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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar a decisão judicial do Superior Tribunal de Jus-

tiça proferida em sede do Recurso Especial de nº 820.018 que consolidou o entendimento no 

sentido de que a figura do cliente ocasional não está englobada no crime previsto no artigo 244-

A do Estatuto da Criança e do Adolescente, à luz da Doutrina da Proteção Integral. Por fim, 

investigará se a disposição do artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente face a nova 

concepção de Dignidade Especial, a fim de constatar a eficácia desse dispositivo. A pesquisa 

será realizada a partir da revisão de literatura e análise das jurisprudências do Superior Tribunal 

de Justiça sobre o tema. 

Palavras – chave: Estatuto da Criança e do Adolescente; Doutrina da Proteção Integral; Cliente 

ocasional; Dignidade especial.  

  



ABSTRACT 

 

The present work aims to analyze the judicial decision of the Superior Court of Justice rendered 

in the special appeal of nº 820.018 which consolidated the understanding that the figure of the 

occasional client is not included in the crime provided for in article 244-A of the Child and 

Adolescent Statute, in light of the Doctrine of Integral Protection. Finally, it will investigate 

whether the provision of article 244-A of the Child and Adolescent Statute in view of the new 

conception of special dignity, in order to establish the effectiveness of this. The research will 

be carried out from the review of literature and analysis of the jurisprudence of the Superior 

Court of Justice on the subject. 

  

Key-words:  Child and Adolescent Statute; Doctrine of Integral Protection; Occasional Client; 

Special Dignity. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2009 o tema foi alvo de um intenso debate por juristas, sociólogos, filósofos, 

profissionais da área da criança e juventude, até mesmo por componentes do poder legislativo, 

devido a uma decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferida em 05 de maio 

do referido ano, em sede de Recurso Especial (REsp) de nº 820.018 que consolidou o entendi-

mento no sentido de que a figura do cliente ocasional não está englobada no crime previsto no 

artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Fato é que após esta decisão, como forma de resposta ao entendimento da Corte, o le-

gislativo introduziu através da Lei nº 12.012 de 2009 o artigo 218-B ao Código Penal, além de 

acrescentar o artigo 244-B de modo a ampliar a abrangência e punir condutas similares em face 

da Criança ou do Adolescente.  

A presente pesquisa analisará o teor da decisão supracitada à luz da Doutrina da Prote-

ção Integral e de alguns dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir do enfo-

que sociojurídico da criança e do adolescente. 

Para alcançar seu fim, esta pesquisa irá abordar o contexto histórico da Proteção Inte-

gral, nos aspectos social e jurídico, verificando a evolução da compreensão social sobre Criança 

e Adolescente e os direitos referentes a essa classe, juntamente com a evolução das legislações 

específicas voltada para a Criança e o Adolescente, além da análise da compreensão jurídica. 

Irá também investigar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que diz res-

peito à aplicação do artigo 244-A do ECA, tendo como pano de fundo a figura do explorador e 

do cliente eventual, para constatar se houve um processo de entendimentos diferenciados até a 

concretização do entendimento atual da Corte ou se o entendimento ocorreu de modo inespe-

rado.  

Neste ponto é importante salientar que no curso deste trabalho houve alteração legisla-

tiva no artigo 244-A, introduzida pela lei nº 13.440 de 8 de maio de 2017. Todavia, a mudança 

legislativa deu-se apenas no que diz respeito à pena para as pessoas que incorrem neste crime.  

Sendo assim, não causará transtornos ou obstáculos à pesquisa, haja vista que o aspecto 

aqui analisado é a essência deste crime, sua aplicabilidade e eficácia, bem como o contexto das 

decisões e o que elas podem revelar sobre o pensamento do judiciário brasileiro, não impor-

tando o quantum de sanção ao agente criminoso.  

Por fim, averiguará a texto legal do artigo 244-A face a nova concepção da Dignidade 

Especial, objetivando perceber se é eficaz ou ineficaz a normativa que dispõe.  
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Ressalta-se que não há objetivo de esgotamento do assunto, tendo em vista todos os 

aspectos que lhes são inerentes ou que deles se ramificam, não havendo como a atual pesquisa 

alcançar-lhes de modo eficaz. 

Como objetivo geral a presente pesquisa analisará as novas configurações sociojurídicas 

da aplicação do artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente a partir da Doutrina da 

Proteção Integral. 

Tem-se como objetivos específicos descrever a mutação conceitual da categoria “cri-

ança e adolescente” através das alterações legislativas tendo como paradigma a inserção de 

direitos protetivos para essa população pesquisada; Investigar os posicionamentos jurispruden-

ciais das cortes superiores a respeito da aplicabilidade do artigo 244-A do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, evidenciando o papel do explorador e do cliente eventual; Averiguar os en-

tendimentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a aplicação dos artigos 241 e 244-A, a partir 

da nova concepção da dignidade especial. 

A pesquisa pretende em seu término responder e quiçá apresentar possíveis soluções a 

alguns questionamentos, quais sejam, quais os possíveis fatores sociais influenciariam a decisão 

do RE nº 820.018? O entendimento firmado fere a Doutrina da Proteção Integral? O argumento 

vencedor contraria dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente?  

Almeja-se ainda obter respostas para outros problemas, dos quais, haveria possibilidade 

de diferente entendimento? Com fundamento em quais dispositivos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente? Caberia interpretação sistêmica neste caso? 

Por fim, espera-se resolver qual seria a relação da Concepção da Dignidade Especial 

com o tema abordado. 

Acredita-se que a Doutrina da Proteção Integral é paradigma que, se aplicado correta-

mente, é capaz de transformar para melhor a condição das crianças e dos adolescentes brasilei-

ros, sendo esta a hipótese principal do presente trabalho.  

Como hipótese secundária, supõe-se que o artigo 244-A do Estatuto da Criança e do 

Adolescente seria suficiente para a punição tanto do cafetão quanto da pessoa que se beneficia 

da relação sexual com o adolescente, não havendo necessidade de complementação legislativa. 

Ainda como hipótese secundária, presume-se que a interpretação dada ao artigo 244-A 

pelo Superior Tribunal de Justiça revela o pensamento arcaico do Judiciário Brasileiro, refor-

çando preconceitos sociais latentes na sociedade, a partir da análise dos votos apreciados pelos 

Ministros do STJ. 

Considera-se, que tal interpretação se equivocou não apenas no que diz respeito ao texto 

do artigo 244-A, mas por não realizar interpretação sistêmica do Estatuto da Criança e do Ado-

lescente, sendo esta também uma hipótese secundária da pesquisa. 
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Por último, ainda como hipótese secundária deste estudo, conjectura-se que a constata-

ção da eficácia do artigo 244-A deve ter como parâmetro a análise da Nova Concepção da 

Dignidade Especial.  

Ademais, para analisar as hipóteses apontadas no presente trabalho de conclusão de 

curso adota-se como método o dedutivo, considerando a abordagem doutrinária e jurispruden-

cial realizada sobre a Doutrina da Proteção Integral da Criança e do Adolescente, bem como o 

método indutivo empregado como recurso para comparar a aplicação dos precedentes históricos 

e jurisprudenciais acerca do tema. 

Para tanto, utiliza-se como técnicas de pesquisa qualitativa a revisão de literatura, a aná-

lise e comparação de julgados sobre o tema, o levantamento de dados a partir de sítios eletrô-

nicos sobre o recorte dado.  

O desenvolvimento do tema foi fracionado em três grandes blocos que são denominados 

capítulos. O primeiro, intitulado Histórico da Doutrina Proteção Integral, pretende demonstrar 

a evolução histórica da situação da criança e do adolescente frente à sociedade e o direito, nos 

âmbitos nacionais e internacionais, evidenciando também os efeitos diretos e indiretos para esta 

classe populacional. O segundo capítulo que tem por título Aplicabilidade do artigo 244-A na 

jurisprudência do STJ, atem-se a averiguação e análise de julgados desta corte superior no que 

diz respeito ao supramencionado artigo 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente, tra-

zendo consigo alguns questionamentos e apontamentos críticos. Por último, o terceiro capítulo 

ora denominado (In) Eficácia da disposição do artigo 244-A face a nova concepção da Digni-

dade Humana, visa apresentar a nova configuração da dignidade humana e a aplicação de seu 

entendimento àqueles abarcados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mais especifica-

mente ao que versa o dispositivo 244-A do estatuto.  
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1. HISTÓRICO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

A concepção de Criança e Adolescente e os dispositivos jurídicos direcionados a essa 

classe não foram sempre da maneira como são postos atualmente, aliás, o caminho até aqui foi 

demasiado longo e difícil. Infelizmente, falar sobre a história da proteção da criança e do ado-

lescente é retratar uma realidade triste.  

Importante salientar, antes de adentrar na história da Doutrina da Proteção Integral, que 

a evolução histórica da compreensão social sobre Criança e Adolescente não ocorreu de modo 

linear. Todavia, para melhor entendimento do desenvolvimento ideológico e jurídico que se 

pretende demonstrar, as informações serão cadenciadas em ordem cronológica, destacando-se 

o pensamento dominante de cada momento.  

Destaca-se ainda que esta explanação não abarcará todos os acontecimentos, casos ou 

legislações que se sucederam ao longo da história no que diz respeito à Criança e ao Adoles-

cente, apontando-se apenas os fatos com maior relevância para a elucidação do tema.  

 

1.1 Panorama Internacional  

 

 

A Antiguidade será o marco temporal inicial deste estudo, neste período as crianças e 

adolescentes ficavam sob o julgo do poder paterno, considerados como servos e não como su-

jeitos de direitos1. Assim, poderiam ser submetidas a castigos físicos e penalidades severas, 

inclusive o Código de Hamurabi em seu artigo 193 estabelecia da seguinte maneira: 

 

193. Se o filho de uma amante ou prostituta desejar a casa de seu pai, 

e desertar a casa de seu pai e mãe adotivos, indo para casa de seu pai, 

então o filho deverá Ter seu olho arrancado.2 

 

Desse modo, fica evidente que para esta sociedade não havia entendimento pela prote-

ção da infância ou da condição de pessoa com necessidades diferenciadas tais quais consolida-

dos posteriormente na comunidade internacional, visto que a maioria das crianças e dos adoles-

centes eram submetidos a esses tipos de penalidades físicas quando realizavam alguma conduta 

em desacordo com o esperado pelos adultos, não havendo ilegalidade neste modo de proceder, 

pois as legislações deste período – como o trecho acima demonstra – regulamentavam e des-

crevia como os castigos deveriam acontecer.  

                                                                        
1TAVARES, José de Farias. Direito da infância e da juventude. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 40. 
2O código de Hamurabi. Disponível em: <https://historiablog.files.wordpress.com/2013/02/cc3b3digo-de-hamu-

rabi.pdf>.  Acesso em 03 mar. 2017. 
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Na Idade Média não havia atenção diferenciada para crianças e adolescentes, uma vez 

que entendiam que não eram merecedores de tratamento diferenciado.3 Na realidade não existia 

uma concepção de infância ou de adolescência tal qual entendemos atualmente, de modo que 

após o desmame da criança ela já poderia começar a ingressar no universo adulto de maneira 

definitiva.4  

No que diz respeito à educação, era fortemente definida pela religião, assim eram ensi-

nadas a respeitar a moral e os bons costumes, para que se comportassem na sociedade conforme 

os adultos se comportavam. Ademais, compreendiam que as crianças deveriam aprender na 

prática o ofício que seus responsáveis exerciam em seus postos de trabalhos 5, isto é, ficavam 

expostas muitas vezes aos ambientes insalubres e perigosos em que seus responsáveis se sub-

metiam no trabalho. 

Na Idade Moderna, a taxa de mortalidade infantil era elevada, no entanto, à época pre-

ponderava o sentimento de naturalização da morte infantil, assim, a sociedade tolerava o índice 

expressivo de morte precoce que “reduzia pela metade as crianças”.6  

Ainda neste período, a sociedade não despendia tratamento diferenciado para as crianças 

e adolescentes, aliás, não havia a classificação de adolescência, ou eram crianças ou adultos. A 

sociedade não considerava a criança como sujeito de direito, sendo apenas um ser frágil e de 

difícil sobrevivência.  

Com o advento da Revolução Industrial as fábricas demandavam cada vez mais de mão 

de obra, esse fator em conjunto com a condição de miserabilidade das famílias que não acom-

panharam a ascensão da burguesia que ganhavam um retorno financeiro muito baixo pela força 

de trabalho empreendida nas fábricas, contribuíram para o grande número de crianças e adoles-

centes que foram impelidos a trabalharem nas indústrias, posto que “exigia do trabalhador a 

inserção de toda sua família, incluindo mulheres e crianças, no trabalho para a garantia da so-

brevivência.” 7 

Infelizmente, crianças e adolescentes mais uma vez não receberam o zelo que lhes eram 

devidos, assim, laboravam em conjunto com os adultos em ambientes de trabalho insalubres e 

                                                                        
3OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com ênfase no 

ordenamento jurídico brasileiro. P-341.  Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013 

_24.pdf>. Acesso em 05 dez. 2017. 
4CORTEZ, Clarice Zamorano. As representações da infância na idade média. Jornada de Estudos Antigos e 

Medievais, Maringá, 2011. 
5CORTEZ, Clarice Zamorano. As representações da infância na idade média. Jornada de Estudos Antigos e 

Medievais, Maringá, 2011. 
6PANCINO, Cláudio; SILVERIA, Lygia. “Pequeno demais, pouco demais”. A criança e a morte na Idade 

Moderna. Cadernos de História da Ciência Instituto Butantan, vol. 1, 2010. 
7SOUZA, Ismael Francisco. A exploração do trabalho de crianças na Revolução Industrial e no Brasil. Bole-

tim Jurídico, Uberaba/MG, a. 5, no 197. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/doutr 

ina/texto.asp?id=1561> Acesso em: 30  nov. 2017. 

http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
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perigosos, além da jornada de trabalho longa, com intervalos reduzidos que em nada respeitava 

a condição humana que lhes eram inerentes.  

 E foi devido a Revolução Industrial que, timidamente, começou-se a olhar com um 

pouco mais de cuidado para crianças e adolescentes, pois grupos sociais denunciavam o modo 

pelo qual essa população estava sendo explorada pelas indústrias e a maneira como isso refletia 

na condição de vida e na taxa de mortalidade entre crianças e adolescente,8 bem como pleiteava 

que fosse estabelecida uma idade mínima para trabalhar nas fábricas.  

Assim, no final do século XIX e início do XX, a sociedade avançou no sentido de que 

passou a conceber a ideia de que criança e adolescente também mereciam ser considerados 

como integrantes da sociedade e receber proteção da legislação.  

Caso emblemático que evidencia o início de uma percepção de que crianças e adoles-

centes são merecedores de proteção, afeto e educação é o caso da menina Mary Ellen Wilson, 

que ocorreu na segunda metade do século XIX, mais especificamente em 1874, na cidade de 

Nova Iorque, Estados Unidos. Neste caso a menina sofria severos castigos físicos perpetrados 

por seus pais que estavam afetando a esfera psíquica dela, todavia, por mais que pessoas ligadas 

à defesa das crianças fizessem inúmeras denúncias aos órgãos competentes, nada poderiam fa-

zer para proteger a menina Mary Ellen, haja vista que não havia no ordenamento jurídico vi-

gente norma que possibilitasse a atuação e algumas formas de intervenção nesses casos.9 

Desse modo, para evitar que a menina continuasse sendo vítima de maus tratos, inclu-

sive ocasionando sua morte, recorreu-se a uma organização de proteção aos animais. Sendo 

assim, a Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade contra os Animais interviu no 

caso utilizando o argumento de que como havia legislação que previa a proteção dos animais e 

sendo Mary Ellen um ser pertencente ao reino dos animais, a menina também deveria ser abar-

cada pela norma jurídica. 10 

Com esta alegação o caso foi ao tribunal e a sentença proferida reconheceu o dever de 

proteção a Mary Ellen, condenando os pais pelos maus tratos infligidos a menina. Ou seja, para 

que fosse garantida melhor qualidade de vida e também a cessação do tratamento cruel aplicado 

a uma criança, fez-se necessário compará-la a um animal.  

 Após a Primeira Guerra Mundial, com a situação deplorável que as crianças vítimas 

dos impactos da guerra encontravam-se, foi criada a União Internacional Salve as Crianças que 

visava fornecer ajuda humanitária às crianças órfãs e aquelas que se encontravam em situação 

                                                                        
8SOUZA, Ismael Francisco. A exploração do trabalho de crianças na Revolução Industrial e no Brasil. Bole-

tim Jurídico, Uberaba/MG, a. 5, no 197. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/dout 

rina/texto.asp?id=1561> Acesso em: 30  nov. 2017. 
9PRISZKULNIK, Léia. Violência contra crianças: desafios só para médicos? Disponível em <http://www.sao-

camilo-sp.br/pdf/mundo_saude/66/58a63.pdf>. Acesso em 09 mar. 2017.  
10Idem.  

http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/66/58a63.pdf
http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/66/58a63.pdf
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de abandono após a guerra. Todavia, ainda não havia expressão normativa internacional no 

sentido de proteção a crianças e adolescentes.  

No ano de 1919 foi possível perceber que a sociedade passou a olhar para a criança e 

adolescente com indivíduo digno de cuidado, proteção e afeto. Evento marcante neste ano foi 

a criação do Comitê de Proteção da Infância, pois foi determinante para a sequência de ações 

internacionais que tinham por objetivo tutelar esta classe já tão castigada pela sociedade.11 

Posteriormente, a comunidade internacional começou a compreender que crianças e 

adolescentes necessitavam de atenção diversificada da dispensada aos adultos, consequente-

mente, iniciou-se um processo de elaboração de normativas internacionais em defesa dessa 

classe.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a comoção internacional gerada pela ciência 

dos horrores acontecidos durante a guerra, o mundo passou a compreender como importante a 

defesa dos direitos humanos. Essa onda de sensibilidade e atenção para essência humana tam-

bém desencadeou uma percepção mais humanitária de criança e adolescente.  

Sendo assim, nos anos que se sucederam, houve avanços significativos em direção à 

salvaguarda das crianças e dos adolescentes, mesmo que, ainda, de forma lenta, equivocada e 

ineficaz, em especial a criação do Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para 

a Infância – UNICEF no ano de 1946 (um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial).12 

Importante ressaltar que apesar de o contexto ser bem favorável à garantia de direitos e 

liberdades inerentes a condição de pessoa humana, as normativas não tinham como centralidade 

a questão da criança e do adolescente. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no ano 

de 1948, apesar de ser considerada histórica na defesa dos Direitos Humanos, no que diz res-

peito à criança foi expressão por demasiado tímida. 

Prova disso é o fato de a Declaração ser constituída de 30 artigos e apenas um deles ser 

direcionado às crianças, e, para agravar, de modo genérico. Segue trecho do referido artigo que 

descrevia que “A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas 

as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social.”13 

No ano de 1959, foi promulgada a Declaração dos Direitos da Criança, sendo a primeira 

expressão específica para essa população, todavia a criança era vista apenas como objeto de 

proteção.  

                                                                        
11OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com ênfase no 

ordenamento jurídico brasileiro. P-343.  Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013 

_24.pdf>. Acesso em 05 dez. 2017. 
12Informação extraída diretamente do site oficial da UNICEF-Brasil. Disponível em: <https://www.unicef 

.org/brazil/pt/overview_9489.html>. Acesso em 09 mar. 2017. 
13UNICEF. Declaração universal dos direitos humanos. Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images 

/0013/001394/139423por.pdf>. Acesso em 09 mar. 2017. 

http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
https://www.unicef.org/brazil/pt/overview_9489.html%3e.%20Acesso%20em%2009
https://www.unicef.org/brazil/pt/overview_9489.html%3e.%20Acesso%20em%2009
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001394/139423por.pdf
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Apenas no ano de 1969, depois de séculos a mercê da devida atenção normativa por 

parte da comunidade internacional, foi elaborada a Convenção Americana sobre Direitos Hu-

manos, em San José, Costa Rica14, que adotou uma nova concepção de criança, normatizando 

explicitamente direitos para essa população e que possui efeito vinculativo aos Estados signa-

tários. Dessa forma, ao assinar esta normativa internacional os Estados tornam-se vinculados 

ao seu conteúdo, podendo, inclusive, serem responsabilizados pelo seu não cumprimento pe-

rante a Corte Interamericana de Justiça.  

O Pacto San José da Costa Rica estabeleceu a responsabilidade tripla sobre a criança, 

entendendo que “Toda criança tem direito às medidas de proteção que a sua condição de menor 

requer por parte da sua família, da sociedade e do Estado.”15 Desse modo, o dever de cuidado para 

com a criança deixou de ser exclusivo do Estado e passou a ser do Estado, da família e da sociedade 

como um todo.  

Por fim, em 1989 foi promulgada a Convenção sobre os Direitos da Criança16, definindo 

direitos universais para essa classe, visando “estimular os países membros a investirem no desen-

volvimento sadio da criança dentro do ambiente familiar, para que, desse modo, pudessem viver 

em uma sociedade digna e igualitária.” 17 

A partir desse momento, o mundo começa a reconhecer a necessidade de proteção es-

pecial para a criança, concedendo a ela o status de indivíduo e merecedora de direitos, respeito 

e primordialidade, devido a sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Deu-se início 

à busca pela concessão de melhor qualidade de vida e desenvolvimento às crianças e aos ado-

lescentes, passando, enfim, a serem reconhecidos como sujeitos de direito.  

 

1.2 Panorama Nacional 

 

O marco temporal inicial nesta parte da pesquisa será o Brasil Colônia, assim, neste 

período não havia cautela em relação à criança e sua condição diferenciada de ser humano. 

Ademais, nesta época as crianças não eram se quer consideradas indivíduos, as meninas órfãs, 

por exemplo, eram forçadas a casar, sendo lhes negada a condição de ser humano. 

                                                                        
14CONVENÇÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. Disponível em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso 

em 22 fev. 2017. 
15 Trecho retirado na íntegra do site oficial da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Disponível em: 

<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em 22 fev. 2017.  
16UNICEF-Brasil. A convenção dos direitos da criança. Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/ 

pt/resources_10120.htm>. Acesso em 22 fev. 2017. 
17OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com ênfase no 

ordenamento jurídico brasileiro. P-344.  Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013 

_24.pdf>. Acesso em 05 dez. 2016. 

https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10120.htm
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
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Ainda no Brasil Colônia, a taxa de mortalidade infantil era levadíssima,18 posto que as 

crianças eram exploradas, sendo designadas à trabalhos subumanos, além de serem vítimas de 

maus tratos. Devido à forte influência religiosa da Igreja Católica, neste período as crianças 

indígenas eram submetidas às catequeses com o objetivo de adequá-las ao pensamento domi-

nante ocidental e ao comportamento de Portugal.  

Adiante, no Brasil Imperial, o cuidado dispensado às crianças baseava-se numa política 

higienista,19 preocupando-se tão somente com a saúde delas, visto que devido a mazelas sociais 

epidemias eram frequentes, expondo crianças e adolescentes a doenças sérias que consequen-

temente levava-as a morte precoce.  

O pensamento predominante neste momento não reconhecia criança como ser autô-

nomo, dotado de personalidade e merecedor de respeito, vista como objeto. Assim dispensava 

atenção assistencialista às crianças, porém de modo contraditório.   

A título de exemplo, segue trecho da Lei do Ventre Livre20, que evidencia o entendi-

mento do Governo no que tange à assistência da criança filho de escrava, todavia, sem garantir 

melhor qualidade de vida, além de possibilitar que ela volte a ser submetida ao regime de es-

cravidão ainda em idade infantil:  

 

Art. 1º Os filhos de mulher escrava que nascerem no Imperio desde a data desta lei, 

serão considerados de condição livre. 

 § 1º Os ditos filhos menores ficarão em poder o sob a autoridade dos senhores de suas 

mãis, os quase terão obrigação de crial-os e tratal-os até a idade de oito annos com-

pletos.  Chegando o filho da escrava a esta idade, o senhor da mãi terá opção, ou de 

receber do Estado a indemnização de 600$000, ou de utilisar-se dos serviços do menor 

até a idade de 21 annos completos.  No primeiro caso, o Governo receberá o menor, e 

lhe dará destino, em conformidade da presente lei.  A indemnização pecuniaria acima 

fixada será paga em titulos de renda com o juro annual de 6%, os quaes se considera-

rão extinctos no fim de 30 annos.  A declaração do senhor deverá ser feita dentro de 

30 dias, a contar daquelle em que o menor chegar á idade de oito annos e, se a não 

fizer então, ficará entendido que opta pelo arbitrio de utilizar-se dos serviços do 

mesmo menor.21 

 

Na República Velha, dentro do lapso temporal de 1889 a 1930, lamentavelmente, crian-

ças e adolescentes eram consideradas um problema social, desse modo, não eram vistas com 

bons olhos pela sociedade e o Estado atuava na tentativa de controlá-las, reprimi-las e moldá-

las conforme comportamento esperado pelos adultos. Com isso, crianças e adolescentes que 

                                                                        
18OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com ênfase no 

ordenamento jurídico brasileiro. P-345.  Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013 

_24.pdf>. Acesso em 05 dez. 2016. 
19LEITE, Carla Carvalho. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral: Aspectos histó-

ricos e mudanças paradigmáticas. Juizado da Infância e da Juventude. Cap. 1 P.9. Porto Alegre, 2005.   
20BRASIL. Lei nº 2.040 de 1871 (Lei do Ventre Livre). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/leis/lim/LIM2040.htm>.  Acesso em 08mar. 2017.   
21BRASIL. Lei nº 2.040 de 1871 (Lei do Ventre Livre). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/leis/lim/LIM2040.htm>. Acesso em 08 mar. 2017. 

http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm%3e.%20%20Acesso%20em%2008mar.%202017.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm%3e.%20%20Acesso%20em%2008mar.%202017.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM2040.htm
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viviam a margem da sociedade foram diretamente atingidas e vítimas de uma política autoritá-

ria, higienista e cruel.  

Em relação ao ordenamento jurídico, essa percepção de criança e adolescente trouxe 

como consequência legislativa o Código Penal de 189022 que definiu a maioridade penal aos 9 

anos, ou seja, a partir dos 9 anos de idade a criança poderia ser penalmente responsabilizada 

por suas ações. A maioridade penal foi reduzida ao máximo, “legitimando, assim, a repressão 

e a internação de crianças e adolescentes”.23  

Logo, o discurso difundido pelo Estado era o de que crianças e adolescentes eram po-

tencialmente delinquentes juvenis, sendo aqueles que não se comportavam como eram espera-

dos deles pelo Estado24 ou pela sociedade vítimas de grande estigma social, repressão, e, por 

fim, internados nos denominados reformatórios ou casas de correção.  

Ressalta-se que até entidades assistencialistas, tais como associações filantrópicas que 

visavam o auxílio de crianças e adolescentes abandonadas funcionavam sob a supervisão do 

Estado. 25 

Caso significativo para análise do entendimento desse período, ocorreu em março de 

1926, e ficou conhecido como “O caso do menino Bernardino”. Bernardino era uma criança de 

12 anos que trabalhava como engraxate e em um de seus atendimentos o cliente após o fim do 

serviço não o pagou, assim, inconformado com o não recebimento pelo serviço prestado o me-

nino jogou tinta na roupa de homem que por sua vez chamou a polícia. Bernardino foi preso 

em uma cela com outros adultos que o violentaram de várias formas, sendo depois deixado em 

um hospital para receber cuidados médicos.26 

O caso teve ampla divulgação pela mídia da época e gerou grande indignação numa 

parcela da sociedade, visto que uma criança não havia cometido nenhum crime foi presa e como 

não havia tratamento diferenciado, foi alocada para uma cela junto com vários adultos. Neste 

contexto questionou-se a maioridade penal.  

                                                                        
22BRASIL. Decreto nº 847 de 11 de outubro de 1890 (Código Penal de 1890). Disponível em:  <http://legis.se-

nado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>. Acesso em 08 mar. 2017.  
23 LEITE, Carla Carvalho. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral: Aspectos his-

tóricos e mudanças paradigmáticas. Juizado da Infância e da Juventude. Cap. 1 p.9. Porto Alegre, 2005.   
24OLIVEIRA, Thalissa Corrêa de. Evolução histórica dos direitos da criança e do adolescente com ênfase no 

ordenamento jurídico brasileiro. p-348.  Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013 

_24.pdf>. Acesso em 05 dez. 2016. 
25LEITE, Carla Carvalho. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral: Aspectos histó-

ricos e mudanças paradigmáticas Juizado da Infância e da Juventude. Cap. 1 p.10. Porto Alegre, 2005.   
26WESTIN, Ricardo. Crianças iam para a cadeia no Brasil até a década de 1920.  Arquivo S. Disponível em: 

<https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-

de-1920/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920>. Acesso em 18 dez. 2017.  

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_24.pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920
https://www12.senado.leg.br/noticias/especiais/arquivo-s/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920/criancas-iam-para-a-cadeia-no-brasil-ate-a-decada-de-1920


21 
 

 

Posteriormente, no ano de 1927, foi promulgado o primeiro Código de Menores27, aliás, 

crianças e adolescentes passaram a ser chamados de menores, termo que lhes atribuíam imagem 

pejorativa.  Assim, consolidou-se a compreensão de que criança e adolescente eram um pro-

blema social, inclusive, serviu de justificativa para políticas públicas que em nada se preocupa-

vam com a vida dessa classe. 

Importante salientar que o referido Código de Menores não era aplicável apenas às cri-

anças e aos adolescentes que cometiam pequenos delitos na tentativa de sobreviver à situação 

de rua que viviam, mas também àqueles que fossem considerados pervertidos ou que pudessem 

vir a cometer algum ilícito.  

Desse modo, o pensamento neste momento legitimava a colocação do infante ou juvenil 

em casa de internação ou reformatório, até mesmo sem que cometessem algum ato considerado 

delituoso pela sociedade. Ou seja, crianças e adolescentes eram privados de suas liberdades por 

simples discricionariedade do Estado, se entendesse no sentido de que um determinado jovem 

ou criança poderia, no futuro, vir a cometer atos ilícitos.  

Para melhor entendimento dessa desarrazoada percepção, segue trecho, na íntegra, de 

um dos dispositivos: 

 

§2º Si o menor fôr abandonado, pervertido ou estiver em perigo do o ser, a autori-

dade competente proverá a sua colocação em asylo, casa de educação, escola de pre-

servação ou confiará a pessoa idônea por todo o tempo necessário à sua educação 

comtando que não ultrapasse a idade de 21 annos. (Grifo nosso) 

 

Ademais, esse Código caracterizou-se pela discriminação em relação à população eco-

nomicamente desprivilegiada, haja vista que neste período o Estado estava passando pelo pro-

cesso de urbanização que tinha por objetivo tornar os centros urbanos mais limpos e estetica-

mente bonitos. Assim, a retirada da classe, tida como irregular, dos centros urbanos permitia 

que a higienização dos espaços públicos fosse concretizada. Ou seja, o Estado garantia o em-

belezamento das ruas das cidades em detrimento dos socialmente e economicamente despreza-

dos.28 

Inaugurou-se o pensamento que um pouco mais adiante na história estaria expresso no 

Código de Menores de 1979, o Estado deveria intervir apenas na vida de crianças e adolescentes 

que se encontravam em situações consideradas “irregulares, de patologias sociais, de perigo à 

                                                                        
27BRASIL. Decreto Nº 17.943-A (Código de Menores). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

decreto/1910-1929/d17943a.htm>. Acesso em 12 fev. 2017. 
28ARRANTES, Esther Maria. De “criança infeliz” a “menor irregular” – vicissitudes na arte de governar a 

infância In: Jacó Vilela, Ana Maria, Jabur, Fábio e Rodrigues, Hiliana de Barros Conde. Clio – Payché: Histórias 

da Psicologia no Brasil. Rio de Janeiro: UERJ, NAPE, 1999. p. 257.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1910-1929/d17943a.htm
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sociedade e, portanto, levando o Estado, em nome da sociedade, a construir, via legislação de 

1927, os reformatórios para menores irregulares.” 29 

Nas palavras da Promotora de Justiça, Carla Carvalho Leite, “O Código de Menores de 

1927 tinha forte caráter assistencialista, protecionista e controlador, consistindo num verdadeiro 

mecanismo de intervenções sobre a população pobre.”30  

Importante salientar que até aqui não era diferenciado os classificados como abandona-

dos dos classificados como delinquentes, sendo assim, eram todos tratados da mesma forma, 

sem preocupação com a necessidade de atendimento diferenciado devido ao motivo distinto 

que os levaram a estar sob a tutela do Estado.  

Nos anos seguintes, a “preocupação” 31 fica cada vez mais evidente, pois as ações esta-

tais tornam-se mais enérgicas. São organizados sistemas direcionados, exclusivamente, aos cha-

mados pejorativamente de menores. Assim, iniciou-se a separação no momento da internação 

as crianças e os adolescentes de acordo com a causa geradora de sua internação, isto é, aqueles 

considerados desvalidos ficavam separados dos considerados delinquentes.  

Visualizava-se, ainda, criança e adolescente como problema social32. O Estado e grande 

parte da sociedade não eram capazes de perceber que, na realidade, as crianças e os adolescentes 

eram vítimas das mazelas sociais e não suas criadoras, e que o que ocorria era a criminalização 

em larga escala dos que se encontrava em situação de pobreza33.  

Para exemplificar a questão, cita-se o extinto Serviço de Assistência ao Menor (SAM), 

criado em 1941,34 que reforçava a ideia em voga que somente merecia intervenção do Estado 

crianças e adolescentes considerados desvalidos ou delinquentes, através da internação. Dessa 

maneira, o SAM, na teoria, deveria prestar assistência aos meninos e meninas vítimas de aban-

donos e/ou que tivessem praticado atos infracionais, internando-os para retirá-los dessas condi-

ções. Todavia, na prática, as internações promovidas pelo SAM eram verdadeiras prisões para 

                                                                        
29SAUT, Roberto Diniz. O direito da criança e do adolescente e sua proteção pela rede de garantias. Revista 

Juridica – CCJ/FURB, v. 11, nº21, p. 50. Blumenau, 2007.  
30LEITE, Carla Carvalho. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral: Aspectos histó-

ricos e mudanças paradigmáticas. Juizado da Infância e da Juventude. Cap. 1 p.10. Porto Alegre, 2005.   
31A palavra está entre aspas, pois apesar do Estado mostrar-se preocupado com os infantes e juvenis, sua compre-

ensão a respeito não mudava para melhor a condição de vida deles. Além do fato de enxergar a criança e o adoles-

cente como objeto da lei e disponível a vontade do Estado e da sociedade, deixando de considera-los como indi-

víduos e merecedores de direitos.  
32SARAIVA, João Batista Costa. Direito penal juvenil – Adolescente e ato infracional. Garantias processuais 

e medidas socioeducativas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p.14. 
33LOPES, Roseli Esquerdo; SILVA, Carla Regina; MALFIANO, Ana Paula Serrata. Adolescência e juventude 

de grupos populares urbanos no Brasil e as políticas públicas: Apontamentos históricos. Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n23, p. 117, set. 2006. ISSN: 1676-2584.  
34BRASIL. Decreto-Lei Nº 3.799 de 5 de novembro de 1941. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br 

/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3799-5-novembro-1941-413971-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso 

em 10 mar. 2017. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3799-5-novembro-1941-413971-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3799-5-novembro-1941-413971-publicacaooriginal-1-pe.html
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menores, privando-os de suas liberdades de locomoção, sem lhes oportunizar melhores condi-

ções de desenvolvimento sadio físico e psicológico.  

Isto é, novamente, é possível inferir que as ações direcionadas a essa população em nada 

consideravam a condição de pessoa em desenvolvimento, merecedora de prestígio e zelo.  

Um pouco mais a frente, no período em que o Brasil vivenciava um duro golpe civil-

militar que teve início no ano de 1964, foi instituído novo Código de Menores35. Esse contexto 

político trouxe consigo a ideologia da segurança nacional que servia de base para as ações do 

(des)governo ilegitimamente constituído, que também era aplicado às questões que envolviam 

crianças e adolescentes.  

A ideologia de segurança nacional ao invés de reconhecer a necessidade de atendimento 

especializado e com fim de retirar essa população das adversidades que a atingia, erradicando 

os verdadeiros problemas sociais (fome, doença, abandono...), as políticas públicas simples-

mente retiravam essas crianças e adolescentes do convívio social.  

 

1.2.1 O Código de Menores de 1979 e a Doutrina da Situação Irregular 

 

O Código de Menores de 1979 caracterizou-se pelo viés repressivo – devido à conjun-

tura política que passava o Brasil, que vivenciava um duro golpe civil-militar – e adotou de 

modo expresso o entendimento da doutrina que ficou conhecida como Doutrina da Situação 

Irregular. Esta doutrina defendia o argumento de que o Estado deveria dispensar esforços so-

mente aos considerados em situação irregular, assim, lastimável é que novamente o Estado pa-

trocina atitudes que têm por consequência discriminar e criminalizar a parcela mais carente da 

sociedade.36 

As circunstâncias que poderiam enquadrar-se no molde “situação irregular” não tinham 

definições muito claras e precisas o que acabava por autorizar atitudes discricionárias pelos 

agentes estatais, tais quais os Juízes de Menores.  

Para melhor exemplificar, segue trecho do referido código:  

 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o menor: 

I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução obrigatória, 

ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 

b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-las; 

Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou responsável; 

                                                                        
35 BRASIL. Lei nº6.697 de 10 de outubro de 1979 (Código de Menores). Disponível em: <http://www.planalto 

.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em 13 mar. 2017. 

 
36 LEITE, Carla Carvalho. Da doutrina da situação irregular à doutrina da proteção integral: Aspectos his-

tóricos e mudanças paradigmáticas. Juizado da Infância e da Juventude. Cap. 1. Porto Alegre, 2005.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
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III - em perigo moral, devido a: 

a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 

IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais ou res-

ponsável; 

V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou comunitária; 

VI - autor de infração penal.37 

 

Com isso, as internações dos “menores em situação irregular” tornaram-se constantes, 

uma vez que a internação era o modo pelo qual o Estado prestava assistência às crianças e aos 

adolescentes carentes ou delinquentes. Assim, “a segregação era vista, na maioria dos casos, 

como única solução” 38 

Ressalta-se que o artigo 14 do Código de Menores previa outras maneiras de intervenção 

que não à internação em instituição do governo, como, por exemplo, a simples advertência, 

todavia, na prática a mais aplicada era a internação dos menores com condutas desviantes ou 

que confrontavam a moral e os bons costumes da época.  

A Doutrina da Situação Irregular não tinha o viés garantista, basta uma simples análise 

do Código de Menores para constatar que não há previsão de garantias ou direitos para a classe 

infanto-juvenil. O Código de Menores limita-se a determinar e definir ações que diz respeito 

aos menores enxergando-os como pessoas que necessitavam de proteção diferenciada, todavia 

sem analisar pela ótica das crianças e dos adolescentes39.   

Sob o paradigma jurídico do Código de Menores em conjunto com a Doutrina da Situ-

ação Irregular, e, com a insustentabilidade do SAM, foram criadas novas instituições estatais, 

tais quais a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM) e as Fundações Estaduais 

de Bem-Estar do Menor (FEBEMs), através da Política Nacional do Bem-Estar do Menor 

(PNBEM). 40 

 

1.2.2 A Política Nacional do Bem-Estar do Menor  

 

A Política Nacional do Bem-Estar do Menor foi uma política pública específica para a 

juventude e pautada no intervencionismo sobre os menores que se encontravam em situação de 

conflito com a lei, sendo uma tentativa do Estado de estabelecer uma política pública 

                                                                        
37BRASIL. Lei nº 6.697 de 1979 (Código de menores). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciv 

il_03/leis/1970-1979/L6697.htm>. Acesso em 13 mar. 2017. 
38 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. p. 35. 4º ed. 

Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010.  

 
39 MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. p. 41. 4º ed. 

Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010. 
40BRASIL.Lei nº 4.513/1964. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513. 

htm>. Acesso em 07 mar. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1970-1979/L6697.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4513.htm
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institucionalizada e unificada para todo o país. Neste momento, o Estado passou a ser “o prin-

cipal responsável pela assistência à infância pobre e à infância desviante.” 41 

A FUNABEM e as FEBEMs deveriam auxiliar na implantação da PNBEM, de forma a 

viabilizar que menores que estavam inseridos em “situação irregular” deixassem de agir em 

desconformidade com as condutas desejadas pelo Estado e sociedade e saíssem dessa zona de 

irregularidade.  

O Estado, mais uma vez, utiliza-se da institucionalização e internação como medida de 

controle social e repressão aos meninos e as meninas que não tinham o comportamento desejado 

pelo governo conservador e intolerante que liderava o regime ditatorial vigente.  

Sendo assim, 

 

 [...] a cultura jurídica brasileira, sob esse domínio monista estatal de interpretar a 

realidade e formar normativamente conduta futura, eiva-se da discriminação, da vio-

lência, da repressão, da opressão, da omissão sem respeito às regras universais de 

direitos da criança e do adolescente como sujeitos de direitos. 42 

 

Destaca-se que não era realizada nenhuma ação qualitativa no sentido de evitar que me-

ninos e meninas ficassem expostos as denominadas situações irregulares, mas somente atitudes 

e normativas de cunho repressivo. Logo, não havia inquietude por parte dos responsáveis pelas 

políticas públicas em se pensar ações com finalidade de prevenir que crianças e adolescentes 

enquadrassem-se nessas situações irregulares.  

Assim, direitos básicos da população infanto-juvenil eram constantemente violados sob 

a tutela do Estado, “mostrando-se claramente violador de direitos, tais como o de conviver em 

família/comunidade e o de usufruir liberdade, intimidade e dignidade, e permitiu o exercício de 

práticas e atitudes discriminatórias.”43 

Todavia, vários setores da sociedade começaram a se organizar e debater sobre os direi-

tos das crianças e adolescentes, tendo em vista o contexto de violência e pobreza flagrante nas 

cidades e com o objetivo, principalmente, de socorrer os menores que sofriam algumas moda-

lidades de violação dentro da FUNABEM ou das FEBEMs.44 Assim, iniciou-se um processo 

de questionamentos sobre o modelo de assistência implementado pelo Estado e executados por 

essas fundações. 

                                                                        
41 LOPES, Roseli Esquerdo; SILVA, Carla Regina; MALFIANO, Ana Paula Serrata. Adolescência e juventude 

de grupos populares urbanos no Brasil e as políticas públicas: Apontamentos históricos. Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n23, p. 117, set. 2006. ISSN: 1676-2584.  
42 SAUT, Roberto Diniz. O direito da criança e do adolescente e sua proteção pela rede de garantias. Revista 

Juridica – CCJ/FURB, v. 11, nº21, p. 49. Blumenau, 2007.  
43 LOPES, Roseli Esquerdo; SILVA, Carla Regina; MALFIANO, Ana Paula Serrata. Adolescência e juventude 

de grupos populares urbanos no Brasil e as políticas públicas: Apontamentos históricos. Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n23, p. 117, set. 2006. ISSN: 1676-2584. 
44 Ibidem.  
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Neste ponto, oportuno destacar a importância dos movimentos sociais, principalmente 

a atuação do Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) – entidade civil 

sem fins lucrativos da década de 1980 –, no que diz respeito a luta pela concretização da garantia 

de direitos fundamentais para crianças e adolescentes e a consequente afirmação desta popula-

ção.  

O MNMMR agiu de forma tão impactante ao tratar de forma diferenciada crianças e 

adolescentes que viviam em situação de rua, mostrando que elas eram vítimas do sistema na 

tentativa de minar com os estigmas que essas crianças e adolescentes sofriam. Tão notória sua 

atuação que foi convidado a participar da elaboração da legislação brasileira45 que romperia 

com o paradigma vigente à época.   

Com o início da redemocratização do Brasil e após várias décadas de desprestígio, pre-

conceito, incompreensão e rejeição por parte dos responsáveis por pensar na tutela dessa classe, 

começou-se a pensar na concepção atual de criança e adolescente e nos direitos a eles devidos, 

tendo como premissa sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

 

1.2.3 A Constituição de 1988 e a mudança de paradigma  

 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tam-

bém conhecida como Constituição Cidadã, a doutrina da situação irregular do menor é derro-

tada de modo definitivo, no que diz respeito ao aspecto formal, no ordenamento jurídico brasi-

leiro, dando espaço à doutrina que vigora atualmente denominada Doutrina da Proteção Inte-

gral.  

Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 em seu art. 227 disciplinou da seguinte 

maneira:  

 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adoles-

cente 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. 46 

 

                                                                        
45 SOUZA, Tainara de Jesus. O movimento nacional de meninos e meninas de rua e a conquista dos direitos: 

o marco do Movimento Social em prol da garantia dos direitos das crianças e do adolescente no Brasil. 

Disponível em: <http://www.cressmg.org.br/arquivos/simposio/O%20MOVIMENTO%20NACIO-

NAL%20DE%20MENINOS%20E%20MENAS%20DE%20RUA%20E%20A%20CQUISTA%20DOS%20DI-

REITOS.pdf.> Acesso em 18 dez. 2017. 
 
46BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.  Disponível em: <http://www.pla-

nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 10 mar. 2017.  

http://www.cressmg.org.br/arquivos/simposio/O%20MOVIMENTO%20NACIONAL%20DE%20MENINOS%20E%20MENAS%20DE%20RUA%20E%20A%20CQUISTA%20DOS%20DIREITOS.pdf
http://www.cressmg.org.br/arquivos/simposio/O%20MOVIMENTO%20NACIONAL%20DE%20MENINOS%20E%20MENAS%20DE%20RUA%20E%20A%20CQUISTA%20DOS%20DIREITOS.pdf
http://www.cressmg.org.br/arquivos/simposio/O%20MOVIMENTO%20NACIONAL%20DE%20MENINOS%20E%20MENAS%20DE%20RUA%20E%20A%20CQUISTA%20DOS%20DIREITOS.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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Assim, passou-se a percepção da responsabilidade tríplice em relação às crianças e ado-

lescente, sendo dever do Estado em conjunto com os responsáveis e também da sociedade civil.  

Ademais, reconheceu de modo expresso que criança e adolescente devem receber pro-

teção especial e diferenciada da dispensada aos adultos, estabelecendo direitos específicos a 

essa classe, além de falar a respeito de punições para as pessoas que não garantissem ou des-

respeitassem os direitos definidos para essa classe.  

Dessa maneira, o clamor vindo de alguns movimentos sociais no contexto de transição 

para o Estado Democrático de Direito que entendiam que era necessário haver mudanças mais 

efetivas no tratamento do Estado em relação à população infanto-juvenil tornou-se cada vez 

mais forte e mais ouvido. Tanto é que mesmo de modo ainda tímido, começou-se a mudança 

na visão e compreensão da criança e do adolescente pela sociedade.  

 

1.2.4 O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Doutrina da Proteção Integral 

 

Por fim, em 13 de julho de 1990, através da lei nº 8.069,47 foi promulgado o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conhecido amplamente pela sigla ECA. Assim, finalmente a popu-

lação infanto-juvenil conquista legislação que a reconhece como sujeito de direitos, digna de 

respeito e cuidado diferenciado, consolidando, assim, novo paradigma jurídico.   

O Estatuto da Criança e do Adolescente nasce com o fim de transformar a realidade 

social ao qual estão inseridos os jovens e as crianças, proporcionando condições para erradicar 

a exclusão social. Além disso, o ECA  

 

 [...] é uma lei para o sentido de eficiência, nas perspectivas do Estado Democrático 

de Direito e da tendência garantista do direito, criando instâncias na direção da des-

centralização, participação, mobilização social, municipalização e da eficiência do seu 

teor, a partir do conteúdo ético-social-humano constitucional.48 

 

Ressalta-se que não há mais discriminação entre criança e adolescente baseada em suas 

condições financeiras ou sociais, a partir desse momento a legislação deve ser aplicada de igual 

forma para qualquer criança e adolescente, ou melhor, a toda e qualquer criança ou adolescente.  

Logo, crianças e adolescentes passam a ser incluídos no sistema jurídico brasileiro para 

além de qualquer situação irregular que possam estar inseridos, ganham o status de sujeito de 

direito, abrangida pela legislação, inclusive, que estabelecem medidas de caráter preventivo. 

                                                                        
47 BRASIL. Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da criança e do adolescente). Disponível em: <http://www.pla-

nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 10 mar. 2017. 
48 SAUT, Roberto Diniz. O direito da criança e do adolescente e sua proteção pela rede de garantias. Revista 

Juridica – CCJ/FURB, v. 11, nº21, p. 58. Blumenau, 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Resta, portanto, rompida qualquer ligação com o pensamento anterior de repressão e discrimi-

nação.  

Inovação merecedora de destaque trazida pelo Estatuto da Criança e Adolescente foi a 

adoção do princípio da prioridade absoluta, assim, questões que envolvem crianças e adoles-

centes devem ter prioridade absoluta para resolução.  

A adoção do referido princípio segue trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

 

 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 dig-

nidade, 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. 49 

 

Neste ponto, importante esclarecer que esta nova percepção da infância e da juventude 

reconhece que 

 

[...] todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e, ainda, direitos espe-

ciais decorrentes da condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, que se articu-

lam, produzem e reproduzem de forma recíproca. 50 

 

No que tange ao tratamento a essa população, o Estado passou a enxergar a necessidade 

de capacitação dos profissionais que realizam atendimentos diretamente a ela, estabelecendo o 

que é conhecido atualmente como rede de garantias. 

Todavia, é importante enfatizar que ainda há muito que evoluir no que diz respeito à 

legislação, tratamento, metas e ações que envolvem crianças e adolescentes, posto que o Esta-

tuto da Criança e do Adolescente  

 

 [...] funda-se, em seus momentos principiológicos na direção da utopia, em sentido 

filosófico, de expectativas de direitos fundamentais necessários, sob a inspiração 

constitucional brasileira de um Estado Democrático de Direito, e que tem possibili-

dade de efetivar-se no atendimento a atenção ao sujeito de direito criança e adoles-

cente. 51 

 

                                                                        
49BRASIL. Lei nº 8.069 de 1990 (Estatuto da criança e do adolescente). Disponível em: <http://www.pla-

nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 10 mar. 2017. 
50CUSTÓDIO, André Viana. Teoria da proteção integral; pressuposto para compreensão do direito da cri-

ança e do adolescente. p. 32. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/vie 

w/657/454>. Acesso em 11 jan. 2017. 
51SAUT, Roberto Diniz. O direito da criança e do adolescente e sua proteção pela rede de garantias. Revista 

Juridica – CCJ/FURB, v. 11, nº21, p. 60. Blumenau, 2007. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito/article/view/657/454
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Portanto, não pode cessar os esforços na persecução da fundamental proteção desta 

classe já tão oprimida e massacrada no decorrer da história da humanidade, sabendo que os 

empenhos nesse sentido não são em vão, sendo qualquer avanço, mesmo que pouco expressivo, 

importante para concretizar e possibilitar melhor qualidade de vida para as crianças e os ado-

lescentes.  

Ademais, mesmo após mais de 25 anos da entrada do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente em nosso ordenamento jurídico ainda há muito o que adequar na política de atendimento 

à criança e ao adolescente para que seja alcançado a garantia integral dessa população nos ter-

mos do Estatuto e como estabelece a Doutrina da Proteção Integral.  

Para que ocorra uma real efetividade da Doutrina da Proteção Integral e com isso uma 

drástica mudança do cenário atual que implicaria numa melhor qualidade de vida para as crian-

ças e os adolescentes brasileiros é fundamental que haja uma coleta de dados precisos com o 

intuito de montar um panorama que demonstre a situação real que estão inseridos. Dessa forma, 

o Estado seria capaz de montar ações públicas adequadas para essa realidade.52  

É de conhecimento notório que o Brasil é um país extenso e de grandes desigualdades 

sociais53, cada região do país depara-se com uma realidade social e econômica diferente, por 

isso é necessário que as políticas públicas de atendimento à crianças e adolescentes sejam rea-

lizadas na medida dessas desigualdades, não há como estabelecer uma política pública nacional 

patronizada e replicá-la em todas as regiões brasileiras, certamente estará fadada a ineficiência.  

Assim,  

 

Esta inexistência de articulação de uma política em torno da juventude, ou das juven-

tudes, é presente nas organizações governamentais e não-governamentais e reflete um 

desinteresse e uma não priorização desta população pelo poder público, embora as 

crianças e adolescentes no brasil sejam legalmente reconhecidos enquanto prioridade 

nacional, portadores de direitos e sujeitos em “situação peculiar de desenvolvimento”, 

segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. 54 

 

                                                                        
52DIGIÁCOMO, Murillo José. Diretrizes para a política destinada ao atendimento de crianças e adolescentes. Pa-

raná, 2014. p. 5. Disponível em: <https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s& 

source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwio0_Twg-fXAhUCQJAKHckQBoQFghFMAQ&url=http 

%3A%2F%2Fwww.mpsp.mp.br%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Finfanciahome_c%2Fdr_drogadi-

cao%2Fdr_doutrina_drogadicao%2FDiretrizes%2520para%2520a%2520Pol%25C3%25ADtica%2520Desti-

nada%2520ao%2520Atendimento%2520de.doc&usg=AOvVaw2Asp2P0ryHSrCzyNQeAwa5>. Acesso em 29 

nov. 2017. 
53 IBGE. Indicadores Sociais Municipais 2010: incidência de pobreza é maior nos municípios de porte médio. 

Disponível em: <https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca&id=1&idnoticia=2019&t=indicadores-so-

ciais-municipais-2010-incidencia-pobreza-maior-municipios-porte-medio&view=noticia>. Acesso em 19 dez. 

2017.  
54 LOPES, Roseli Esquerdo; SILVA, Carla Regina; MALFIANO, Ana Paula Serrata. Adolescência e juventude 

de grupos populares urbanos no Brasil e as políticas públicas: Apontamentos históricos. Revista HISTEDBR 

On-line, Campinas, n23, p. 126, set. 2006. ISSN: 1676-2584.  

 

https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca&id=1&idnoticia=2019&t=indicadores-sociais-municipais-2010-incidencia-pobreza-maior-municipios-porte-medio&view=noticia
https://censo2010.ibge.gov.br/noticias-censo?busca&id=1&idnoticia=2019&t=indicadores-sociais-municipais-2010-incidencia-pobreza-maior-municipios-porte-medio&view=noticia
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Por fim, aponta-se que para um melhor resultado em termos de efetividade das normas 

que dizem respeito à proteção da criança e do adolescente, além de instituição de políticas pú-

blicas de qualidade específica para essa população por parte do Poder Executivo, também é 

preciso uma postura do Poder Judiciário que garanta a aplicação das normas de forma plena e 

protetiva, a fim de realizar a interpretação das normas menoristas de maneira sistêmica, anali-

sando os princípios consolidados no ordenamento jurídico como um todo – sobretudo os con-

solidados na Constituição -, através da ótica dos Direitos Humanos.   
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2. APLICABILIDADE DO ARTIGO 244-A DO ECA NA JURISPRUDÊNCIA 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente em sua parte destinada aos crimes contra crian-

ças e adolescentes determina ser crime, em seu artigo 244-A: 

 

Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, à 

prostituição ou à exploração sexual.  

(...)  

§ 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local 

em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no ca-

put deste artigo.  

§ 2o Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e 

de funcionamento do estabelecimento. 55 

 

Apesar de o texto deste dispositivo legal aparentar ser de fácil interpretação, na prática, 

sua aplicação pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Superior Tribunal de Justiça, tem cau-

sado espanto e polêmica na sociedade, principalmente entre as pessoas que trabalham direta-

mente na defesa deste grupo etário.  

A controvérsia gira em torno principalmente dos termos “submeter” e “exploração se-

xual”, no intuito de definir o real significado dessas palavras dentro do texto legal, para delimi-

tar qual conduta deve ser enquadrada no tipo penal do artigo. 

Ao analisar a jurisprudência do STJ em relação às decisões que envolvem a aplicação 

do artigo 244-A do ECA, percebe-se que esta Corte disponibilizou em seu site 46 documentos 

referentes aos seus julgados que discutem esta matéria.56  

A opção realizada foi de analisar os argumentos centrais dessa coletânea de julgados, 

apontando os principais argumentos e analisando-os. Assim, serão explicitados apenas três den-

tre todos os julgados, em ordem cronológica para melhor compreensão: uma decisão de 2007 

quando foi julgado pela primeira vez conforme o entendimento atual; um julgado de 2009, pois 

foi a decisão que trouxe à tona o entendimento do tribunal dando ampla publicidade ao tema; e 

um recente julgado de 2017 para demonstrar que o entendimento ainda continua sendo repli-

cado nos recursos sobre a matéria que chegam até o Superior Tribunal de Justiça.  

 

 

 

                                                                        
55BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 nov. 2017. 
56Consulta feita no site do STJ, através do recurso legislação aplicada. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/ 

SCON/pesquisar.jsp>. Acesso em 02 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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2.1 Recurso Especial nº 884.333-SC 

 

A primeira decisão sobre o artigo 244-A do ECA que abordava a questão da figura do 

cliente ocasional, isto é, daquele que se beneficia do programa de natureza sexual com criança 

ou adolescente, ocorreu em 2007, através do Recurso Especial nº 884.333-SC 57. A ação inter-

posta pelo Ministério Público tinha por objetivo responsabilizar o réu que foi flagrado pelo 

Conselho Tutelar e a Polícia Militar do município dentro de um caminhão com uma adolescente 

de 14 anos de idade.   

Neste julgado, o recorrente alegou em sede de recurso especial que o verbo “submeter” 

faz referência a qualquer ação que envolva relação de domínio sobre o corpo da criança ou do 

adolescente, contribuindo para sua colocação ou permanência em situação de prostituição ou 

exploração sexual e não apenas quem se beneficia financeiramente com as práticas libidinosas 

com a criança e/ou adolescente.  

O recorrido, por sua vez, sustentou no sentido de que não houve crime, tendo em vista 

que não tinha ciência da idade da adolescente, pois seu corpo era semelhante ao de uma mulher 

maior de 18 anos, além de alegar que apenas utilizou-se dos serviços sexuais de uma adoles-

cente já em situação de prostituição, não a corrompendo ou submetendo-a a prostituição. 

O relator, Ministro Gilson Dipp, votou contra a aplicação do artigo 244-A do ECA ao 

réu, pois entendeu que ao termo “exploração sexual” não se enquadra a ação de quem se bene-

ficia com o  

 

 (...) "serviço" prestado pela criança ou adolescente já entregue à prostituição. A con-

duta do réu, no presente caso, que contratou adolescente, já entregue à prostituição, 

para a prática de conjunção carnal, não encontra enquadramento na definição legal do 

art. 244-A do ECA, que exige a submissão do infante à prostituição ou à exploração 

sexual.58 

 

O relator, ainda, fundamentou seu voto apontando o fato de que quando da elaboração 

do artigo 244-A do ECA houve bastante debate por parte da sociedade civil que ansiava por 

maior punição aos que exploravam sexualmente de adolescentes ou crianças e que, caso a in-

tensão fosse a de punir também aquele que pratica conjunção carnal com menor já em situação 

de prostituição teria externado no dispositivo legal de modo mais claro, para que não houvesse 

dúvidas.  

                                                                        
57BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 884.333/SC, Rel. Min. GILSON Dipp, Quinta Turma, 

DJ 29/06/07. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente= 

ATC&sequencial=2932983&num_registro=200601924344&data=20070629&tipo=51&formato=PDF>. Acesso 

em 03 nov. 2017. 
58 Ibidem.  

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2932983&num_registro=200601924344&data=20070629&tipo=51&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2932983&num_registro=200601924344&data=20070629&tipo=51&formato=PDF
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Desse modo, o primeiro posicionamento do STJ no que diz respeito à figura do cliente 

ocasional, em 2007, já firmou interpretação de que o cliente ocasional por não ter inserido a 

criança ou o adolescente no contexto de prostituição, sendo apenas usuário/cliente do programa 

de cunho sexual, lavrando acórdão nos seguintes termos da ementa: 

 

CRIMINAL. ART. 244-A DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

CONFIGURAÇÃO. CLIENTE OU USUÁRIO DO SERVIÇO PRESTADO PELA 

INFANTE JÁ PROSTITUÍDA E QUE OFERECE SERVIÇOS. NÃO ENQUADRA-

MENTO NO TIPO PENAL. DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA. AU-

SÊNCIA DE DOLO. RECURSO DESPROVIDO.  

I. O crime previsto no art. 244-A do ECA não abrange a figura do cliente ocasi-

onal, diante da ausência de "exploração sexual" nos termos da definição legal.  

II. Hipótese em que o réu contratou adolescente, já entregue à prostituição, para 

a prática de conjunção carnal, o que não encontra enquadramento na definição 

legal do art. 244-A do ECA, que exige a submissão do infante à prostituição ou à 

exploração sexual. 

III. Caso em que a adolescente afirma que, argüida pelo réu acerca de sua idade, teria 

alegado ter 18 anos de idade e ter perdido os documentos, o que afasta o dolo da 

conduta do recorrido.  

IV. A ausência de certeza quanto à menoridade da "vítima" exclui o dolo, por não 

existir no agente a vontade de realizar o tipo objetivo. E, em se tratando de delito para 

o qual não se permite punição por crime culposo, correta a conclusão a que se chegou 

nas instâncias ordinárias, de absolvição do réu.  

V.Recurso desprovido. 59 (Grifo nosso) 

 

Após o supramencionado julgamento outras decisões semelhantes foram proferidas no 

mesmo sentido pelos ministros do STJ e, ao que parece, até então sem amplo conhecimento por 

parte da sociedade civil e outros setores, posto que não foi possível encontrar registros de textos 

ou manifestações logo após a publicação do referido acórdão.  

 

2.2 Recurso Especial nº 820.018-MS 

 

No ano de 2009, a apreciação do recurso especial de número 820.018-MS, repercutiu 

de forma negativa e massiva nos meios de comunicação e causou indignação e manifestações 

contrárias por parte da sociedade civil que acabou por impactar também o poder legislativo.  

O ministro relator Arnaldo Esteves Lima, ao externar seu voto posicionou-se pela não 

aplicação do dispositivo menorista ao réu e ao justificar seu voto ressalta que a Corte já tinha 

entendimento consolidado de que o artigo do ECA “não abrange a figura do cliente ocasional, 

diante da ausência de exploração sexual nos termos da definição legal. Exige-se a submissão 

                                                                        
59BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 884.333/SC, Rel. Min. GILSON Dipp, Quinta Turma, 

DJ 29/06/07. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente 

=ATC&sequencial=2932983&num_registro=200601924344&data=20070629&tipo=51&formato=PDF>. 

Acesso em 03 nov. 2017. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2932983&num_registro=200601924344&data=20070629&tipo=51&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=2932983&num_registro=200601924344&data=20070629&tipo=51&formato=PDF
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do infante à prostituição ou à exploração sexual, o que não ocorreu no presente feito.” 60. Segue 

a íntegra da ementa: 

 

PENAL. EXPLORAÇÃO SEXUAL. ART. 244-A DO ECA. RÉUS QUE SE APRO-

VEITAM DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VÍTIMAS JÁ INICIADAS NA PROSTI-

TUIÇÃO. NÃO-ENQUADRAMENTO NO TIPO PENAL. EXPLORAÇÃO POR 

PARTE DOS AGENTES NÃO-CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL IMPRO-

VIDO.  

1.O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o crime 

previsto no art. 244-A do ECA não abrange a figura do cliente ocasional, diante 

da ausência de exploração sexual nos termos da definição legal. Exige-se a sub-

missão do infante à prostituição ou à exploração sexual, o que não ocorreu no 

presente feito. REsp 884.333/SC, Rel. Min. GILSON DIPP, Quinta Turma, DJ 

29/6/07. 

2. Recurso especial improvido61. (Grifo nosso) 

 

Arnaldo Esteves Lima também apontou o fato de que as adolescentes já eram garotas 

de programa, assim, o réu não deveria ser considerado como “agente explorador”, haja vista 

que as adolescentes já estavam corrompidas. A simples prática de conjunção carnal com menor 

no contexto de prostituição não se enquadra no crime previsto no texto legal do artigo 244-A, 

pois não deve ser considerada uma exploração sexual.  

Sendo assim, mais uma vez o Tribunal negou vigência ao artigo 244-A do ECA aos que 

usufruem do comércio de prostituição infanto-juvenil. No entanto, neste último julgamento por 

haver grande repercussão negativa na mídia e manifestações de opiniões públicas da sociedade 

civil e de alguns integrantes do poder legislativo, principalmente por parte de pessoas que de-

senvolvem ações em defesa de tratamento diferenciado a crianças e adolescentes, a Corte optou, 

através de seu setor de imprensa, emitir uma nota de esclarecimento sobre sua tese firmada.  

Em sua nota de esclarecimento, o STJ denomina-se como “Tribunal da Cidadania”, além 

de enumerar quatro pontos, nos seguintes termos:62  

 

1. Ao decidir que o cliente ocasional de prostituta adolescente não viola o artigo 

244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Superior Tribunal Jus-

tiça, em momento algum, afirmou que pagar para manter relação sexual com me-

nores de idade não é crime. Importante frisar que a proibição de tal conduta é 

prevista em dispositivos da legislação penal brasileira.  

                                                                        
60BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 820.018/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 

LIMA, Quinta Turma, DJ 15/06/2009.  
61BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial nº 820.018/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES 

LIMA, Quinta Turma, DJ 15/06/2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento 

/mediado/?componente=ATC&sequencial=5242695&num_regis-

tro=200600284010&data=20090615&tipo=5&formato=PDF> Acesso em 4 nov. 2017. 
62BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Nota de esclarecimento. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/si-

tes/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADci 

as/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolesc 

entes>. Acesso em 05 nov. 2017.  

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5242695&num_registro=200600284010&data=20090615&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5242695&num_registro=200600284010&data=20090615&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=5242695&num_registro=200600284010&data=20090615&tipo=5&formato=PDF
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
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2. Quem pratica relação sexual com criança ou adolescente menor de 14 anos 

pode ser enquadrado no crime de estupro mediante a combinação de dois artigos 

do Código Penal e condenado à pena de reclusão de seis a dez anos. São eles o 

artigo 213, segundo o qual é crime “constranger mulher à conjunção carnal, me-

diante violência ou grave ameaça”, e o 224, pelo qual se presume a violência se 

a vítima não é maior de 14 anos.  

3. Já o artigo 244-A do ECA (“submeter criança ou adolescente, como tais defi-

nidos no caput do artigo 2º desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual”) foi 

criado pelo legislador para punir, com pena de reclusão de quatro a dez anos, 

segundo boa parte da doutrina e precedentes desta Corte, o chamado “cafetão” ou 

“rufião” que explora e submete crianças e adolescentes à prostituição. Portanto, o 

chamado cliente eventual pode, sim, ser punido, mas com base em outros dis-

positivos da legislação penal, e não no artigo 244-A do ECA. Este foi o entendi-

mento do STJ. Em nenhuma hipótese se pode concluir, a partir disso, que o Tri-

bunal não considera criminosa a prática de sexo com menores que se prostituem.  

4. Desde a sua instalação, em 1988, o Superior Tribunal de Justiça tem sido firme 

em sua atuação jurisdicional nos casos que envolvem a proteção aos direitos das 

crianças e dos adolescentes. O Tribunal, em inúmeras ocasiões, aplicou os diver-

sos dispositivos da legislação referente aos menores, além de ter atuado no sen-

tido de resguardar os princípios constitucionais que garantem a dignidade, a inte-

gridade física e mental das crianças e dos adolescentes. 63 

 

A primeira consideração versa sobre o argumento de que a não aplicação do artigo 244-

A do ECA ao cliente ocasional não gera impunidade as pessoas que mantêm relações sexuais 

com criança ou adolescente, haja vista a existência dos artigos 213 e 224 – posteriormente re-

vogado pela lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009 –, ambos do Código Penal Brasileiro, tra-

tando-se tão somente de melhor utilização das normativas vigentes na legislação pátria.  

Contudo, ao analisar o artigo 213 do Código Penal percebe-se que ele tipifica a conduta 

do estupro e requer do agente delituoso que atue através de constrangimento a vítima, mediante 

violência ou grave ameaça, sendo assim, o artigo seria incapaz de imputar pena a figura do 

cliente ocasional, haja vista que em situação de prostituição, na maioria dos casos, não há cons-

trangimento por parte do “cliente” à criança ou adolescente, pois já estariam inseridas neste 

contexto de “mercado do sexo”, não havendo recusa pelos menores da consumação da relação 

sexual.  

No que tange à aplicação do revogado artigo 224 do Código Penal, que determinava as 

hipóteses de presunção de violência, mesmo que à época do julgado ainda estivesse em vigor, 

também ficaria restrito sua aplicação à figura do cliente ocasional, considerando que era apli-

cável apenas aos adolescentes que não fossem maiores de 14 anos.  

Logo, a sugestão em aplicar esses artigos do Código Penal em detrimento do artigo 244-

A do ECA torna a questão de impunidade aos que se valem da prostituição de crianças e ado-

lescente um tanto delicada, temerosa e gravosa, se for levado em conta que o artigo 213 do 

                                                                        
63 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Nota de esclarecimento. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/si-

tes/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADc 

ias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolesc 

entes>. Acesso em 05 nov. 2017. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
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Código Penal exigi que a ação ocorra mediante constrangimento, violência ou grave ameaça, e 

que o artigo 214 também do Código Penal, só pune de forma presumida e majorada aqueles que 

praticam as referidas condutas com menor de 14 anos idade.  

Desse modo, cria-se uma espécie de hiato na faixa etária de 14 anos completos a 18 anos 

incompletos, uma vez que a violência só é presumida quando o adolescente é menor de 14 anos, 

excluindo-se da proteção diferenciada e mais rigorosa aqueles adolescentes que se encontram 

entre 14 anos completos e 18 anos incompletos.  

Evidencia-se que no caso de violência real tipificada pelo artigo 213 do CP o parágrafo 

único agravava a pena quando o crime era cometido contra menor de 14 anos, no entanto, não 

há qualquer majoração quando da ocorrência de violência presumida na hipótese da alínea “a” 

do artigo 214 do CP para as vítimas menores de 14 anos.  

De forma controvertida, a legislação à época – ressalta-se que a norma não mais vige no 

ordenamento jurídico pátrio – reconhecia a necessidade de penalizar ações de natureza violenta 

que aconteciam contra crianças e adolescentes de maneira mais enérgica, mas apenas majorava 

a pena do agente delituoso quando a violência ocorria de maneira não presumida. 

Assim, a penalização daquele que cometesse crime contra criança e adolescente de 

forma presumida não era majorada, sendo aplicada de maneira igual quando o crime não en-

volvia menor, revelando inconsistência entre proteger de maneira diferenciada o menor de 14 

anos e ao mesmo tempo não imputar pena condizente com esta proteção diferenciada. 

A Corte em sua nota de esclarecimento64 também assinala que quando da criação do 

artigo 244-A do ECA o legislador tinha como objetivo punir aqueles denominados “rufião/ca-

fetão”, mas, nem é necessário realizar uma profunda análise na produção legislativa para notar 

que não foi esse o intuito do legislador ao editar o artigo 244-A.  

Isto porque, caso a vontade do legislador no ato de exercício do seu poder de legislar 

fosse meramente criminalizar a conduta de quem explora de modo direto e financeiro o corpo 

da criança ou do adolescente, as decisões judiciais que negaram vigência ao artigo 244-A aos 

clientes ocasionais não causariam nenhum impacto no poder legislativo que ao ser questionado 

pela sociedade civil iria apenas calar-se ou pronunciar-se na mesma direção dos tribunais. 

Contudo, não foi desse modo que sucedeu o legislativo. Prova disso foi a tramitação do 

Projeto de Lei nº 292 de 200965, proposto pelo então senador Marcelo Crivella, logo após a 

                                                                        
64BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Nota de esclarecimento. Disponível em: <http://www.stj.jus.br/si-

tes/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADc 

ias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolesc 

entes>. Acesso em 05 nov. 2017. 
65CRIVELLA, Marcelo. PLS Nº 292/2009. Disponível em: <http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias 

/-/materia/91894>. Acesso em 4 nov. 2017. 

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/%C3%9Altimas-not%C3%ADcias/Nota-de-esclarecimento-sobre-decis%C3%A3o-envolvendo-explora%C3%A7%C3%A3o-sexual-de-adolescentes
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/91894
http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/91894
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repercussão da tese ora em debate e que pretendia acrescentar ao ECA o artigo 244-B que pos-

suía os seguintes termos: 

 

Art. 244-B. Praticar com criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 

2 o desta Lei, ato libidinoso ou conjunção carnal, ainda que mediante consentimento 

ou remuneração. 

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

§ 1º. Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local 

em que se verifique as práticas referidas no caput deste artigo.  

§ 2. Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e 

de funcionamento do estabelecimento.66 

 

Na exposição de motivos do projeto de lei haviam duras críticas à tese firmada pelo 

Superior Tribunal de Justiça, segue trecho: 

 

Antecipamos-nos às eventuais especulações contrárias a essa criminalização da mer-

cancia sexual, à qual a mencionada decisão do STJ se refere como “(...) uma conduta 

que hoje não pode ser considerada como crime (...)” (REsp. nº. 820.018 – MS), com 

o argumento de que é intolerável e insustentável a suposição de que um menor 

possa exercer, com a tolerância do Estado, a ocupação do meretrício.  

Ora, ainda que nos abstenhamos das considerações éticas, morais e humanitárias que 

envolvem o tema, para nos ocuparmos apenas do formalismo e da fria literalidade da 

lei, não há como descurar que a legislação pátria é rígida no tocante ao trabalho do 

menor. Com efeito, ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal proíbe “(...) trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores 

de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

Mesmo que se cogitasse do exercício da “ocupação” de michê – não de “profissão”, 

como afirmado pelo STJ –, essa permissividade à venda de sexo por menores seria 

inadequada.67 (Grifo nosso) 

 

No entanto, apesar de boa parte do legislativo concordar com os termos da proposta, o 

projeto teve sua tramitação encerrada por estar prejudicado, tendo em vista que já havia tido 

movimentação legislativa nesse sentido e que em 7 de agosto de 2009 foi sancionada a lei nº 

12.015/2009 que incluiu no código penal o artigo 218-B que alcançou a finalidade que o projeto 

de lei pretendia, com a seguinte redação: 

 

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, 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 tam-

bém multa.  

§ 2o  Incorre nas mesmas penas 

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 

(dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo. 

                                                                        
66SENADO FEDERAL. Projeto de lei nº 292 de 2009. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/do-

cumento?dm=629506&disposition=inline>. Acesso em 4 nov.2017. 
67SENADO FEDERAL. Projeto de lei nº 292/2009. P. 3-4. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-get-

ter/documento?dm=629506&disposition=inline>.  Acesso em 4 nov. 2017. 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=629506&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=629506&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=629506&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=629506&disposition=inline
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II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 

práticas referidas no caput deste artigo. 

§ 3o  Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação a 

cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. 68 

 

Desse modo, não mais há lacuna para que o Poder Judiciário não penalize a prática de 

atos libidinosos e/ou relações sexuais com crianças e/ou adolescentes.  

O Superior Tribunal de Justiça ressalta que o fato de entender que o cliente ocasional 

não deve ser enquadrado no artigo 244-A do ECA não implica, consequentemente, que não 

deve ser punido a pessoa que paga pela prática de relações sexuais com crianças e/ou adoles-

centes, demostrando que em outros julgados que envolve a legislação menorista a mesma foi 

aplicada de modo que priorizava o melhor interesse da criança e do adolescente, com o objetivo 

de garantir a aplicação dos princípios pertinentes à defesa da dignidade de crianças e adoles-

centes. 

Necessário pontuar que de fato em casos que versam sobre outros assuntos que possuem 

crianças e/ou adolescentes no contexto e dispositivos do ECA, o STJ não costuma se posicionar 

de maneira que afronte princípios constitucionais e os ideais da Doutrina da Proteção Integral. 

Entretanto, isso não abona a consolidação de sua tese de maneira prematura, contraditória e 

preocupante quanto à tutela da dignidade de crianças e adolescente, principalmente na área da 

dignidade sexual, comprometendo a integridade mental de forma significativa e infeliz dos que 

poderiam ter sido protegidos tão somente pela normativa do artigo 244-A do ECA, sem neces-

sidade de uma espécie de complemento legislativo.   

 

2.3 Recurso Ordinário em sede de Habeas Corpus nº 80.481-PR 

 

O último julgado publicado69 pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange à aplicação 

do artigo 244-A do ECA, demonstra que a tese firmada no julgamento de 2007 é a que prevalece 

de modo inequívoco até o momento.  

 

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EX-

PLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. PROSTITUIÇÃO. CLIENTE OCA-

SIONAL. FATOS ANTERIORES E POSTERIORES AO ADVENTO DA LEI 

12.015/2009. CORRUPÇÃO SEXUAL DE MENOR. ART. 218 DO CP. ABOLITIO 

CRIMINIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTERIOR. TRANCAMENTO DA 

AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RELAÇÃO AOS FATOS 

POSTERIORES. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CARAC-

TERIZADA. ART. 41 DO CPP. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 

FUNDAMENTAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO 

                                                                        
68BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848 de 1940 (Código Penal). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil 

_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em 4 nov. 2017. 
69 Até o fim da elaboração do presente trabalho.  

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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CONHECIDO EM PARTE, E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PRO-

VIDO.  

(...) 

IV - É entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a conduta 

praticada pelo cliente ocasional não configura o tipo penal do art. 244-A do ECA 

(precedentes).  

(...) 

Recurso ordinário conhecido em parte, e, na parte conhecida, parcialmente pro-

vido para determinar o trancamento da ação penal proposta em desfavor do re-

corrente, em razão da atipicidade da conduta a ele atribuída, tão somente em 

relação ao "fato 01" descrito na denúncia, referente à imputação do art. 244-A, 

caput, do ECA. 70 (Grifo nosso) 

 

Neste caso, o réu foi denunciado por ter tido relações sexuais com duas menores que 

estavam inseridas em situação de prostituição entre os anos de 2007 a 2008 e no ano de 2010, 

indicando a denúncia o artigo 244-A, caput do ECA, bem como o artigo 218-B, §2º, inciso I, 

c/c. artigo 71, ambos do CP.  

No que diz respeito à aplicação do artigo 244-A, caput do ECA, a Corte sustentou mais 

uma vez o precedente do julgado do ano de 2007 – seu primeiro julgado acerca da matéria -, 

informando tratar-se de entendimento consolidado que o cliente ocasional não está inserido na 

norma do referido artigo.  

Nota-se que, neste caso, conforme apontamentos constantes na denúncia, o réu utilizou-

se dos “serviços” sexuais de menores entre os anos de 2007 a 2008, mostrando-se conivente e 

assíduo cliente deste tipo de exploração. Todavia, ainda assim o Tribunal aplicou sua tese e 

classificou o réu como cliente eventual.  

Ao final desta pesquisa jurisprudencial, não resta dúvida de que o Superior Tribunal de 

Justiça, até o término desta pesquisa, posiciona-se no sentido de que o artigo 244-A do ECA 

deve ser aplicado apenas aos que lucram diretamente com a exploração sexual do menor, deno-

minados como “cafetão”, “gerente” ou “proprietário do local”, não tendo aplicabilidade ao cli-

ente ocasional, visto que, para Corte, o cliente ocasional não explora sexualmente quando tem 

conjunção carnal com menor, nem submete de alguma forma ao contexto de prostituição.  

Ademais, ressalta-se que não houve mudança de entendimento do STJ desde seu pri-

meiro julgado, no ano de 2007, acerca da possibilidade de aplicação do artigo 244-A do ECA 

ao cliente ocasional até o último julgamento de que se tem ciência, já no ano de 2017.  

Pondera-se, por fim, que em nenhum momento este trabalho visa afirmar de modo am-

plo e genérico que o Superior Tribunal de Justiça não é defensor de tratamento diferenciado a 

crianças e/ou adolescentes, ou que suas decisões sempre prejudicam esta parcela da população, 

                                                                        
70BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em Habeas Corpus nº 80.481-PR. Disponível em: 

<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequen-

cial=71242622&num_registro=201700161123&data=20170411&tipo=5&formato=PDF>. Acesso em 3 nov. 

2017. 

https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=71242622&num_registro=201700161123&data=20170411&tipo=5&formato=PDF
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=71242622&num_registro=201700161123&data=20170411&tipo=5&formato=PDF
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tendo em vista que a pesquisa apenas levou em consideração o entendimento desta Corte no 

que diz respeito à aplicabilidade do artigo 244-A do ECA ao cliente eventual de prostituição.   
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3. (IN) EFICÁCIA DA DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 244-A DO ECA FACE À 

NOVA CONCEPÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 

 

O princípio da dignidade humana apesar de seu amplo conhecimento e grande aceitação 

nas sociedades atuais, nem sempre foi assim. Isto porque a forma como organizamos nosso 

entendimento, principalmente no que tange a considerações jurídico-sociológicas sofreu bas-

tante alteração e quebra de paradigmas até a configuração atual.  

Assim, o princípio fundamental da dignidade humana tem como objetivo garantir que 

qualquer pessoa, pelo simples fato de pertencer ao gênero humano – independentemente de 

qualquer classe social, raça, língua, nacionalidade ou qualquer outra forma de diferenciação 

que a sociedade pode se utilizar para classificar grupos de pessoas –, consiga ter respeitado suas 

necessidades e direitos essenciais a sua vivência e convivência em sociedade.  

O entendimento pela necessidade de proteção da dignidade humana deu-se após os mo-

vimentos de guerra, em especial da segunda guerra mundial, quando a humanidade se atentou 

para as barbaridades que aconteceram durante o período de guerra e compreendeu que essas 

ações não mais deveriam acontecer, posto que demais vergonhoso e inaceitável para a classe 

humana.  

Desta forma, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que logo 

em seu preâmbulo reconhece que todos os seres humanos precisam ser respeitados de maneira 

igualitária, nos seguintes termos:  

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os 

membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, 71 (Grifo nosso) 

 

Por ser essencial e inerente a qualquer ser humano, é defendido por uma parte da dou-

trina que não merece prevalecer “toda e qualquer idéia de que a dignidade humana encontre seu 

fundamento na autonomia da vontade” 72 

Nesse sentido, Immanuel Kant em um trecho de seu livro Metafísica dos Costumes, 

indica e defende de maneira eficiente o que entende como dignidade, nos seguintes termos: 

 

                                                                        
71ONU. Declaração universal dos direitos humanos. Preâmbulo. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em 7 nov. 2017. 
72 ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. O Princípio Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana e sua 

Concretização Judicial. Disponível em: <http://www.tjrj.jus.br/c/document_library/get_file?uuid=5005d7e7-

eb21-4fbb-bc4d-12affde2dbbe>. Acesso em 5 nov. 2017. 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf


42 
 

 

Quando uma coisa tem preço, pode ser substituída por algo equivalente; por outro 

lado, a coisa que se acha acima de todo preço, e por isso não admite qualquer equiva-

lência, compreende uma dignidade. 73 

 

Assim, o princípio da dignidade humana deve ter eficácia imediata, uma vez que os 

danos aos que não têm seus direitos inerentes a sua condição de humano respeito é de propor-

ções elevadas. Por isso não há necessidade de prévia normatização que inclua todas as situações 

em que o princípio da dignidade pode ser violado – apesar de ser o ideal, pois tornaria sua 

concretização menos dificultosa –, o princípio da dignidade humana deve ser orientador de toda 

a ordem jurídica do Estado.  

Destaca-se que, nesta oportunidade, a distinção entre princípios e valores, uma vez que 

de tamanha importância para a garantia dos princípios no plano da eficácia.  

 

 (...) é importante entender que os princípios são diferentes de valores. Os princípios 

são normas, impõe um dever ser a sociedade, atribuindo proibições e permissões à 

sociedade. Já os valores estão ligados ao contexto social, ao tempo e à forma como a 

sociedade e o indivíduo se comportam para promover o bem da sociedade. O valor se 

modifica conforme o tempo, o espaço, componente histórico e se impõe às atitudes 

dos próprios indivíduos como um juízo de interpretação de regras jurídicas ou não.74 

 

Logo, a dignidade da pessoa humana como entendida hoje não deve comportar exce-

ções, negativa de reconhecimento por estar uma determinada pessoa conforme ou não a conduta 

que a sociedade espera de um homem médio ou mesmo variar de acordo com o contexto em 

que uma pessoa está inserida, não permite qualquer forma de coisificação do ser humano, ainda 

que com seu consentimento.  

Ainda no plano da eficácia, é preciso perceber que: 

 

Para uma norma ou princípio ter eficácia no ordenamento jurídico, é necessário levar 

em conta dois tipos distintos de eficácia:  

a) Eficácia social: é a conduta da sociedade em conformidade com a conduta prevista 

na norma. 

 b) Eficácia Jurídica: Seria a capacidade de atingir os objetivos da norma, se traduz 

nos efeitos produzidos pela norma, a aplicabilidade da norma frente à conduta hu-

mana.75 

                                                                        
73KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. p. 77, 2007. Disponível em: < http://ufpr.cle-

veron.com.br/arquivos/ET_434/kant_metafisica_costumes.pdf>. Acesso em 5 nov.  2017.  
74JÚNIOR, Paulo Gomes de Lima; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. A eficácia do direito à 

dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 316, jan./jun, 2012. Disponível 

em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDYjv9PAOS4J:periodicos.unicesu 

mar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/2400/1651+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 

7 nov. 2017. 
75JÚNIOR, Paulo Gomes de Lima; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. A eficácia do direito à 

dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 324, jan./jun, 2012. Disponível 

em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDYjv9PAOS4J:periodicos.unices 

umar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/2400/1651+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 

7 nov. 2017. 

http://ufpr.cleveron.com.br/arquivos/ET_434/kant_metafisica_costumes.pdf
http://ufpr.cleveron.com.br/arquivos/ET_434/kant_metafisica_costumes.pdf
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Sendo assim,  

 

A dignidade humana chegou ao início do século XXI como o valor supremo cons-

truído pela razão jurídica. No século XXI o valor de dignidade humana não está 

apenas ligado a cada Estado. Sendo um valor universal, devem todos os Estados 

lutar contra a ditadura ou qualquer forma de governo que tire o direito a uma vida 

digna para os indivíduos de uma sociedade.76 (Grifo nosso) 

 

No Brasil, o princípio da dignidade da pessoa humana está consagrado na Constituição 

Federal77 logo em seu artigo 1º, no inciso III, desse modo, compreende-se que é este um dos 

princípios basilares da República Federativa do Brasil, devendo além da simples obediência ser 

norteador das ações e compreensões de situações por parte do Estado, de suas entidades, bem 

como de seu ordenamento jurídico. 

No que se refere a crianças e adolescentes, o princípio da dignidade humana ganha ainda 

mais relevância, uma vez que visa garantir direitos indisponíveis e fundamentais para um ser 

humano que se encontra em situação peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

Na legislação menorista, qual seja, Estatuto da Criança e do Adolescente no que tange 

ao princípio da dignidade humana e sua implicação às crianças e aos adolescentes, dispõe da 

seguinte forma:  

 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade 

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de di-

reitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 78 

 

Desse modo, o ECA ressalta a importância da proteção da dignidade humana da criança 

e do adolescente, bem como a iguala em direitos humanos aos adultos por reconhecê-los de 

maneira expressa como sujeitos de direitos.  

Um pouco mais adianta, o ECA, em seu artigo 17 determina o direito a inviolabilidade 

da integridade de qualquer natureza do menor e em seu artigo 18 estabelece que é dever todos 

garantir de que os direitos dessa população sejam respeitados. 

Portanto, nítido que para a legislação pátria o princípio da dignidade humana também 

deve ser aplicado a crianças e adolescente, apenas com a diferenciação de sua regulamentação, 

implementação e com um pouco mais de rigor, haja vista que esta população ainda está no 

                                                                        
76JÚNIOR, Paulo Gomes de Lima; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. A eficácia do direito à 

dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 324, jan./jun, 2012. Disponível 

em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDYjv9PAOS4J:periodicos.unices 

umar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/2400/1651+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 

7 nov. 2017. 
77BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.pla-

nalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em 7 nov. 2017. 
78BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 7 nov. 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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processo de formação de seu intelecto, caráter e demais estágios que precisam ultrapassar até 

chegarem à fase adulta.  

Há outro princípio que é derivação do princípio da dignidade humana também funda-

mental para o desenvolvimento sadio da criança e do adolescente que é o princípio da dignidade 

sexual. Esta espécie de subprincípio é de extrema importância para preservação da integridade 

física e psíquica do menor. Assim, não há como garantir o princípio da dignidade humana do 

menor sem proteger sua dignidade sexual e vice-versa.  

A Doutrina da Proteção Integral consagra esses dois princípios além de alguns outros 

princípios que se complementam e objetivam serem eficazes para o crescimento de crianças e 

adolescentes saudáveis em todos os aspectos, que em longo prazo permitirá a concretização de 

uma sociedade futura mais equilibrada e justa.  

Quando o Estatuto estabelece de modo expresso que toda criança e todo adolescente 

têm o direito ao respeitado o princípio da dignidade humana ele reconhece que qualquer criança 

e adolescente é um sujeito de direito, devendo ser respeitado da mesma forma que um adulto, 

diferenciando apenas no que diz respeito a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.  

O ECA dispõe de uma parte que versa especificamente sobre a criminalização de con-

dutas que ferem frontalmente à dignidade da criança e do adolescente em sua expressão sexual, 

dessa forma, do artigo 241 ao artigo 244-A o Estatuto descreve condutas positivas que devem 

ser punidas com o intuito de desestimulá-las, além de proteger para que essa classe etária não 

tenha sua mente e corpo violados de modo tão grotesco e inapagável. 

Neste trabalho, no entanto, a observação será limitada apenas ao artigo 244-A do Esta-

tuto da Criança e do Adolescente. Sendo assim, superada as explanações sobre esses dois prin-

cípios basilares da ordem constitucional de grande relevância, passa-se a análise do artigo 244-

A do Estatuto sob a ótica da dignidade humana.  

Como já bem exposto pelo trabalho até aqui, toda divergência que envolve a aplicação 

do artigo 244-A do ECA gira em torno da correta compreensão semântica dos termos “subme-

ter” e “explorar sexualmente”, bem como da vontade do legislador no momento de elaboração 

da norma.  

Contudo, antes de adentrar na verificação do artigo 244-A á luz da dignidade humana e 

consequentemente sua eficácia, é preciso ponderar que esse conflito no momento da aplicação 

de normas é resultado   
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(...) da utilização de conceitos indeterminados na elaboração das normas de direito 

sancionatório, em especial do penal, conceitos muito amplos e que abrangem poten-

cialmente um grande número de situações (...)79 

 

No Brasil, há uma forte cultura do judiciário em aplicar ou deixar de aplicar uma deter-

minada normativa fundamentando a decisão na possível vontade do legislador no momento da 

elaboração do texto legal, na tentativa de interpretar o texto de forma literal, compreendendo o 

texto sem análise mais pormenorizada de todo o ordenamento jurídico.  

Apesar de já existir avanços na direção de interpretar a lei conforme a constituição e 

seus princípios institucionalizados, ainda há julgados que se limitam a observância apenas no 

texto legal a ser debatido e no esforço de identificar a intenção do legislador ao usar determinada 

palavra, como se não houvesse mecanismos adequados para interpretação e aplicação da nor-

mativa em conformidade com os princípios norteadores do Direito, em especial, nos casos que 

envolva a esfera penal e da legislação menorista, a dignidade da criança e do adolescente como 

pessoa humana.  

O cerne dessa controvérsia vale-se da visão que prioriza a dignidade da pessoa humana. 

Assim, vejamos mais uma vez o artigo em debate e passemos à verificação de cada detalhe do 

seu caput tendo como parâmetro a dignidade humana: 

 

Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o desta Lei, 

à prostituição ou à exploração sexual.  

Pena – reclusão de quatro a dez anos e multa, além da perda de bens e valores utiliza-

dos na prática criminosa em favor do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

da unidade da Federação (Estado ou Distrito Federal) em que foi cometido o crime, 

ressalvado o direito de terceiro de boa-fé. 

 § 1o Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local 

em que se verifique a submissão de criança ou adolescente às práticas referidas no ca-

put deste artigo.  

§ 2o Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e 

de funcionamento do estabelecimento.   80 (Grifo nosso) 

 

Em relação ao verbo submeter é preciso enxerga-lo não apenas como sinônimo de sub-

jugar, conectando seu significado a uma situação de induzir alguém coercitivamente a realizar 

conduta que não queira. É preciso depreender que submeter no artigo 244-A do ECA deve ser 

entendido como um verbo que indica uma relação de dependência, uma ação de obediência, e 

o fato de sujeitar uma criança ou um adolescente ao mercado de satisfação de prazer sexual.  

                                                                        
79SERRANO, Pedro Estevam. Excesso de leis e imprecisão normativa como mecanismos de exceção. Disponí-

vel em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/excesso-de-leis-e-imprecisao-normativa-como-mecanismos-

de-excecao>. Acesso em 5 nov. 2017. 
80BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de Julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). <http://www.pla-

nalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 02 nov. 2017. 

https://www.cartacapital.com.br/sociedade/excesso-de-leis-e-imprecisao-normativa-como-mecanismos-de-excecao
https://www.cartacapital.com.br/sociedade/excesso-de-leis-e-imprecisao-normativa-como-mecanismos-de-excecao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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Dessa forma, ainda que não haja reação negativa por parte da criança ou do adolescente 

quando submetido ao contexto do comércio do sexo a simples ação de expor criança ou adoles-

cente a essa triste realidade é suficiente para ser enquadrada neste crime.  

Neste primeiro momento a norma visa a punição dos “cafetões” que são os que lucram 

diretamente com a prostituição dessas crianças e adolescentes, posto que o verbo é complemen-

tado com “à prostituição”, sendo capaz de abarcar ações que são desenvolvidas pela figura do 

rufião costumam realizar para introduzir e manter crianças e adolescentes ao contexto de pros-

tituição.  

Todavia, o mesmo artigo também visa a punição dos clientes ocasionais, pois estão en-

globados dentro do termo “exploração”. 

Ressalta-se nesse ponto que apesar do artigo valer-se de apenas um verbo, qual seja, 

submeter, ele não se limita ao complemento “prostituição”. Isto é, o texto normativo estabelece 

ser crime não apenas a conduta de submeter criança ou adolescente à situação de prostituição, 

mas também a conduta de submeter criança ou adolescente à exploração sexual.  

Passando a análise da locução “explorar sexualmente”, a pronunciamento por parte da 

doutrina menorista descrevendo o seguinte posicionamento:  

 

Prostituição é o comércio carnal e cunho sexual. No caso, dá-se a exploração do 

corpo de meninos e meninas, um verdadeiro comércio sexual, onde crianças e adoles-

centes trocam (ou são obrigadas a trocar) prazeres sexuais por pecúnia. 

A exploração sexual, por seu turno, é toda a forma de aproveitamento sexual 

sobre alguma pessoa. Pode ser a exploração de forma comercial ou não. É todo 

tipo de atividade onde alguém usa o corpo de uma criança ou de um adolescente 

para tirar vantagens de caráter sexual 81 (Grifo nosso) 

 

O cliente ocasional faz ao praticar conjunção carnal com uma criança ou um adolescente 

nada mais é do que usar o corpo desse menor, mesmo que com seu consentimento e ainda que 

esse menor já esteja inserido no contexto de prostituição, para se beneficiar com prazeres-van-

tagens de natureza sexual.  

A ação de explorar sexualmente pode inclusive ser praticada pelos pais ou responsáveis 

pela criança ou pelo adolescente, quando estes oferecem os corpos dos menores que estão sob 

suas responsabilidades ao mercado do sexo. 

Assim, não faz sentido sustentar que o artigo 244-A do ECA visa exclusivamente punir 

os que lucram com o mercado da prostituição de crianças e adolescentes, visto que sua redação 

                                                                        
81FONSECA, Antônio Cezar Lima de. Crimes contra a criança e o adolescente. p. 146. Livraria do Advogado, 

2011.  
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deixa claro que devem ser punidos tanto aqueles que submetem criança ou adolescente à pros-

tituição, como também, quem submete criança ou adolescente à exploração sexual.  

Ademais, ao negar vigência ao artigo no que diz respeito à aplicação dele aos clientes 

ocasionais o STJ tornou-o ineficaz na persecução do objetivo ao qual foi criado, qual seja, o de 

desestimular que pessoas submetam crianças e adolescentes ao comércio do sexo, bem como 

do uso desse tipo de “serviço”’.  

Logo, fica nítido que o artigo 244-A do ECA por si só já seria capaz de punir o cliente 

ocasional, em virtude de que explorar sexualmente ultrapassa a questão do lucro com o corpo 

da criança ou do adolescente, inclui-se também a conduta daquele que se beneficia com o corpo 

do menor com o objetivo de saciar suas vontades de cunho sexual.  

Acontece que houve por parte do STJ um preciosismo exacerbado e negativo na tenta-

tiva de encontrar o significado dos termos, em detrimento do melhor interesse dos menores 

envolvidos nos casos concretos, além de aplicação do texto legislativo sem a correta adequação 

ao princípio da dignidade humana.  

A eficácia do artigo 244-A do ECA ficou comprometida quando o STJ negou sua apli-

cabilidade a figura do cliente ocasional quando se observa a normativa contida no artigo através 

da ótica da atual concepção de dignidade humana, visto que 

 

O princípio da dignidade da pessoa humana deve possuir aplicabilidade. Para isso é 

necessário que ele vede ao ordenamento jurídico qualquer norma que entre em con-

tradição com a dignidade da pessoa humana e que a sociedade aja conforme as con-

dutas previstas no ordenamento jurídico, independentemente de mediadas coercitivas, 

posto que os princípios constitucionais não buscam punir e, sim, melhorar a essência, 

a natureza do ser humano, proteger o homem como tal, como ele é, garantindo-lhe 

uma vida digna.82 

 

Sendo assim, a maneira como o Superior Tribunal de Justiça procedeu impactou de 

modo significativo no plano da eficácia da norma disposta no artigo 244-A do ECA. Isto porque 

reduziu de maneira lamentável a eficácia da norma face ao que entendemos atualmente como 

concepção de dignidade humana.  

Importante salientar que a eficácia do dispositivo 244-A do ECA não ficou comprome-

tido por causa de seu texto legal, mas pela compreensão contrária ao que indica sua leitura e 

interpretação com base no princípio norteador da dignidade humana.  

                                                                        
82JÚNIOR, Paulo Gomes de Lima; FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. A eficácia do direito à 

dignidade da pessoa humana. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 12, n. 1, p. 336, jan./jun, 2012. Disponível 

em: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZDYjv9PAOS4J:periodicos.unicesum 

ar.edu.br/index.php/revjuridica/article/download/2400/1651+&cd=2&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br >. Acesso em 7 

nov. 2017. 



48 
 

 

Ressalta-se, também, que a ineficácia da disposição do artigo 244-A do Estatuto apenas 

se deu quanto à figura do cliente ocasional, haja vista que foi apenas a esses casos que o Supe-

rior Tribunal de Justiça negou vigência ao artigo entendendo que não havia na conjunção carnal 

mediante paga entre crianças e/ou adolescentes e um adulto uma relação de exploração sexual.  

No que diz respeito aos que se beneficiam financeiramente com o comércio sexual de 

crianças e adolescentes, seja na figura do cafetão, seja como gerente, proprietário ou responsá-

vel pelo estabelecimento onde crianças e adolescentes são expostos ao mercado do sexo, o re-

ferido artigo, desde sua entrada em vigor, mostrou-se bastante eficaz, punindo-os sem nenhum 

ponto controvertido a sua correta aplicação.  

No entanto, atualmente não há espaço para a não punição ou dificuldade em encontrar 

o dispositivo normativo que objetiva a criminalização da conduta do cliente ocasional, uma vez 

que em vigor em nosso ordenamento jurídico o artigo 218-B do Código Penal que põe fim a 

controvérsia, posto que:  

 

Com a alteração introduzida pela Lei 12.015/09 no Título VI do Código Penal, que 

trata dos crimes contra a dignidade sexual, modificando a redação do artigo 218 e 

introduzindo um novo tipo penal no artigo 218-B, com a rubrica ‘favorecimento da 

prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável’, cremos como inegá-

vel a constatação de revogação tácita deste crime do ECA, repetido que foi em todos 

os seus termos no novo diploma legal, incluindo também as figuras equiparadas do 

parágrafo 1º e a previsão do parágrafo 2º.83 

 

Este novo tipo penal, introduzido ao Código Penal pelo artigo 218-B, foi criado com 

atenção ao posicionamento do poder judiciário sobre a aplicação do artigo 244-A do ECA em 

relação ao cliente eventual. Assim, segue trecho da exposição de motivos da lei nº 12.015/2009 

que estabeleceu de modo mais direto e claro a punição do cliente ocasional de crianças e ado-

lescentes vítimas inseridas no contexto de prostituição:  

 

Outra atenção foi dada em relação ao cliente da prostituição infantil, acrescentando-

se o art. 218-B, do qual deve constar parágrafo a dispor que incorre também no 

crime de favorecimento quem tem conjunção carnal ou pratica outro ato libidi-

noso com pessoa menor de 18 e maior de 14 anos. 84 (Grifo nosso)  

 

Neste ponto da pesquisa, torna-se evidente que não era necessário criar esse novo tipo 

penal, pois o próprio texto normativo do artigo 244-A do ECA é suficiente para penalizar tanto 

                                                                        
83MACIEL, Kátia. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos Teóricos e Práticos. 4º ed. p. 938. 

Editora Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2010. 

84SENADO FEDERAL. Projeto de lei nº 292 de 2009. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/do-

cumento?dm=629506&disposition=inline>. Acesso em 4 nov. 2017. 

http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=629506&disposition=inline
http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=629506&disposition=inline
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o “cafetão/rufião” – quem submete à prostituição –, quanto o cliente ocasional – quem submete 

à exploração sexual.  

Por fim, salienta-se que este debate se quer deveria ser suscitado, caso tivesse sido so-

lucionado os casos que envolvia a figura do cliente ocasional com base nos princípios constitu-

cionais, no microssistema menorista – Estatuto da Criança e do Adolescente -, bem como no 

princípio da dignidade humana, nesse caso aplicado ao menor, uma vez que são norteadores 

capazes de apontar para a direção de um entendimento diverso do consolidado pelo STJ em 

seus julgamentos e que culminou na tese firmada logo no primeiro julgado e mantida até o 

julgamento mais recente.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final de toda a exposição que esta pesquisa se propôs realizar, compreende-se que a 

história dos direitos das crianças e dos adolescentes é principalmente marcada de grandes bar-

baridades. Durante décadas essa faixa etária ficou à margem da sociedade, sem dedicação de 

atendimento diferenciado como pessoa em desenvolvimento que é, sendo consequência da de-

mora em reconhecer sua condição de sujeito de direito.  

Percebeu-se também que até a consagração da Doutrina da Proteção Integral os outros 

modos de visão e emprego de recursos às crianças e aos adolescentes causaram mais malefícios 

que benefícios, haja vista o tratamento desigual e subumano que receberam, principalmente 

aqueles que além de menores pertenciam a classe menos favorecida economicamente.  

Foi possível constatar que a Doutrina da proteção Integral se aplicada de modo correto 

é eficaz para sanar qualquer dúvida ou lacuna jurídica no que diz respeito à melhor solução de 

quaisquer controvérsias que tenham crianças e ou adolescentes envolvidos.  

A Rede de Garantias, o Estatuto da Criança e do Adolescente possuem um aparato de 

qualidade e suficiente para a proteção dessa faixa etária de modo integral, nos aspectos físicos, 

psicológicos e intelectuais, mas que se faz necessário o apoio e auxílio do Estado como um todo 

– dos três poderes existentes –, da família e da sociedade.  

No que diz respeito ao artigo 244-A do ECA, entende-se que apenas seu texto normativo 

seria suficiente para punir aqueles que se valem do comércio sexual de crianças e adolescentes, 

visto que também exploram o corpo dessas vítimas, marcando-os de modo intolerável e indis-

cutível. 

Além disso, constata-se que os argumentos utilizados pelo STJ, inclusive em sua nota 

de esclarecimento, não são suficientes para sustentar a tese firmada, na realidade, a doutrina, 

sociedade civil e até mesmo o legislativo possuem posicionamentos que confrontam o entendi-

mento da referida Corte.  

Aliás, após a leitura dos votos dos ministros do STJ que se valem de termos que indicam 

que as adolescentes inseridas nesse contexto já estão corrompidas, como se o simples fato de já 

terem sido inseridas no contexto de prostituição e exploração sexual, e consequentemente já 

terem tido relações sexuais com várias pessoas fossem suficientes para não observância do 

princípio da dignidade humana, em detrimento de qualquer possível confusão semântica de 

termos. Assim, é inegável a conclusão que a decisão reforça ainda mais o estigma que essas 

crianças e adolescentes sofrem, consolidando preconceitos latentes em nossa sociedade e de-

monstra como é arcaico o Poder Judiciário Brasileiro.  
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Entende-se que a vigência do artigo 244-A do ECA foi negado aos casos que envolve-

ram clientes ocasionais pela simples ausência de aplicação de princípios constitucionais e in-

terpretação sistêmica do Estatuto, bem como da Doutrina da Proteção Integral.  

Conclui-se também que ao negar aplicação do artigo 244-A do ECA aos clientes ocasi-

onais, principalmente no período em que não havia a normativa disposta no texto no artigo 218-

B do Código Penal, o STJ julgou de modo contrário ao que defende e visa proteger o princípio 

da dignidade humana, tendo em vista que julgou as situações utilizando-se de argumentos jurí-

dicos fracos para consolidar os preconceitos de seus ministros, além de sua visão de mundo 

limitada, sem levar em consideração o sofrimento, constrangimento que essas vítimas passam 

nesse contexto de prostituição e exploração sexual ainda que de modo consensual e mediante 

remuneração.  

Por fim, reconhece-se que apesar de a Doutrina da Proteção Integral aparentar ser bas-

tante para regulamentar a sistemática jurídico-sociológica que abrange crianças e adolescentes, 

ainda é muito defasada sua efetividade na prática, seja por parte do Estado-gestor com ausência 

de ações de cunho político-social em benefício dessa população, seja por parte do Estado-legis-

lativo por atraso na adequação e perfeição técnica de suas produções normativas, seja por parte 

do Estado-julgador que se acovarda muitas vezes em aplicar a lei, valendo-se de proposições 

filosóficas pouco aplicáveis e especulações bestificantes de termos simples de extrair seus sig-

nificados, seja por parte de grupos da sociedade que se preocupam com diversos outros assuntos 

e não priorizam ações que visam garantir melhor qualidade de vida para essa população, esque-

cendo sua responsabilidade, ou até mesmo por parte da família desses menores que se furtam 

ao dever de criá-los e protegê-los.  
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