, as próprias palavras utilizadas para se 

definir violência doméstica contra crianças ou adolescentes são utilizadas de 

modo indiscriminado, deturpando ou negligenciando a gravidade do 

                                                           
35

 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. Et.al, op. ,cit., p.26/27. 



 
 

25 
 

problema. Exemplo disso é a utilização de termos como castigo ou 

disciplina
36

 

 

Maria Regina Fay de Azambuja diz: 
 

Quanto ao abuso sexual, esse deve ser entendido como uma situação de 

extrapolação de limites diversos: de direitos humanos, legais, de poder, de 

papéis, do nível de desenvolvimento da vítima, do que essa sabe e 

compreende, do que o abusado pode consentir, fazer e dever de regras sociais 

e de familiares e de tabus. E, principalmente, deve ser compreendido que as 

situações de abuso infringem maus tratos às vítimas
37

. 

Em muitos casos ocorrem danos físicos severos, onde se faz necessária a 

hospitalização da vítima, mas na maioria dos casos os danos físicos não são visíveis, 

contribuindo ainda mais para a não responsabilização do agressor. 

 

3.2 O ABUSADOR 

 

A maioria dos casos de abuso contra menores ocorre dentro de casa, e são 

cometidos por alguém de confiança da criança, podendo ser um pai, mãe, padrasto, 

madrasta, avô, tio, aproveitando-se sempre de sua posição de superioridade e autoridade 

sobre a criança. O agressor possui diversos desajuste sexuais, conforme explica 

Fernanda Daltro Santos de Carvalho: 

O abusador tem como perfil, a apresentação de transtornos da personalidade e 

de conduta, orgânicos ou psiquiátricos, alteração comportamental induzida 

por psicotrópicos ou de ajustamento sexual, sendo que destas disfunções 

sexuais do agressor, pode se ver o desejo sexual hiperativo (voyeurismo, 

exibicionismo, estupro, pedofilia, masturbação compulsiva e prostituição), 

caracterizado pela frequência aumentada de fantasias e desejos sexuais, sendo 

conduzidas com compulsividade, sofrimento e falta de controle ao ato
38

. 

Apesar de ser um ilícito que não segue gênero, raça, etnia ou classe social, na 

maioria dos casos o abusador é do sexo masculino e a vítima do sexo feminino. 

Importante frisar que, apesar de não ser algo comum, existem casos de mães 

abusadoras. 

Não obstante a brutalidade do crime, a maioria dos abusadores são vistos pela 

sociedade como “cidadãos de bem”, acima de qualquer suspeita, pessoas socialmente 
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corretas. Importante salientar que dentre os vários fatores que contribuem para que 

ocorra o ilícito é problema do abusador com álcool e outras substâncias ilícitas
39

. 

Nesse tipo de violência, o agressor se aproveita de uma relação de confiança 

com o menor, uma vez que sua posição em relação à vítima é de superioridade 

hierárquica. 

É denominado processo de aliciamento a etapa em que o criminoso tenta 

conquistar a confiança da vítima, estreitando os laços familiares e de confiança, 

buscando agradá-la ou comprando-a com alguma coisa. Conforme explica Fernanda 

Daltro Santos de Carvalho: 

A maneira de persuadir a criança ou adolescente pode ser diferenciada, vindo 

através de elogios, presentes e dinheiro, mas para o abusador é sempre 

importante deixar claro para a vítima que a relação sexual – a “brincadeira” – 

deve ser um segredo dos dois, e que se por ventura a criança contar a alguém 

quem irá sofrer as consequências será ela mesma
40

. 

Outra maneira que o agressor pode se utilizar para a prática de tal delito é criar 

um ambiente hostil para a vítima, de exclusão com os demais familiares, onde ele se 

aproveita da situação de vulnerabilidade para se tornar uma referência e ponto de 

equilíbrio emocional para a criança, aumentando ainda mais a dependência do menor. 

Apesar de inúmeras formas de aproximação entre o agressor e a vítima, a mais 

comum é a coação, onde é utilizada a ameaça e a violência física. Deste modo, o 

criminoso se utiliza da sua posição de superioridade hierárquica para com a criança, o 

que causa uma grande confusão na mente do menor, ao passo que a figura de pai ou 

familiar, torna-se alguém desconhecido, e muitas vezes a mãe queda-se inerte, cedendo 

às exigências do abusador
41

.  

Após serem descobertos, demonstram um tipo de comportamento padrão, tais 

como: negação, tentar isolar a vítima para que a mesma não tenha contato com outras 

pessoas as quais ela possa contar sobre o delito praticado, comportamento agradável e 

cooperativo, colocar a culpa do delito em outrem, afirmar que a vítima tem uma mente 

fantasiosa, dentre outros.   

Segundo Maria Regina Fay de Azambuja: 

Cabe apontar que os abusadores são convincentes e persuasivos, e 

frequentemente confundem o terapeuta, pois, além da negação, uma das suas 

táticas é explorar o narcisismo deste. Não são poucos os casos de 

profissionais que acreditam que o abuso não ocorreu ou que tenha cessado. 

Entre esses, há os que estão tão convictos disso que se dispõe a interceder 
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junto a justiça pelo abusador, declarando este ser incapaz de abusar 

novamente. Neste sentido, são vários os níveis de negação utilizados pelo 

abusador a que o terapeuta precisa estar atento
42

.  

 

 

 

3.3 A VÍTIMA 

 

Além da vulnerabilidade referente ao contexto em que esse tipo de violência 

acontece, no seio familiar, a maioria dos agressores tem predileção às vítimas ainda 

mais vulneráveis, que se encontram em alguma situação de negligência, desproteção, 

com alguma deficiência física ou mental, onde se o infante contar a alguém, o mesmo 

não teria muita credibilidade. 

Apesar de existir esse padrão, não há como definir uma idade ideal para a 

vítima, variando de acordo com a predileção do agressor. 

As vítimas podem reagir de maneira diferente de acordo com o tipo de abuso 

sofrido, podendo ter um comportamento mais sexual, adotando uma personalidade 

autodestrutiva, desenvolvendo fobias ou outras reações físicas. A reação mais comum é 

a dissociação, onde a criança finge não estar passando por esse tipo de violência, que 

pode perdurar por anos.   

Segundo Fernanda Daltro Santos de Carvalho: 

[...] Mas, o importante aqui é salientar que o abuso sexual irá deixar marcas 

psicológicas na criança no decorrer de sua vida, dificultando sua evolução 

psicoafetiva, possibilitando o aparecimento de depressões e insegurança 

sexual, afetando as identificações que a criança poderia construir e 

impedindo que sua adolescência seja à época de reconstrução de 

significados
43

.   

Não há como determinar, de maneira exata, a ocorrência de um abuso sexual, 

principalmente em se tratando de um contexto intrafamiliar, onde há inúmeras 

possibilidades de como tal abuso pode acontecer, variando de acordo com o perfil de 

cada agressor. No Brasil, no ano de 2014, 47% das vítimas de abusos sexuais foram 

meninas e 38% meninos (tabela 3), sendo mais comum a facha etária de 8 a 14 anos 

(tabela 4).  

 

                                                           
42

 AZAMBUJA, Maria Regina Fay de. Et.al, op. cit., p.239. 
43

ABUSO SEXUAL INFANTO-JUVENIL: IMPLICAÇÕES NA PERSONALIDADE DA VÍTIMA. 

Disponível em: <http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2742/2/20109769.pdf>. Acesso em 

10 abr. 2017. 

http://repositorio.uniceub.br/bitstream/123456789/2742/2/20109769.pdf


 
 

28 
 

Tabela 3: Percentual de denúncia por tipo de vítimas. 

Ano Meninas Meninos Não informados 

2011 55% 40% 5% 

2012 50% 38% 12% 

2013 48% 38% 14% 

2014 47% 38% 15% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>Acesso em: 13 

maio 2017. 

 

 

Tabela 4: Percentual das vítimas por faixa etária.  

Ano 0 – 7 13 – 14 15 – 17 

2011 33% 46% 15% 

2012 31% 42% 15% 

2013 33% 40% 15% 

2014 34% 40% 13% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>. Acesso em: 13 

maio 2017. 

 

As principais formas de identificação de vítimas desse tipo de ação são sequelas 

físicas e psicológicas.  Segundo a doutrinadora Christiane Sanderson, as vítimas de 

abusos podem ser classificadas em seis modalidades, quais sejam: efeitos emocionais, 

efeitos comportamentais, efeitos interpessoais, efeitos físicos, efeitos cognitivos e 

efeitos sexuais
44

. Podendo esses efeitos variarem de acordo com a vítima e o modo que 

o abusador usou. 

Nos dizeres de Lucía Barbero Fuks: 

Nenhum sujeito que tenha padecido de abuso sexual infantil pode considerá-

lo uma experiência ou um incidente de iguais características a outros 

ocorridos ao longo de sua vida. O traumatismo produzido no abuso de uma 

criança adquire um status singular que o diferencia de outros traumatismos de 

que podem padecer os seres humanos (luto, acidente etc.). Nos acidentes 

individuais ou nos traumatismos coletivos, ativam-se mecanismos 

intersubjetivos de identificação e solidariedade, que darão, da forma mais 

rápida possível, junto ao socorro físico e material, a proteção e o respaldo 

anímico necessários ao processo de elaboração subjetiva. O caso de abuso, 

por sua vez, transcorre ao longo do tempo num contexto de solidão e 
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vergonha, sem acompanhamento, sem testemunhas ou com testemunhas 

silenciosas temerosas de um envolvimento que as prejudique
45

. 

Além dos danos psicológicos, não há como ignorar os danos físicos resultados 

dos abusos sexuais, como por exemplo: inchaço na região genital e anal, possíveis 

doenças sexualmente transmissíveis, inflamações na região genital (anal ou vaginal), 

hematomas, presença de sêmen nas partes roupas íntimas e no corpo, sangramento e 

dores no corpo, dentre outros. 

Segundo a explicação de Karen Richter Pereira do Santos Romero: 

Segundo Furniss (1993) e Knutson (1995), os fatores que influenciam o dano 

psicológico ou a gravidade do abuso sexual variam de acordo com a idade da 

criança no início do abuso, duração do abuso (evidências sugerem que quanto 

maior a frequência e a temporalidade maior o dano à criança), o grau de 

violência (o uso de força pelo abusador gera maior dano a criança), a 

diferença de idade entre a pessoa que cometeu o abuso e a vítima (quanto 

maior a diferença maior o dano), a importância da relação entre abusador e 

vítima (quanto maior a proximidade e intimidade piores as consequências, ou 

seja, casos incestuosos tendem a ser mais graves do que os casos em que o 

agressor é alheio à família), o grau de segredo e de ameaça contra a criança
46

. 

Uma das principais consequências do abuso quando ocorrido dentro do contexto 

intrafamiliar é a chamada síndrome do segredo, que consiste na ocultação dos fatos pela 

criança e/ou seus familiares, cujo objetivo é manter a rotina doméstica familiar 

inalterada, apesar do ocorrido. 

Segundo o tema, disserta Fernanda Daltro Santos de Carvalho: 

A síndrome do segredo está relacionada à negação, mecanismo de defesa 

utilizado pela criança e pela família diante da ocorrência do abuso sexual. 

Através dela o pai pode falar que é apenas uma forma de realizar a educação 

sexual para com a criança, negando o fato de ter sido um abusador. A mãe 

vai se utilizar da negação para promover o bom relacionamento com o 

marido, sem que precise entrar em conflito com as suas questões sexuais
47

. 

Vítimas de abusos sexuais passam a apresentar um comportamento diferenciado, 

podendo chegar em casa com dinheiro, sem explicação aparente, comportamento 

infantilizado, regressivo, como fazer xixi na cama, fala de bebê, engatinhar, podendo 

demonstrar uma maior dependência dos pais, maior agressividade com os que o cercam, 

apresentar comportamentos perigosos ou sexuais. 

Umas das principais consequências emocionais são o medo do abusador, bem 

como a resistência em ficar sozinho em casa, diversas outras fobias, ausência de alegria 

e comportamento obsessivo. Dentre os efeitos interpessoais, podem ser citados o 
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afastamento das pessoas próximas, ausência de confiança em outrem, muitas vezes em 

si, e principalmente o medo de intimidade. 

Podem ser citadas como as características mais aparentes após o ato violento: a 

queda no rendimento escolar da vítima, criação de fantasias como fuga da realidade, 

problemas relacionados a memória e falta de concentração, apresentando assim efeitos 

cognitivos. Os efeitos sexuais também são bastante aparentes, podemos citar: 

comportamentos sexuais inadequados com a idade do menor, com o uso de brinquedos 

e brincadeiras com outras crianças, uma possível gravidez, prostituição, masturbação 

excessiva, medo de qualquer temática relacionada a sexo.  

  Quando o abuso é descoberto e levado a registro, é imprescindível a realização 

do exame de corpo de delito na vítima, podendo assim identificar vestígios físicos do 

abuso sofridos pela mesma, apesar de muitas vezes tais vestígios inexistirem. Faz-se 

necessário, também, o acompanhamento psicológico com o menor e seus familiares, 

uma vez que esse tipo de abuso muda não só a realidade da vítima, mas também todo o 

contexto familiar ao qual ela está inserida.  

Importante salientar a falta de credibilidade da criança dentro da família e no 

sistema legal, sendo menos confiável o relato da mesma, uma vez que é algo muito 

comum ouvir frases como “crianças mentem o tempo todo”, “foi tudo imaginação da 

cabeça dela”, ”ela confundiu o que aconteceu”.  

São inúmeras as variáveis que podem fazer com que a vítima adote um 

comportamento diferenciado, assim sendo, é preciso estar atento a todo o tipo de sinal 

diferente no comportamento da criança.  

Importante ressaltar que, na maioria dos casos, o abusado é do sexo feminino, 

mas no caso em que a vítima é do sexo masculino, a problemática e o trauma é ainda 

maior, sendo ainda mais difícil a revelação por parte da vítima. 

Sobre a questão, explica Lucía Barbero Fuks: 

Nossa cultura não abre muito espaço para o homem como vítima. Aqueles 

que viveram essa situação sentem-se feminizados, castrados, com vergonha e 

a sensação de terem deixado de pertencer ao gênero masculino. A vergonha 

está relacionada com o sentimento de que não foram capazes de deter o 

abuso, ou seja, um sentimento de impotência frente à situação vivida. 

Assim, culpar-se do abuso permite sustentar a idéia de que tinham controle 

sobre o acontecido, preservando a masculinidade esperada socialmente e 

permitindo que mantenham, por outro lado, uma imagem idealizada dos 

adultos responsáveis por eles. Por isso, costumam afirmar, mais facilmente 

que as mulheres, que eles queriam e sentiam prazer na atividade sexual. 

A idéia de domínio sobre a situação de abuso é ainda mais freqüente quando 

o abuso foi protagonizado por uma mulher, já que os homens, muitas vezes, 
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julgam que podem ser admirados pela atividade sexual precoce com 

mulheres
48

. 

 

3.4 RELAÇÕES FAMILIARES APÓS O ABUSO 

 

Além de um ilícito penal, um abuso sexual intrafamiliar mexe com questões 

além da esfera criminal, lida também com aspectos familiares muito mais profundos, 

uma vez que seio familiar deveria prover proteção, cuidado e afeto. 

Nos dizeres de Maria Regina Fay de Azambuja: 

Efetivamente, é no interior do reduto doméstico que os indivíduos 

empreendem, por meio das relações afetivas, a edificação de modelos de 

confiança e respeito, além da identificação com o outro. É ali que se 

estabelecem principais ligações representadas depois do desenvolvimento 

psíquico e na construção de sua saúde mental. São esses, em si, já descrevem 

os fundamentos da emotividade que interessam às ciências do mundo interno 

e que passam a ser objeto do Direito., se submetidos a movimentos 

intempestivos na trajetória familiar
49

. 

Não há como ignorar o fato de que após a descoberta do abuso todo o contexto 

familiar ao qual a vítima e o agressor estavam inseridos entra em ebulição. Geralmente 

o choque maior vem da mãe, ao passo que, por muitas vezes, o agressor é o próprio 

companheiro da mesma.  

Acerca da temática, explica Lucía Barbero Fuks: 

A investigação clínica dos casos de abuso infantil intrafamiliar revela, com 

inquietante frequência, junto à incontestável superioridade numérica dos 

casos de incesto entre a pai e filha, a presença de contradições e 

ambiguidades na atitude da mãe perante a situação de abuso.  

A sua incredulidade em relação à fala e às demonstrações diretas e indiretas 

das crianças revela uma tendência a recusar a percepção da realidade sexual 

que a rodeia, que compromete o cumprimento das funções de proteção de sua 

prole. No período inicial das investigações clínicas associadas às perícias 

legais, tendeu-se a relegar essa constatação a um segundo plano, pelo receio 

de incorrer em mais uma desculpabilização do agressor masculino por meio 

de um deslocamento de responsabilidades para o lado das vítimas femininas.  

O desconhecimento, por parte da mãe, do fato transgressivo leva à 

preservação de uma imagem familiar ilusória, tornando-a susceptível à 

manipulação do abusador, que opera em favor da distorção da realidade por 

meio do enfraquecimento da confiança dos diversos protagonistas da cena 

familiar em suas próprias percepções. O abusador, em geral, tem uma 

racionalidade perversa que tenta transformar sua racionalidade privada em 

pública e também em intencionalidade da vítima. Como dito anteriormente, 

isso pode levar a vítima a fantasmatizar-se como agente da situação, pois esta 

é uma forma de controle do inesperado
50. 
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Além do choque que a família sofre após a descoberta, é importante frisar que 

para a criança ou ao adolescente, revelar o abuso ocorrido é muito difícil, seja por 

sentirem medo de não serem ouvidos, serem expulsos de casa, sofrerem maus tratos 

devido a revelação, entre outras questões. 

Sobre a temática, explica Antonio Carlos de Oliveira: 

Diante desse quadro, podemos entender como a revelação é um momento 

crucial que possui potencial, por si só, de apresentar um risco de trauma 

suplementar para a criança ou adolescente. Entretanto, de maneira 

complementar, um manejo adequado da revelação, com a acolhida da fala da 

criança – independentemente das conclusões resultantes dos processos de 

avaliação e investigação por ela deflagrados – pode significar oportunidade 

ímpar de reorganização familiar em torno de aspectos mais saudáveis aos 

processos de subjetivação e garantidores de direitos de todos os seus 

integrantes
51

. 

 Outra questão importante sobre a revelação do menor à família no caso de abuso 

sexual intrafamiliar é o abandono. Muitas crianças são abandonadas por seus familiares 

após a descoberta do delito. Quando o abandono ocorre, a criança fica ao relento, 

deixada em abrigos municipais, onde muitas vezes continua a sofrer abusos sexuais em 

tais instituições. A maior parte dos abandonos acontece porque o abusador é o provedor 

do lar, onde os demais familiares não possuem condições financeiras de arcarem seus 

custos de vida sem o mesmo. 

Segundo Ana Rita Lopes Pereira: 

Assim, segundo dados obtidos através das Comissões de Proteção a Crianças 

e Jovens, os pais das crianças vítimas de abusos físicos, negligência ou em 

risco grave por falta de condições educacionais e financeiras da família, são 

pais geralmente analfabetos ou com um baixo nível de educação, sem 

habilitações profissionais, normalmente com problemas de saúde física ou 

mental, alcoolismo ou toxicodependência
52

.  

 Por ser uma questão permeada de questões conflitantes, faz-se extremamente 

necessária uma intervenção multidisciplinar na família a qual ocorreu o abuso, 

sobretudo na vítima. O tratamento humanizado deve contar com o apoio de psicólogos, 

psiquiatras e assistentes sociais, assim como o Judiciário, Conselho Tutelar e Ministério 

Público devem conter com profissionais qualificados para atender tal demanda.  

 Sobre o tratamento multidisciplinar da vítima e seus familiares, disserta Maria 

Regina Fay de Azambuja:  

Pacientes de vivências tão adversas e destrutivas, criança abusada 

precocemente em foro extremante lesivo – a própria família – resta como 

objeto de reparação por parte do social mais amplo. Assim, cabe, por meio do 

recurso integrado que puder ser colocado à disposição, a tarefa árdua e 
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incerta de dar sustentabilidade ao que ainda sobrevive na criança em termos 

de saúde mental. É necessário, então, máxima cautela em relação a técnicas 

inovadoras, mesmo as imbuídas de melhores intenções, fim de que não 

agreguem mais problemas às recentes e patogênicas experiências da pequena 

vítima, impostas pela trajetória familiar desfavorável a que esteve 

submetida
53

. 

 Uma das grandes barreiras a ser quebrada no atendimento à vítima de abuso 

sexual é a chamada síndrome do silêncio. Tal problemática dificulta o processo de 

revelação aos familiares e aos profissionais de ajuda. Quando a vítima chega ao 

atendimento profissional que possa lhe oferecer um suporte, psicologicamente falando, 

geralmente, ela já rompeu uma questão de medo ao revelar o abuso a seus familiares ou 

pessoa próxima. A desconfiança e o medo são provenientes da quebra da confiança 

gerada pelo abusador, por ser de seu convívio familiar. 

 O papel da família em apoiar a vítima é de suma importância, uma vez que as 

marcas psicológicas deixadas pelo abusador serão eternas. Os demais familiares 

também devem dispor de acompanhamento adequado, porque todo o contexto ao qual 

aquelas pessoas estão inseridas foi modificado. O sentimento de traição não abala 

apenas o agredido, e sim todos os que o rodeiam. Em casos em que a mãe sabe dos 

abusos e queda-se inerte, a questão é ainda mais conflituosa, uma vez que a mesma 

pode se sentir ameaçada pela criança, sendo a vítima negligenciada pela mãe e pelo 

abusador. 

 Outra problemática ocorre quando, após o abuso, a vítima gera um filho do 

agressor, quando a gravidez é levada a diante ou não. Quando o aborto não ocorre, a 

vítima carrega um filho fruto de uma situação traumática, e quando o aborto ocorre, a 

mesma tem mais esse trauma em sua vida.  

De acordo com o site da ABRAPIA: 

Não bastasse a criança ou a adolescente ter passado pelo trauma da agressão 

sexual, em muitos casos, tem de enfrentar um drama ainda maior – a 

possibilidade de gerar um filho do agressor. Além dos sinais de agressão 

física, ficam marcas ainda mais profundas, misturando angústia, depressão e 

dúvidas em relação ao futuro. Quando casos assim chegam aos hospitais, a 

gravidez pode ser interrompida com um anticoncepcional de emergência até 

o quinto dia. 

Passado este tempo, no entanto, as opções para a menina tornam-se ainda 

mais complicadas. Ela pode seguir com a gestação e ficar com a criança após 

o parto, o que é uma decisão muito difícil em vista da agressão sofrida; doar a 

criança para adoção após o parto ou interromper a gravidez. 

 

Os casos em que o aborto é permitido está no 128, do Decreto Lei 2848: 

 
Art. 128 - Não se pune o aborto praticado por médico: 

 Aborto necessário: 
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  I - se não há outro meio de salvar a vida da gestante; 

  Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. 

 II - se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento 

da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal
54

 (grifo nosso). 

 

Em casos em que a vítima opta pela interrupção da gravidez, deve-se apresentar 

um temo circunstanciado escrito a próprio punho pelo representante legal explicando o 

ocorrido, apresentar um parecer médico, onde o profissional assume os riscos do 

procedimento, bem como dizendo que a gravidez resultou de um abuso sexual. Deve-se 

apresentar, também, um termo de responsabilidade onde a agredida aceita e assume os 

riscos do procedimento, um termo de aprovação fornecido pela equipe multidisciplinar 

dizendo que a vítima tem condições de sofrer a prática abortiva, e, por fim, deve 

apresentar um termo de consentimento, o qual o representante legal autoriza o aborto da 

menor
55

. 
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4. DA TUTELA LEGAL 

 

4.1         EVOLUÇÃO LEGISLATIVA NO BRASIL 

 

  No Brasil, assim como em todo o mundo, a evolução legislativa se deu a passos 

lentos, uma vez que a criança e adolescente até o Século XX não era considerado sujeito 

de direito, estando submetido apenas ao pátrio-poder. 

Fica nítido que crianças e adolescentes eram negligenciados pela família e pela 

legislação, que não os conferia nenhuma proteção jurídica, ressaltando ainda mais a 

vulnerabilidade dos menores, deixando-os expostos a todo tipo de abuso, 

principalmente os de ordem sexual. 

O primeiro projeto de Lei no Brasil que dava maior proteção à população 

infanto-juvenil foi apresentado por José Bonifácio, que buscava conferir aos escravos 

menores garantias de Direitos Humanos, porém o projeto de Lei não obteve êxito em 

virtude da aprovação da Constituição de 1824 
56

. 

A primeira proteção legal propriamente dita veio em 1862, onde proibia-se a 

venda de crianças escravas desacompanhadas de seus genitores
57

. 

Após essa medida, foi levada mais a sério a proteção da criança, derivando 

Decretos como o de nº 16.272/23, onde foi instaurado o Regulamento da Assistência e 

Proteção aos Menores Abandonados e Delinquentes, bem como o Decreto n° 5.083 que 

determinava, entre outras medidas, a responsabilidade do Estado em relação à proteção 

das crianças, diminuindo o “pátrio-poder”.  

Decorrendo de tais medidas, em 1927 foi criado o Código de Menores, o qual 

ampliava a proteção dada aos menores que cometiam delitos, garantindo-lhes direitos 

básicos como a educação, assistência e apoio pedagógico
58

, tais medidas aumentavam 

ainda mais a intervenção do Estado na instituição familiar. 

Com o passar dos anos, o Código Penal passou a trazer medidas de proteção aos 

menores, demonstrando um Estado mais garantista no que diz respeito à proteção 

infanto-juvenil. 

A Constituição Federal de 1988 revogou o antigo Código de Menores, mas 

trouxe consigo uma série de novas medidas e proteções para a crianças e o adolescente, 
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conferindo-lhes, definitivamente, a posição de sujeitos de direitos com inúmeras 

garantias sociais, tornando-os amplamente tutelados, principalmente no que tange à 

proteção à violência, incluindo a de ordem sexual.  

Após o advento da carta Magna, em 1990 foi criado o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, estabelecendo obrigações comuns entre o Estado, família e sociedade à 

proteção dos menores, delegando responsabilidade para todos.  

 

4.2  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe uma grande inovação em relação às 

antigas, transformando a criança em sujeito de direito, passando a figurar como 

integrante da sociedade, merecedor da tutela integral da família, sociedade e Estado. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos mais relevantes elencados 

na Constituição Federal de 1988, uma vez que garante proteção a todos os indivíduos, 

inclusive no tocante à sua dignidade sexual, sendo inerente à personalidade de todos os 

indivíduos. 

O Capítulo VII da Carta Magna traz regramento no que tange à criança e ao 

adolescente, idoso e família. 

No que diz respeito à criança e ao adolescente, diz o art. 227 da Constituição 

Federal: 

Art. 227 - É dever da família, da sociedade 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. 

§ 1º O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da 

criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não 

governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes 

preceitos: 

I – Aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na 

assistência materno-infantil. 

II – Criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as 

pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 

proteção integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, 

mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do 

acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos 

arquitetônico e de todas as formas de discriminação. 

§ 2° - A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e dos 

edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivos, a 

fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

§ 3º - O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos: 

I – Idade mínima de quatorze anos para admissão ao trabalho, observando o 

disposto no art. 7°, XXXIII; 

II – Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas; 

III – Garantia de acesso do trabalhador adolescente e jovem à escola; 
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IV – Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato 

infracional, igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional 

habilitado, segundo dispuser a legislação tutelar específica; 

V – Obediência aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 

qualquer medida privativa de liberdade; 

VI – Estímulo do Poder Público, através de assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, 

de criança ou adolescente órfão ou abandonado. 

§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da 

criança e do adolescente. 

§ 5º - A adoção será assistida pelo Poder Público na forma da lei, que 

estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. 

§ 6º - Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, 

terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação. 

§7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se-á em 

consideração o disposto no art. 204. 

§ 8º - A lei obedecerá: 

I – O estatuto da juventude, destinado a regular o direito dos jovens; 

II – O plano nacional de juventude, de educação decenal, visando à 

articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas 

públicas
59

. 

 

O Estado democrático de Direito tem por prisma a democracia participativa, 

onde a própria sociedade participa de forma efetiva da administração do país
60

.  

A população infanto-juvenil recebeu proteção privilegiada da constituição, por 

estarem em fase de amadurecimento físico e psíquico, necessitando de proteção integral 

por parte de todos os entes da sociedade.  

Uma das principais mudanças trazidas pela Constituição Federal de 1988 foi a 

inserção de princípios aos casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, uma 

vez que agora são detentores de tal prerrogativa. Dentro da temática, podemos citar o 

princípio da dignidade da pessoa humana, o da proteção integral e o princípio da 

intervenção mínima. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é inerente a todas as pessoas e está 

ligado à personalidade do indivíduo. Levando-se em conta que, com o advento da 

Constituição Federal de 1988, crianças e adolescentes ganharam o status de sujeitos de 

direitos e, por consequência, lhes é assegurada tal garantia. Esse princípio não é inerente 

apenas à dignidade sexual, mas sim a um conjunto de fatores que fazem com que o 

indivíduo tenha uma vida digna, tais como direito a saúde, educação, segurança, lazer, 

dentre outros. 

Sobre violação de princípios no que tange a dignidade sexual, explica Guilherme 

Nucci: 
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Busca-se proteger a respeitosidade do ser humano matéria sexual, garantindo-

lhe a liberdade de escolha nesse cenário, sem qualquer forma de exploração, 

especialmente quando envolver formas de violência. Do mesmo modo, volta-

se particular atenção ao desenvolvimento sexual do menor de 18 anos e, com 

maior zelo ainda, do menor de 14 anos
61

. 

  Cabe ressaltar que a população infanto-juvenil ganhou proteção diferenciada na 

Carta Magna, tendo assegurada para si a proteção do Estado, família e sociedade, daí 

decorre o princípio da proteção integral. 

O princípio da intervenção mínima está ligado à ideia de que o Estado deve 

intervir na vida da pessoa apenas como ultima ratio
62

, apenas quando não há como não 

intervir. Em questões de abuso sexual intrafamiliar este princípio não é razoável, uma 

vez que o princípio da proteção integral garante à criança e ao adolescente uma proteção 

integral por parte de todos os entes da sociedade.  

 

4.3 DO CÓDIGO PENAL 

 

O Código Penal Brasileiro elenca, em seu Capítulo II, os crimes sexuais contra 

vulneráveis, trazendo muito mais rigor contra esse tipo de delito, tendo em vista a 

gravidade da conduta. 

Por ter uma redação dada em 1940, o Código Penal Brasileiro sofreu inúmeras 

modificações para se adaptar às novas realidades sociais. 

Uma das maiores modificações sofridas pelo dispositivo legal se deu após o 

advento da Constituição Federal de 1988, uma vez que tornou crianças e adolescentes 

sujeitos de direito, garantindo lhes proteção especial com a nova redação da Carta 

Magna. 

Outra modificação importante se deu com a Lei 12.015/2009, onde foi tipificado 

o estupro de vulnerável no art. 217 – A, crimes de satisfação lascívia mediante presença 

de criança ou adolescente no art. 218 - B, e, por fim, o crime de favorecimento da 

prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, sendo todos eles 

considerados crimes hediondos
63

. 

Além da punição no âmbito penal, também pode ocorrer punição no âmbito 

cível, conforme explica Maria Regina Fay de Azambija: 
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Além disso, a questão da violência sexual tem relevância no âmbito cível. 

Quando a questão envolve negligência, ação ou omissão dos pais, isto é, 

quando a criança ou adolescente sofre violência sexual e a família permanece 

inerte, ou então, e o que é mais grave, quando a violência sexual é 

intrafamiliar
64

. 

 

4.4 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

A Lei nº. 8.069/1990 trouxe o Estatuto da Criança e do adolescente, com o 

objetivo de tornar efetivas as garantias acarretadas na Constituição Federal de 1988 e do 

Código Penal Brasileiro. Insta salientar que, como visto anteriormente, ao longo da 

história, crianças e adolescentes forma negligenciados de todas as formas, inclusive 

juridicamente, daí a importância de um dispositivo legal de proteção exclusiva para a 

população infanto-juvenil. 

De acordo com a Lei   nº 8.069/1990: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos 

de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 

idade. 

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 

Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade. 

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, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as 

crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, 

idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição 

pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente 

social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, 

as famílias ou a comunidade em que vivem. 

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 esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude. 

Art. 5º Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
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punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 

direitos fundamentais. 

Art. 6º 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
65

. 

 

Além dos princípios elencados na Constituição Federal de 1988, o Estatuto da 

Criança e do Adolescente trouxe consigo princípios que devem ser obedecidos para ser 

dada efetiva proteção aos menores, conforme seu art. 100: 

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades 

pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos 

familiares e comunitários. 

Parágrafo único.  São também princípios que regem a aplicação das 

medidas:            

I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e 

adolescentes são os titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, 

bem como na Constituição Federal;            

II - proteção integral e prioritária: a interpretação e aplicação de toda e 

qualquer norma contida nesta Lei deve ser voltada à proteção integral e 

prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares;         

III - responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena 

efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes por esta Lei e 

pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente 

ressalvados, é de responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de 

governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade 

da execução de programas por entidades não governamentais;      

IV - interesse superior da criança e do adolescente: a intervenção deve 

atender prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente, 

sem prejuízo da consideração que for devida a outros interesses legítimos no 

âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso concreto;      

V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do 

adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e 

reserva da sua vida privada;     

VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser 

efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;       

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente 

pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva 

promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;          

VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e 

adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se 

encontram no momento em que a decisão é tomada;            

 IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que 

os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;           

X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança 

e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou 

reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que 

promovam a sua integração em família substituta;            

 XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu 

estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou 

responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que 

determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;           

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 

                                                           
65

 PLANALTO LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 30 abr. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm


 
 

41 
 

sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, 

observado o disposto nos §§ 1
o
 e 2

o
 do art. 28 desta Lei

66
.     

 

No Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível observar que municípios 

tem o dever de proteção e amparo à população infanto-juvenil, devendo criar em seu 

território os chamados Conselhos Municipais de Direitos da Criança e adolescentes, 

popularmente chamados de Conselho Tutelar, mas muitas vezes, por limitações 

orçamentárias, esses órgãos são incapazes de atenderem as demandas sociais locais. 

Para sanar tal problema, o Ministério Público tornou-se o guardião dos direitos das 

Crianças e dos adolescentes na esfera criminal. 

Além dos Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente, foram 

criadas Varas especializadas no atendimento à população infanto-juvenil, são as 

chamadas Varas da Infância, o que possibilita um atendimento muito mais especializado 

para atender tal questão. 

 

6.5 PROJETO DE LEI Nº 3.792, DE 2015 

 

Além dos mecanismos de proteção já citados, é importante salientar, ainda, que 

há diversos projetos de Lei versando sobre o tema, cujo objetivo é adaptar os delitos 

com a realidade social ao qual as pessoas estão inseridas. 

Dentre os projetos de Lei em trâmite, podemos citar o projeto de n° 3.792 de 

2015 criado pela Deputada Maria do Rosário (PT – RS), visando ampliar a proteção às 

vítimas de estupro, sobretudo crianças. 

Esse projeto de Lei tem por objetivo estabelecer um sistema de garantias de direitos 

às crianças e aos adolescentes vítimas de abuso, como pode ser observado: 

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 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 
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física e mental e seu 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.  

Parágrafo 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 

emvirtude 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 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 autoridade ou à 

situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos; 
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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 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
67

. 

É possível verificar que essa medida objetiva garantir de forma mais efetiva o 

que já está positivado na Carta Magna e no Estatuto da criança e do adolescente. 

Possível verificar, ainda, que o conceito de violência também foi ampliado, 

demostrando de forma detalhada cada tipo de agressão a qual o projeto busca coibir. 

Assim sendo, é possível observar que o legislativo e judiciário tem buscado 

medidas repressivas e preventivas para o combate a violência infantil. O objetivo de 

todas as medidas governamentais é o melhor interesse da criança, uma vez que o Estado 

também puxou para si responsabilidade sobre a questão, buscando sempre oferecer 

proteção integral à criança e ao adolescente. 

Sobre a responsabilidade do Estado, diz Maria Regina Fay de Azambuja: 

Como vivemos em um Estado Democrático de Direito, é imperiosa a 

submissão ao império da lei, sendo que a proteção da infância e da juventude 

é responsabilidade da família, da sociedade e, especialmente, do Estado, em 

todas as suas esferas de poder. Ou seja, dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário, nos níveis federal, estadual e municipal.  

Ao poder Judiciário compete, também, expressa parcela de responsabilidade, 

pois cabe a ele oferecer a prestação jurisdicional, isto é, dizer o direito, impor 
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responsabilidade aos demais entes públicos e tornar efetivos os direitos e as 

garantias previstos na legislação em favor de crianças e adolescentes, 

estabelecendo providências de proteção a criança e adolescente e dirimindo 

os conflitos a eles relativos, além de estabelecer a punição administrativa e 

penal para os que praticarem violações a tais direitos
68

.  

Tal medida pode ser observada de maneira muito clara no art.5° do projeto de 

Lei nº 3.792, de 2015:  

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; 6 Coordenação de Comissões Permanentes; 

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;  

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
69

. 
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O projeto de Lei trouxe inovações e um tratamento mais humanizado às vítimas 

de abuso, sobretudo no que tange a abusos sexuais, fazendo mais presente o trabalho de 

psicólogos e assistentes sociais no atendimento aos ofendidos e seus familiares. 

Sobre os profissionais que auxiliam no tratamento às vítimas e familiares, 

explica Maria Regina Fay de Azambuja: 

A situação de abuso sexual se impõe de uma forma intrusiva na prática diária 

de profissionais que trabalham com crianças nas áreas da justiça, da educação 

e da saúde. Os profissionais precisam transitar em um terreno delicado e 

complexo, sendo invadidos por angústias intensas e tendo que exercer a 

função discriminadora de manter a segurança social, proteger a vítima, sua 

família e o réu como portador de transtorno mental e provedor do grupo 

familiar. [...]trabalhar com crianças abusadas sexualmente é lidar com um 

desafio singular. Esse desafio envolve entender sentimentos avassaladores e 

confusos que outras condições não provocam. As reações 

contratransferenciais e as reações vicariantes ao trauma trazem consigo uma 

carga de angustia e sobressai além do âmbito do ambiente de trabalho 
70

. 

 É possível verificar, também, outros projetos legislativos versando sobre o tema, 

causando inúmeras discussões sobre a questão. O Projeto de Lei nº 5.452/2016, que 

propõe a diminuição de um sexto a dois terços da pena em casos de estupro de 

vulnerável quando não há penetração ou sexo oral está tramitando na Câmara dos 

Deputados, e vem causando polêmica devido o teor de sua proposta. 

 Acerca do projeto de Lei, explica a reportagem do Estadão: 

De autoria da senadora Vanessa Grazziotin (PC do B-AM), o projeto original 

foi aprovado pelo Senado em 2016 prevendo apenas dois pontos: a inclusão 

no Código Penal do crime de "divulgação de cena de estupro", com pena de 

dois a cinco anos de prisão, e o aumento de 1/3 a 2/3 da pena em casos de 

estupro coletivo. No parecer sobre a matéria na CCJ da Câmara, Ramalho 

acatou o texto dos senadores, mas incluiu novas propostas sobre a temática. 

Segundo o Código Penal, configura-se hoje como crime de estupro de 

vulnerável qualquer ato libidinoso, com ou sem penetração, com menores de 

14 anos ou com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem 

o necessário discernimento para a prática do ato ou, por qualquer outra causa, 

não pode oferecer resistência. A pena prevista é de oito a quinze anos de 

reclusão, que pode chegar a até trinta anos de prisão, quando a vítima morre 

em decorrência do estupro. No parecer, Ramalho propôs redução da pena 

para o crime quando, cumulativamente: o acusado for réu primário e não 

tiver antecedentes por crimes da mesma natureza; "o ato libidinoso diverso da 

conjunção carnal não for praticado com violência física ou psicológica, nem 

consistir na introdução de membro, órgão ou objeto nas cavidades vaginal, 
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oral ou anal da vítima"; e "o ato não importar em grave invasão da intimidade 

da vítima ou em sua humilhação". 
71

. 

 A proposta em questão dividiu opiniões no cenário do Poder Legislativo 

nacional, uma vez que vai à contramão de inúmeras medidas de proteção a população 

infanto-juvenil, retrocedendo a realidade das vítimas antes da Lei nº 12.015/2009. 

 Importante salientar que, em um caso de abuso sexual, não há apenas danos 

físicos, mas sim danos psicológicos graves que a vítima carrega ao longo da vida. O 

questionamento é que tal medida estaria negligenciando os danos psicológicos e os 

traumas adquiridos pela vítima, levando-se em conta apenas os danos físicos sofridos 

pela mesma. 
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5 DADOS DA CAUSA 

 

Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro ter criado mecanismos de proteção à 

população infanto-juvenil, é possível verificar que a prática de abuso ainda é recorrente 

em nossa sociedade. 

Os dados estatísticos acerca da violência contra a criança são deficitários no Brasil, 

sobretudo os casos de violência sexual. Não pode ser ignorado o fato de que o baixo 

conhecimento da população brasileira sobre mecanismos de proteção à criança contribui 

para o aumento de tais violações. 

O disque-denúncia é um excelente mecanismo de proteção, onde pode ser efetuada 

ligação de qualquer telefone para o número 100. A ligação é gratuita e sigilosa, além de 

ser um serviço da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR). Em âmbito municipal, importante frisar, a importância dos Conselhos 

Tutelares, que são mecanismos de proteção à criança e ao adolescente no caso de 

violência sexual, evasão escolar, violência física, dentre outras questões. O Ministério 

Público também age em casos de violência infanto-juvenil, sobretudo sexual, podendo 

ser levada a denúncia até o mesmo. 

De acordo com o site CHILDHOOD: 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2011 foram registradas 14.625 

notificações de violência doméstica, sexual, física e outras agressões contra 

crianças menores de dez anos. A violência sexual contra crianças de até nove 

anos representa 35% das notificações, ficando atrás das denúncias de 

negligência e de abandono, com 36% dos registros
72

. 

Segundo dados da ABRAPIA, em 2014 foram registradas 91.342 denúncias de 

violações de direitos de crianças e adolescentes
73

. Esses dados são preocupantes, uma 

vez que tais estatísticas são de abusos comprovados, não levados em conta os abusos 

que não foram denunciados. Não há como ignorar fato de que os casos de violência 

sexual estão em 4° lugar no ranking de principais abusos cometidos contra crianças no 

Brasil (gráfico 5). 
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Tabela 5: Percentual dos principais tipos de violência. 

 Ranking Tipo de violência 2013 2014 

1º Negligência 73% 74% 

2º Violência psicológica 50% 49% 

3º Violência física 43% 43% 

4º Violência sexual 26% 25% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>. Acesso em: 13 

maio 2017. 

 

Ainda mais alarmante são os crescentes casos de abuso sexual intrafamiliar 

denunciados, uma vez que há uma resistência em noticiar o delito devido o contexto ao 

qual ele ocorreu. 

Tabela 6: Porcentagem de violência sexual pelo local dos fatos.  

Ano Grupo familiar Casa da vítima ou do suspeito 

2011 62% 77% 

2012 68% 69% 

2013 65% 69% 

2014 65% 72% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>Acesso em: 13 

maio 2017. 

 

Apesar da maioria da população desconhecer mecanismos de defesa, é crescente 

o número de denúncias sobre abusos contra crianças, sobretudo nos casos de violência 

sexual. 

Tabela 7: Percentual de denúncias e denúncias sexuais. 

Ano Total de denúncias % das vítimas de violência sexual 

2011 82.117 35% 

2012 130.029 29% 

1013 124.079 26% 

2014 91.342 25% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>Acesso em: 13 

maio 2017. 
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Tabela 8: Porcentagem de denúncias por abuso e exploração sexual. 

Ano 

Total de denúncias de 

violência sexual % de abuso % de exploração 

2011 10.699 75% 25% 

2012 40.699 78% 22% 

2013 35.691 75% 25% 

2014 25.595 75% 25% 

Fonte:  CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>. Acesso em: 13 

maio 2017. 

 

Segundo dados da SAFERNET, organização não governamental cujo objetivo é 

criar no meio cibernético um ambiente mais responsável e ético, foi criada também uma 

central de denúncias, onde é possível verificar dados e informações acerca da violação 

de Direitos Humanos (tabela 9).   

Tabela 9: Porcentagem de denúncia e pornografia infantil. 

Ano Total de denúncias Pornografia infantil % 

2006 41.050 14.941 36% 

2007 63.990 36.092 56% 

2008 91.108 57.623 63% 

2009 133.606 69.963 52% 

2010 68.319 32.255 47% 

2011 367.292 135.594 37% 

2012 178.728 74.146 41% 

2013 244.147 54.221 22% 

2014 189.211 51.553 27% 

Fonte: CHILDHOOD. Disponível em:<http://www.childhood.org.br/numeros-da-causa>. Acesso em: 13 

maio 2017. 

 

Quando se observa um número maior de denúncias em casos de abuso e violação 

de Direitos Humanos, é possível constatar que a população está criando uma 

consciência de cuidado com a população infanto-juvenil, um papel de cidadania, 

protegendo a população mais frágil e o futuro da nação. 
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CONCLUSÃO 

 

No presente trabalho foi demonstrado um estudo sobre a questão da violência sexual 

no contexto extrafamiliar e familiar, de forma multidisciplinar, demostrando aspectos 

históricos, jurídicos e psicológicos acerca de tal delito.  

Além dos abusos sofridos pela vítima, não é possível avaliar a temática ignorando a 

presença dos demais membros da família. Muito mais que danos físicos, os danos 

psicológicos deixados na vítima e na família perduram pelo presente e futuro dos 

mesmos, uma vez que o delito cometido viola o mais íntimo e pessoal direito que uma 

pessoa tem, que é sua dignidade sexual, ainda mais quando a vítima está em fase de 

desenvolvimento físico e psicológico. 

Apesar do aumento de mecanismos jurídicos de defesa às crianças e ao adolescente, 

é possível verificar um crescente número de denúncias sobre abusos sexuais de menores 

e maus tratos, demostrando uma maior conscientização da população.  

Na história, crianças e adolescentes sempre tiveram um papel de inferioridade e 

subordinação, mas com os avanços legislativos, essa população ganhou mecanismos de 

proteção especiais, garantindo-lhes mais direitos. A legislação brasileira tem papel de 

destaque no tocante à proteção infanto-juvenil no mundo, sendo referência de proteção e 

tutela aos menores vulneráveis.   

Verifica-se, por meio do presente estudo, que a mais importante forma de prevenção 

a este delito é o diálogo e a vigilância entre os membros da família, uma vez que a 

vítima e o abusador apresentam sinais de mudança no comportamento. A proteção de 

crianças e adolescentes não cabe só ao Estado, sendo uma responsabilidade 

compartilhada com toda a sociedade e a família. 

Por ser um crime de grande reprovação social, deve ser tratado com atenção 

especial, uma vez que a maioria dos casos não são levados a registro e, quando levados, 

geralmente, instaurou-se uma situação insuportável para a vítima. 

É de suma importância que o princípio da proteção integral seja obedecido, e que 

Estado, família e sociedade como um todo se unam em prol desta causa, uma vez que 

pode acontecer no lar de qualquer pessoa. Além do Poder Judiciário, é imprescindível o 
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papel do Conselho Tutelar e psicólogos no atendimento às vítimas e suas famílias, 

oferecendo-lhes um atendimento humanizado. 

Como demostrado, o abuso de vulnerável vai muito além de um problema jurídico, é 

uma questão social, presente na sociedade desde os tempos mais remotos. Levando-se 

em conta o melhor interesse da criança, faz-se necessária a disseminação do assunto, 

não devendo ser tratado como algo sigiloso. Quanto maior o conhecimento da 

população a respeito da temática, maior será o número de denúncias. 

O principal objetivo do presente estudo é, para além da polêmica discussão, 

demonstrar que o abuso sexual infantil é um tema cuja problemática é mais recorrente 

no meio social do que a maioria da população imagina, devendo ter suas informações e 

meios de combate disseminados para que, cada vez mais, as pessoas possam denunciar 

tais delitos.   
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