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Dedico este trabalho a cada criança brasileira vítima de abuso
sexual. Segundo dados do Ministério da Justiça, estima-se que a 
cada oito minutos uma criança é vítima de abuso no Brasil. Que 

este meu trabalho possa contribuir para a visibilidade do 
fenômeno e para o fortalecimento de políticas públicas

mais eficazes no enfrentamento da questão.  
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CANÇÃO DA MENINA MALTRATADA

Não, não será com métrica nem com rima. 

Uma coisa sem nome violentou uma menina.

Ação barata sem a prata do pensamento  

o ouro do sentimento

o dia da empatia. 

Noite.Uma coisa.

Não era o lobo

nem o ogro

nem a bruxa,

era a fúria do real

sem o carinho do símbolo.

Stop, a poesia parou.

Ou foi a humanidade? 

Stop nada,

a menina sente e segue

com métrica, rima, graça, vida.

Onde está tua vitória, ignomínia? 

Uma prosa continua

poética como era

saltitante o bastante

para não perder a poesia.

A coisa (homem?) é punida como um lobo

no conto de verdade. 

E imprime-se um nome

na ignomínia. 

A menina liberta expressa

ri e chora, volta a ser

qualquer (única) menina.

Pronta para a métrica

pronta para a rima

pronta para a vida

(canto de cicatriz),

pronta para o amor a dois,

à espera, suave, escolhido

(CELSO GUTIFRIEND)
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BORGES, Emanuella de Oliveira. O Processo de Responsabilização do Agressor Sexual de 
Crianças: uma análise junto aos casos em acompanhamento no Serviço Sentinela de 
Florianópolis. 2009. 173 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso – Serviço Social,
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto de estudo o processo de responsabilização do agressor 
sexual intrafamiliar de crianças a partir de uma análise junto aos casos em acompanhamento 
no Serviço Sentinela de Florianópolis. A motivação para esta temática se deu a partir da 
experiência de estágio com a Equipe de Acompanhamento do serviço em questão, 
especialmente no atendimento às crianças vítimas de abuso sexual intrafamiliar. Sendo assim, 
objetiva-se identificar, a partir dos casos em acompanhamento no Serviço Sentinela de 
Florianópolis, como vêm ocorrendo o processo de responsabilização do agressor sexual 
intrafamiliar de crianças, assim como os principais fatores que dificultam esse processo. Para 
tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, utilizando-se metodologicamente de uma 
pesquisa documental de caráter quantitativo e qualitativo, que procurou caracterizar e 
qualificar os dados levantados com a pesquisa. Paralelamente fez-se uma pesquisa 
bibliográfica, que possibilitou uma maior compreensão acerca do fenômeno, assim como uma 
melhor análise dos dados. Na Seção I deste trabalho apresenta-se o fenômeno da Violência
Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes, contemplando algumas discussões a respeito, 
especialmente às relacionadas ao abuso sexual intrafamiliar contra crianças. A Seção II 
explana acerca da Política Nacional de Enfretamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil,
Plano Nacional, Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e do Serviço 
Sentinela de Florianópolis, procurando trazer também algumas considerações sobre a temática 
da responsabilização do agressor sexual de crianças. Já a Seção III, que se refere à pesquisa, 
primeiramente foi realizado um levantamento dos casos em acompanhamento no Serviço 
Sentinela de Florianópolis durante o mês de agosto de 2009, no qual foi possível uma 
aproximação com os casos relacionados ao abuso sexual intrafamiliar, especialmente contra 
crianças. Neste âmbito, destacam-se quarenta e seis casos, de onde se levantou o perfil de 
trinta casos que apresentaram início na equipe de acompanhamento entre os anos de 2005 e 
2008. Evidenciou-se, então, diferentes situações do processo de responsabilização do agressor 
intrafamiliar de crianças e elaborou-se uma amostra de seis casos a serem pesquisados, que 
foram descritos e analisados. Diante do exposto, vale destacar que, a partir da referida 
pesquisa documental e bibliográfica, foi possível constatar que há diversos entraves no 
processo de responsabilização do agressor sexual de crianças, aponta-se, portanto, a 
necessidade de se voltar à atenção para essa questão, que deve estar atrelada a garantia de 
políticas públicas.  

Palavras-chave: Abuso sexual. Agressor sexual. Responsabilização. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Sistema de Garantias de Direitos da Criança e do Adolescente e Plano Nacional 
de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. 
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INTRODUÇÃO

O abuso sexual de crianças é um assunto polêmico discutido nacional e 

internacionalmente. Nos últimos anos, com o aumento das denúncias neste âmbito, a mídia 

tem explorado com mais frequência essa temática, principalmente as situações relacionadas 

ao abuso sexual intrafamiliar. 

Com o crescimento da violência urbana nos dias atuais, há uma maior preocupação 

com a incidência da violência a partir de pessoas desconhecidas, o que pode ser chamado de 

“mito do estranho”1. Todavia, as recentes estatísticas apontam que os familiares/responsáveis 

são, em grande número, os protagonistas do abuso sexual contra a criança/adolescente. Dados 

demonstram que cerca de 85 % dos abusadores2 sexuais são conhecidos das vítimas, sendo 

especialmente pais e padrastos. 

A violência sexual contra crianças e adolescentes, além se ser um crime, é 

considerado um “tabu” em nossa sociedade. Entretanto, estudos demonstram que apesar do 

fenômeno sempre ter sido condenado, um “crime contra os costumes”, há uma grande 

incidência de sua prática. Neste sentido, ainda que tenha existido desde os primórdios de 

nossas sociedades, a ocorrência do fenômeno sempre foi velada e, de certa forma, permanece 

sendo resguardada por “pactos de silêncio”. De acordo com Schmickler (2006), enquanto a 

violência urbana é visível e francamente notificada, a violência sexual intrafamiliar continua 

oculta pelo silêncio e subnotificada.  

No Brasil, há pouco mais de vinte anos, foram consagradas as iniciativas em relação 

ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. Não obstante, ainda mais 

recente foi a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente3, e com ele, a concepção 

de que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e pessoas em condição peculiar de 

desenvolvimento. Assim, principalmente a partir deste período, a violência sexual contra 

crianças e adolescentes passou a ser entendida como uma agressão a seus direitos 

fundamentais.  

A Constituição Federal de 1988 e o ECA representaram um grande avanço no que 

tange à mudança na concepção da infância/adolescência, que historicamente foi considerada 

como uma fase de tutela e submissão. Foi a partir deste contexto que, em 2000, criou-se o 
                                               
1 Azevedo e Guerra, 1996 apud RECH, 2006.
2 Reportar-se-á ao autor do abuso sexual contra crianças e adolescentes como abusador ou agressor sexual, 
considerando a natureza da relação, de violência, abuso, agressão. 
3 Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990.
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Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, importante 

instrumento de garantia e defesa dos direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual. Atrelado ao Sistema de Garantias da Criança e do Adolescente - SGDCA, previsto 

pelo ECA, o referido plano constitui-se enquanto diretriz nacional da política de 

enfrentamento à questão. 

Esse plano expressa o consenso internacional de que a eliminação da violência sexual 

deve se dar em diferentes frentes, a partir de ações articuladas de prevenção, atenção, defesa 

de direitos e responsabilização (FALEIROS e FALEIROS, 2001). Assim também o SGDCA 

prevê a articulação de ações a partir de eixos estratégicos de promoção, defesa e controle de 

efetivação de direitos. O eixo de defesa, por sua vez, refere-se à proteção dos direitos da 

criança e do adolescente, prevendo também a responsabilização do violador desses direitos. 

Considerando que o abuso sexual contra a criança e/ou adolescente ainda é percebido 

enquanto um “tabu” em nossa sociedade, sua responsabilização também é percebida de forma 

peculiar, uma vez que a sociedade “vê”, mas não quer “enxergar” o que se apresenta por trás 

dos noticiários mostrados pela mídia. Nas notícias acerca da ocorrência da violência sexual, 

assim como em relação à violência urbana, a sociedade clama por segurança e pela 

responsabilização do agressor, evidenciando a criminalização do sujeito como solução. 

Entretanto, percebe-se que as políticas públicas referentes à questão, por exemplo, não 

estão presentes nos noticiários, e sua efetivação não é reclamada pela sociedade. O caráter 

focalista e reducionista das políticas sociais no Brasil remetem a não efetividade de direitos, 

apesar da regulamentação dos mesmos pela legislação do país. Vêm se promovendo, assim, 

ações desarticuladas em vez de um sistema de garantias, o “desacesso” ao invés do acesso e a 

repressão e o controle em vez da promoção e da defesa dos direitos humanos. 

Segundo Santos (2007, p. 286): “o campo da responsabilização por crimes sexuais está 

completamente descoberto por pesquisas e sistematização de dados”. Não obstante a isso, 

elencou-se o presente desafio como tema desse trabalho. 

A motivação pela discussão dessa problemática surgiu a partir da experiência de 

estágio no Serviço Sentinela de Florianópolis, mais especificamente na Equipe de 

Acompanhamento, onde foi possível visualizar uma maior incidência de episódios de abuso 

sexual no âmbito familiar, principalmente contra crianças. A escolha do tema está atrelada 

especialmente ao sentimento de “impunidade” por parte das profissionais de referência dos 

casos em relação à responsabilização do agressor sexual, uma vez que se realiza o 

acompanhamento psicossocial à vítima que, em muitos casos, permanece em convivência com 

este, dificultando sobremaneira a defesa e proteção de seus direitos. 
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Cabe salientar, então, o foco infantil deste trabalho como uma forma de delimitação do 

universo de pesquisa, tendo em vista a complexidade das questões que envolvem o tema. 

Porém, não deixando de considerar a incidência do fenômeno na fase da adolescência. 

Ressalta-se aqui, a maior dependência e necessidade de proteção e cuidado por parte dos 

pais/responsáveis durante a infância, então, compreende-se as particularidades desta fase da 

vida, que se torna mais suscetível em tais relações. 

Assim, acredita-se que a responsabilização do agressor sexual deve ser entendida 

como uma forma de proteção e defesa de direitos das crianças vítimas, além de ser um 

mecanismo de prevenção de reincidências. Neste sentido, pretende-se com este trabalho, 

compreender como vem se processando essa responsabilização, evidenciando 

estratégias/caminhos para as intervenções profissionais neste âmbito. 

Sendo assim, como objetivo geral deste trabalho, procura-se identificar, a partir dos 

casos em acompanhamento no Serviço Sentinela de Florianópolis, como vêm ocorrendo o 

processo de responsabilização do agressor sexual intrafamiliar de crianças, assim como os 

principais fatores que dificultam esse processo. Além disso, pretende-se mais 

especificamente:

a) Identificar o perfil dos casos de violência sexual em acompanhamento no Serviço 

Sentinela de Florianópolis, em especial aqueles que iniciaram atendimento entre 

os anos de 2005 a 2008;

b) Compreender o processo de atendimento do Serviço Sentinela de Florianópolis;

c) Identificar, a partir da denúncia de abuso sexual contra a criança/adolescente, o 

fluxo de entrada da denúncia na equipe de acompanhamento, bem como o fluxo 

de entrada da denúncia em relação à responsabilização do agressor;

d) Descrever o fluxo de entrada da denúncia na equipe de acompanhamento e o fluxo 

da denúncia em relação à responsabilização do agressor, nos casos selecionados 

para análise; 

e) Identificar a rede de atendimento ao agressor no município de Florianópolis.

Para tanto, realizou-se uma pesquisa exploratória, de caráter quanti-qualitativo, uma 

vez que se objetivou não somente apresentar os dados levantados, mas principalmente a 

discussão dos mesmos. As pesquisas exploratórias possuem a finalidade de desenvolver, 

esclarecer e modificar idéias, proporcionando uma visão geral acerca de determinado fato, 

principalmente quando o tema é pouco explorado (GIL, 1995).  

Assim, para a elaboração deste trabalho, foi realizada a pesquisa bibliográfica e a 

documental, sendo que esta última, segundo Gil (1995, p. 73), “assemelha-se muito a pesquisa 
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bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes [...]. A pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico”.  Já a 

pesquisa bibliográfica, “é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 1995, p. 71). 

A partir da referida pesquisa bibliográfica, na Seção I deste trabalho discute-se a 

questão da Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes, apresentando uma 

contextualização do fenômeno, aspectos conceituais e a CF e o ECA como instrumentos de 

garantia de direitos neste âmbito. Também se apresentam as modalidades da violência 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes, enfatizando a discussão do abuso sexual 

intrafamiliar contra crianças. 

Já na Seção II é apresentada a caracterização do enfrentamento do fenômeno, a partir 

da Política Nacional de Enfretamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, colocando a 

importância da efetivação do SGDCA e do Plano Nacional de Enfretamento da Violência 

Sexual Infanto-Juvenil. Neste contexto, explana-se também acerca do Serviço Sentinela de 

Florianópolis e da questão da Responsabilização do Agressor Sexual de Crianças. 

Na Seção III são apresentados os dados levantados a partir da pesquisa documental, 

que foi realizada principalmente com base nos prontuários do Serviço Sentinela; sendo que, 

foram realizadas consultas às profissionais de referência dos casos em momentos de 

dificuldades de apreensão dos dados ou para confirmação de algumas informações. A referida 

pesquisa documental incluiu também uma investigação acerca dos Boletins de Ocorrência, 

Inquéritos Policiais ou processos criminais envolvendo os respectivos agressores.

A partir disso, primeiramente realizou-se um levantamento do total de casos em 

acompanhamento no Serviço Sentinela de Florianópolis em meados do mês de agosto de 

2009, bem como levantou-se o perfil de trinta casos que entraram em acompanhamento entre 

os anos de 2005 e 2008. Após, evidenciando diferentes situações do processo de 

responsabilização do agressor intrafamiliar de crianças, elaborou-se uma amostra de seis 

casos a serem pesquisados, os quais foram apresentados e discutidos, utilizando-se também de 

pesquisa bibliográfica. 

Para finalizar, considerando a apresentação e discussão dos dados pesquisados, bem 

como o levantamento bibliográfico acerca da questão, são apresentadas as considerações 

finais deste trabalho, esperando suscitar reflexões sobre o tema e contribuir para a discussão 

do enfrentamento do fenômeno da violência sexual contra crianças e adolescentes.
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1 A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

A doença da violência intrafamiliar que afeta a célula-social –família – torna 
doente a sociedade [...] (SCHREIBER, 2001, p. 12).

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEITUAÇÃO DO FENÔMENO

A violência é atualmente um tema de grande relevância mundial, tornando-se difícil 

conceituá-lo devido a sua face multifacetada. Não obstante a isso, buscou-se algumas 

concepções acerca deste fenômeno. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, violência é o uso intencional da força 

física ou do poder, contra outra pessoa, ou contra um grupo e uma comunidade que resulte, 

ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 

desenvolvimento e privação.

Contudo, a fim de contribuir com a discussão anterior, elencou-se a concepção de 

Chauí que entende a violência como:

A conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre superior 
e inferior [...] a ação que trata um ser humano não como sujeito, mas como uma 
coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo silêncio de modo que, 
quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou anuladas, há violência 
(apud AZEVEDO e GUERRA, 1993, p. 33). 

Neste sentido, a conceituação de violência implica uma dominação e uma coisificação 

do outro nas relações. Corroborando com esta concepção, Barudy (2000 apud ESBER, 2009) 

defende que a violência possui como dimensões constituintes essenciais, o sofrimento e o 

poder, sendo que as situações violentas envolvem não somente um abuso de poder, mas 

também um sofrimento profundo, principalmente nas vítimas. 

No que se refere às relações, vale citar Esber (2009, p. 29) em seu entendimento de 

que “pode-se falar em relações violentas, e não apenas indivíduos violentos”. A autora afirma 

que a Psicologia Social Crítica ao mesmo tempo em que nega a violência como uma questão 

biológica, considera sua constituição na relação dialética entre homem e sociedade. 

A violência, portanto, não é um fenômeno natural, mas uma construção complexa. De 

acordo com Santos (2006) é necessário discutir a violência por meio de uma lógica 

essencialmente humana, constituída cultural, social, econômica e politicamente. Neste 
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sentido, o homem é construído na relação com os demais, e a violência é o fenômeno 

resultante da articulação entre os diversos fatores presentes na dinâmica das relações que 

constituem a sociedade. 

Adentrando a questão da violência intrafamiliar contra a criança/adolescente, cabe 

frisar que os maus-tratos infantis quando causados por familiares ou responsáveis implica 

numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto e numa coisificação da infância

(PIRES, 1998 apud SCHREIBER, 2001). De acordo com Gabel (1997 apud FALEIROS, 

2000, p. 14) “maus tratos abrange tudo o que uma pessoa faz e concorre para o sofrimento e a 

alienação de outra”, o que conota sua relação com a violência em suas mais variadas formas.

Por outro lado, os maus-tratos praticados por outros membros, que não convivem ou 

possuem laços de parentesco com a vítima, são denominados de violência extrafamiliar. 

Porém, dentro de sua feição extrafamiliar, não se pode deixar de considerar os maus-tratos 

causados por aqueles que, apesar de não responsabilizar-se diretamente pelos cuidados à 

criança/adolescente, possuem também o dever de protegê-los, onde entram a sociedade e o 

Estado.

Procurando conceituar a violência intrafamiliar, sobre a qual discorre este trabalho, 

recorremos à Minayo e Souza (1999 apud ALGERI e STOBAUS, 2005) que a compreendem,

assim como as demais violências, como um fenômeno complexo, e que deve ser 

compreendido como histórico, social e culturalmente constituído. Ainda segundo estas 

autoras, por ser construída em sociedade a violência pode ser desconstruída.

Neste trabalho, procurar-se-á explanar acerca da violência intrafamiliar, contudo, serão 

sinonimamente utilizados os conceitos de violência doméstica, já que as teorizações sobre 

ambas apresentam sentidos muito próximos. Assim, considera-se por violência intrafamiliar

[...] toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da 
família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, 
incluindo pessoas que passam a assumir a função parental, ainda que sem laços de 
consangüinidade, e em relação de poder à outra (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, 
p. 15). 

Salienta-se que, na violência intrafamiliar, segmentos mais vulneráveis apresentam-se 

como vítimas principais, como por exemplo as mulheres, as crianças/adolescentes, os idosos e 

deficientes físicos, sendo que historicamente o homem adulto, salvo exceções, vem 

representando o principal agressor. 
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Na sociedade brasileira, desde o tempo colonial até os dias atuais, as crianças vêm 

sendo vítimas tanto de uma compreensão autoritária do pátrio poder4, como por concepções 

socializadoras e educativas baseadas em castigos físicos, pela impunidade de seus 

vitimizadores, pelo descaso e tolerância da sociedade com a extrema miséria e com as mais 

diversas formas de violência, e ainda por cortes orçamentários em políticas públicas e 

programas sociais (FALEIROS, 2000).

Nas palavras do autor, a ideologia machista relacionada ao gênero e à questão da 

idade, têm historicamente autorizado os homens e os adultos a exercerem poder sobre as 

mulheres e os mais jovens. Na referida direção, de autoritarismo e dominação do mais forte, 

que se constituiu ao longo do tempo, não apenas as relações familiares, mas as demais 

relações na sociedade brasileira.

Os valores do machismo, do patriarcalismo e de inferioridade de gênero e da 
submissão das crianças aos adultos fazem parte da estrutura de uma sociedade [...] 
Autoritarismo, machismo, preconceitos, conflitos se articulam com as condições de 
vida das famílias, e as questões de poder se manifestam nas relações afetivas e na 
sexualidade (FALEIROS e FALEIROS, 2001, p. 16). 

A partir disso, é possível compreender o lugar destinado à infância ao longo do tempo. 

Analisando a infância a partir de uma perspectiva histórica, cabe considerar inicialmente a 

própria origem da palavra. Do latim “in-fale”, infância significa “o que não fala”, o que vem 

somar com sua concepção histórica de inferiorização ao mundo adulto (CLAUDINO, 2007 

apud SAMPAIO, 2009).

A historicidade da entidade familiar vem corroborar para esta concepção. A palavra 

família é derivada do latim “famulus”, o que quer dizer, escravo doméstico. Com origem na 

Roma Antiga, a “famulus” caracterizava-se pela existência de um pater família (pessoa com 

plenos poderes) que exercia poder absoluto sobre a mulher, os filhos e um determinado 

número de escravos. Esse poder dava-lhe o direito de decidir sobre a vida e a morte de todos 

(BARROS, 2006). 

Esses fatores são determinantes para a compreensão da conotação da infância, que até 

o início do século passado, fora considerada, inclusive juridicamente, como uma fase de 

incapacidade, tutela, relacionada à obediência e à submissão. Assim, apesar da construção de 

um novo paradigma acerca da questão na atualidade, a infância nem sempre foi percebida 

                                               
4 Atualmente denominado de Poder Familiar, por meio do novo código civil, o pátrio-poder foi definido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente como o dever de sustento, guarda e educação para os filhos, que deve ser 
exercido em igualdade de condições pelos pais (VERONESE e COSTA, 2006).   
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como uma fase específica e própria da vida, e nem sempre a criança foi entendida como um 

sujeito de direitos (FALEIROS, 1997).

Conforme Pereira (2000), desde a família medieval até a família moderna, verificou-

se importantes mudanças na atitude da família para com a criança, e uma modificação do 

papel familiar. Até o século XVI, à família destinava-se somente a transmissão da vida, dos 

bens e do nome. Contudo, a partir da metade do século XVII, surge o sentimento de família, e 

desse modo, uma nova relação fraterna desta com os seus, em oposição à perspectiva de 

inferiorização da infância.

A família moderna, pois, passa a constituir-se como uma entidade privada, fechada em 

sua casa, e destinada à promoção da saúde e educação das crianças (ARIES, 1981 apud 

PEREIRA, 2000). 

No contexto brasileiro, é no século XIX, com o movimento higienista, que mãe e filho 

passaram a assumir um papel relevante no seio familiar, em contraposição ao paternalismo do 

sistema colonial, onde o homem/pai era o patrão e protetor dos demais membros desta. Neste

movimento, dentre outros fatores, a família passou a não só responsabilizar-se pela saúde e 

educação de suas crianças, mas as relações familiares deixaram o âmbito privado para serem 

objetos de intervenção pública. No novo modelo de família que estava surgindo, o pai fora 

perdendo a centralidade, e a figura materna ganhou mais autonomia no interior do ambiente 

doméstico (PEREIRA, 2000). 

Já no início do século XX, ocorreu uma nova transição de valores, destacando-se a 

emancipação sexual e econômica da mulher e posteriormente, o movimento estudantil. Mais 

tarde, com o protagonismo de movimentos sociais, a criança e o adolescente passam a ser 

considerados como sujeitos de direitos e em condição peculiar de desenvolvimento. 

Foi então, como fruto de um processo histórico, permeado pela efervescência cultural 

e mobilização social da época, que foram aprovados a Constituição Federativa do Brasil, em 

1988, e o ECA em 1990, marcos legais no que se refere à Doutrina da Proteção Integral e da 

Prioridade Absoluta à criança e ao adolescente, antes à contribuição de diversos Tratados e 

Convenções nacionais e internacionais em favor dos direitos humanos5.

A Proteção Integral foi adotada como doutrina a partir da Carta Magna Brasileira, em 

seu artigo 227 e posteriormente regulamentada pelo ECA, e pressupõe atendimento a todas as 

necessidades das crianças e adolescentes para desenvolver plenamente sua personalidade, 

                                               
5 Destaca-se, dentre outras, a Declaração de Genebra, em 1924; Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, e a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, a Convenção Internacional sobre os Direitos da 
Criança de 1989, dentre outros. 
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considerando seu estado de formação biopsicossocial. A proteção de crianças e adolescentes 

deve se sobrepor a quaisquer outras medidas, como prioridade, a fim de que seus direitos 

sejam resguardados (GOMES, 2008).

Nesta perspectiva, corroborando com o pensamento de Costa (1992), a Doutrina da 

Proteção Integral à criança e ao adolescente

[...] afirma o valor intrínseco da criança como ser humano; a necessidade de especial 
respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o valor prospectivo da 
infância e da juventude, como portadora da continuidade do seu povo e da espécie e 
o reconhecimento da sua vulnerabilidade, o que torna as crianças e adolescentes 
merecedores de proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado, o 
qual deverá atuar através de políticas específicas para promoção e defesa de seus 
direitos (IN: PEREIRA, 1992, p. 17)6. 

A Prioridade Absoluta, por sua vez, também regulamentada por meio do ECA em seu 

artigo 4º, refere-se a condição de que a infância e a adolescência sejam admitidas como 

prioridade imediata e absoluta, o que a torna condição indispensável ao Princípio da Proteção 

Integral. Priorizar os direitos fundamentais das crianças e adolescentes é colocar suas 

necessidades em primeiro lugar no rol das políticas públicas (GOMES, 2008).

Neste sentido, entende-se que passar a entender a infância e a adolescência como fase 

peculiar da vida significa mais do que a elaboração e sanção de leis ou planos, levando-se a 

compreender que “não podemos mais coisificá-los, não mais podemos concebê-los como 

objetos que passivamente são colocados frente à família, à sociedade e ao próprio Estado” 

(PEREIRA, 2000, p. 655).

É válido salientar, portanto, a importância da infância na atualidade, que segundo 

Schreiber (2001) é a razão de ser e objetivo do Estado Democrático de Direito. “A criança, 

portanto, tem papel de agente motivador, propulsor e transformador da sociedade” (p. 11). 

Para a referida autora, a infância é a fase da vida que o ser humano precisa de total e 

incondicional auxílio, necessitando de uma referência para se desenvolver física e 

psiquicamente. Pode-se relacionar a isto, a escolha deste trabalho pelo estudo sobre a criança 

na violência intrafamiliar. 

Tratar dos direitos fundamentais da criança é trabalhar noções básicas que devem 
necessariamente orientar um Estado Democrático de Direito. Dentre seus princípios 
orientadores está o princípio da dignidade da pessoa humana, natural e positivado 

                                               
6 Trecho publicado por Antônio Carlos Gomes da Costa no artigo “Natureza e implantação do novo Direito da 
Criança e ao Adolescente”. IN: Tânia da Silva Pereira (coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente: estudos 
sócio-jurídicos. Rio de Janeiro: Renovar, 1992.
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através do artigo 1º do texto constitucional vigente, pedra de toque do estudo 
jurídico sobre violência intrafamiliar (SCHREIBER, 2001, p. 11). 

Segundo o ECA, deve ser uma prioridade para a família, para a sociedade e para o 

poder público a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, conforme prevê também a 

Constituição da República Federativa do Brasil:

Artigo 227: É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à saúde, à alimentação, à educação, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão (BRASIL, 1988). 

Contudo, apesar da elaboração das leis baseadas no paradigma da proteção integral e 

prioridade absoluta, algumas concepções e atitudes presentes na sociedade demonstram que 

ainda há uma resistência desta na compreensão desses princípios. No entender de Faleiros e 

Faleiros (2001), a sociedade ainda resiste fortemente ao ECA, e conseqüentemente, á 

concepção por ele anunciada de que a criança e o adolescente são sujeitos de direitos. Ainda 

hoje, a cultura política dominante nega a condição particular da infância/adolescência, ainda 

destinando aos mesmos, uma condição de subalternidade.

Nesta perspectiva, assim como as demais garantias constitucionais, os princípios do 

ECA e demais legislações, tais como tratados, referentes à defesa e proteção de 

crianças/adolescentes, precisam ser reinvidicados cotidianamente pela sociedade, para que 

este segmento não se sinta desamparado, tanto pela família, quanto pelo Estado, ou ainda pela 

sociedade.

A realidade demonstra que os maus-tratos sofridos diariamente por nossas crianças
constituem um ataque direto à sociedade. Amparadas não apenas por direitos 
naturais à sobrevivência e à dignidade humana, mas também por incontáveis textos 
legais de âmbito nacional e internacional, as crianças deveriam sentir-se seguras. 
Isso, porém, não ocorre. Maus-tratos físicos e psicológicos já figuram entre as 
principais causas de mortes infantis e de desenvolvimento de personalidades 
psicóticas e destrutivas (SCHREIBER, 2001, p. 12). 

O papel da família se mostra com fundamental importância para o Estado, no sentido 

de concebê-la como grande responsável pelo cuidado ás crianças, jovens e idosos, insentando-

o de suas obrigações. Relaciona-se a isso, as políticas reducionistas baseadas na ótica 

neoliberal, de desresponsabilização do Estado pela provisão social. Sabe-se que, na realidade 
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brasileira, os governos procuram se insentar do compromisso com a efetivação dos direitos 

sociais (PEREIRA, 2005 apud GOMES, 2008).

Diante dessa situação, em casos de violência intrafamiliar, comumente se analisa o 

fenômeno por meio de uma perspectiva individualista, de culpabilização da família, sem

considerarmos o sistema social, econômico e político na qual está inserida. 

Em concordância com Veronese e Costa (2006, p. 89) afirma-se que “num sistema 

capitalista excludente em que vivemos, muitas são as hipóteses em que a família é mais 

vítima do que violentadora e se ela age enquanto tal é porque reproduz a violência que sofre”.

Entretanto, não se pode deixar de considerar a relevância da família na defesa, 

proteção e desenvolvimento da criança e do adolescente. Veronese e Costa (2006) sustentam

que, da infância à adolescência, a família é a principal responsável pela criação e proteção de 

seus membros, “sendo ela indispensável à iniciação das crianças na cultura, nos valores e nas 

normas de sua sociedade, devendo, porém, o Estado lhe dar o devido suporte para que possa 

exercer de forma adequada seu papel” (p. 87). 

Assim, apesar da compreensão da atual desresponsabilização estatal acerca da família, 

e do entendimento de que as relações familiares são permeadas por diversas outras relações 

sociais, muitas vezes desiguais; seu papel no desenvolvimento e na proteção de 

crianças/adolescentes não deixa de ser incontestável. 

Neste contexto, vale atentar para com conceito atual de família, que segundo Mioto 

(2000, p. 217) significa

[...] um núcleo de pessoas que convivem em determinado lugar, durante um lapso de 
tempo, mais ou menos longo, e se acham unidas (ou não) por laços consangüíneos. 
É marcado por relações de gênero e, ou de gerações, e está dialeticamente articulada 
com a estrutura social na qual está inserida. 

Nos dias atuais, a família possui uma feição diferenciada; os modelos tradicionais 

foram alterados a partir das transformações ocorridas na era contemporânea, apresentando-se 

atualmente novos arranjos de família e de relações familiares7. Frente a isso, é preciso 

considerar as variadas formas de unidade familiar, respeitando as diferenças, e

compreendendo-a como primeiro ponto de referência social do indivíduo, pois é nela que o 

mesmo deve receber a proteção e os cuidados necessários ao seu pleno desenvolvimento.

                                               
7 Podemos citar como principais arranjos familiares: as famílias monoparentais (dirigida somente pela mulher ou 
pelo homem), famílias com base em uniões livres, constituídas por homossexuais, divorciados gerando novas 
uniões, casais com filhos de relações distintas residindo no mesmo ambiente doméstico, casais que não 
coabitam, mulheres que decidem ter filhos sem companheiro estável, mães adolescentes solteiras que assumem 
seus filhos e transexuais.
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Conforme consta no ECA, artigo 19, “toda a criança ou adolescente tem direito de ser 

criado e educado no seio de sua família (...)”. Sendo que, desde a concepção da criança, os 

fatores familiares estão presentes, influenciando o ser humano durante toda a vida. Por isso a 

evidente necessidade de um ambiente familiar saudável para o desenvolvimento da criança 

(VERONESE e COSTA, 2006).

O debate em torno da violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes se explicita 

não somente nos dados quantitativos, que remontam à freqüência do fenômeno, mas 

principalmente ao fato de sua ocorrência se dar dentro do núcleo familiar, que como 

salientado anteriormente, é entendido como espaço destinado aos cuidados e à proteção do 

indivíduo. 

Veronese e Costa (2006) citam a ocorrência deste tipo de violência com “indignação”, 

especialmente diante das formas cruéis em que acontece e acima de tudo, pelo motivo de que 

as protagonistas desta violência contra crianças e adolescentes são “pessoas de sua 

convivência mais íntima, aquelas que o colocaram no mundo, aquelas em que a criança 

‘naturalmente’ confia, aquelas de quem ela depende totalmente, aquelas que deveriam amá-la 

e protegê-la” (p. 102). 

Corroborando com o pensamento de Azevedo e Guerra (1995, p. 36), pode-se 

conceituar violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes como

Todo ato ou omissão praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças 
ou adolescentes que – sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à 
vitima, implica de um lado, numa transgressão do poder/dever de proteção do 
adulto e, de outro, numa coisificação da infância, isto é, uma negação do direito que 
crianças e adolescente tem de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição 
peculiar de desenvolvimento. 

As autoras afirmam que nesta situação ocorre o binômio abuso-vitimização, 

explicitando “dois pólos de uma relação interpessoal de poder: o pólo adulto, mais forte 

(abuso) e o pólo infantil, mais fraco (vitimização)” (p. 33). Desta maneira, em relação à 

conceituação do termo, Azevedo e Guerra (1995) utilizam a transgressão do poder/dever de 

proteção do adulto para explicitar o abuso do poder e do dever de proteção familiar que a 

criança e o adolescente precisam para se desenvolver. Elas também citam a coisificação da 

infância, procuram explicitar a relação de dominação do pólo adulto em relação ao pólo 

criança/adolescente, baseado na objetalização e submissão aos desejos do outro. 

Na compreensão de Ferriani et al (2008), à luz da violência intrafamiliar contra 

crianças e adolescentes se faz necessária a distinção ente os termos vitimação e vitimização. 
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Desse modo, cabe frisar que se considera como vitimação a influência de aspectos externos 

das situações de violência, “como as condições precárias para o desenvolvimento humano, 

sendo este de fundo social. Já o termo vitimização busca descrever as conseqüências na parte 

física, biológica e psicológica da criança e do adolescente, baseando-se numa visão clínica”

(FALEIROS E FALEIROS, 2001 apud FERRIANI et al 2008, p. 16).

Desta forma, entende-se que a vitimização de crianças e adolescentes é permeada por 

relações de poder. O agressor detém parcelas de poder e exerce autoridade, violando os 

direitos destes. Roque (2001 apud FERRIANI et al, 2008, p. 17) defende que esta relação 

“implica em dominação, exclusão e extermínio da pessoa como direito, tirando sua liberdade 

física e aniquilando sua identidade moral”.

Pode-se afirmar que a violência intrafamiliar não tem um “endereço certo”

(VERONESE e COSTA, 2006), pois o fenômeno ocorre, indistintivamente, em todas as 

classes sociais. Todavia, a visibilidade do fenômeno tem sido mais evidenciada nas camadas 

menos favorecidas, o que pode estar atrelado ao fato de que situações desta natureza estejam 

sendo expostas em consultórios particulares, de advogados, médicos, psicólogos, psicanalistas 

e terapeutas familiares, permanecendo encobertas e resguardas pelo sigilo profissional 

(SCHMICKLER, 2006). 

Nas palavras de Schmickler (2006, p. 32), “a violência intrafamiliar sempre foi 

escondida e camuflada” sendo que só muito recentemente, centros de atendimento e pesquisas 

têm se dedicado à questão. 

Assim, apesar de uma maior expressão do fenômeno na atualidade, acredita-se que 

grande parte das situações de violência contra crianças e adolescentes não esteja sendo 

denunciada, pois, ainda há na sociedade uma certa resistência ao entendimento das crianças e 

adolescentes enquanto sujeitos de direitos, concepção que vem ao encontro de sua comum 

apropriação pelos pais/responsáveis. 

Em suma, a violência intrafamiliar contra crianças e adolescentes representa 

[...] uma violência interpessoal; é um abuso do poder disciplinador e coercitivo dos 
pais ou responsáveis; é um processo que pode se prolongar por vários meses e até 
anos; é um processo de completa objetalização da vítima, reduzindo-a à condição de 
objeto de tratamento abusivo; é uma forma de violação dos direitos essenciais da 
criança e do adolescente enquanto pessoas e, portanto, uma negação de valores 
humanos fundamentais como a vida, a liberdade, a segurança; tem na família sua 
ecologia privilegiada. Como esta pertence à esfera do privado, a Violência 
Doméstica acaba se revestindo da tradicional característica de sigilo (AZEVEDO, 
2003 apud BARROS, 2005, p. 37)
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Muitas vezes, as modalidades da violência intrafamiliar não aparecem isoladas. 

Geralmente, quando são diagnosticadas as situações de violência física ou sexual, a violência 

psicológica e a negligência estão atreladas. Ou melhor, a violência psicológica, embora possa 

aparecer de forma isolada, geralmente está presente nos casos que envolvem violência física e 

sexual. 

A seguir serão abordadas conceitualmente as referidas modalidades de violência, 

dando-se ênfase à violência sexual intrafamiliar contra crianças. 

1.1.1 Modalidades de Violência Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes

Neste item serão conceituadas a violência psicológica, a negligência e a violência 

física, respectivamente, enquanto modalidades de violência intrafamiliar contra crianças e 

adolescentes. A violência sexual, por sua vez, será melhor detalhada no item 1.1.1.1, tendo em 

vista a relevância de sua conceituação para com este trabalho.

Como primeira categoria de análise, elegeu-se a violência psicológica, considerando-a

como a mais freqüente dessas modalidades de violência, já que tanto pode ocorrer sozinha, 

quanto atrelada a outras modalidades. Apesar disso, é uma forma de violência intrafamiliar 

que apresenta grande dificuldade de ser desmantelada, conforme elucida o trecho a seguir:

A dor física e o trauma corporal são experienciados tanto no corpo como na mente, 
um braço quebrado é constatado pelos Raios X e concertado com gesso. Não há, no 
entanto, meios radiológicos nem gesso para reparar totalmente o abuso emocional: 
fica o estigma para todo o sempre (FARINATTI, BIAZUS e LEITE, 1993 apud 
VERONESE e COSTA, 2006, p. 117).

Além disso, a violência psicológica quando ocorre isoladamente, é a forma de abuso 

mais difícil de ser identificada, pois não provoca marcas evidentes no corpo da vítima, exceto 

se for possível identificá-la a partir de sua postura corporal/comportamental (VERONESE e 

COSTA, 2006). Todavia, por muitas vezes, essa violência pode aparecer disfarçada, como na 

superproteção ou excesso de cuidados, e sua percepção só acontece quando acaba adquirindo 

formas extremas. Isso se configura como grande obstáculo ao enfrentamento da questão, 

tendo em vista o pequeno número de denúncias neste âmbito (CARDOSO et al, 1999). 

Segundo Azevedo e Guerra (1989 apud CARDOSO et al, 1999), violência psicológica 

é todo ato ou omissão que deprecie ou bloqueie a criança em seus esforços de auto-aceitação, 
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causando-lhe sofrimento mental. Já nas palavras de Diel (1972 apud VERONESE e COSTA, 

2006) essa modalidade de violência causa a ferida mortal da alma, considerando que respostas 

inadequadas dos pais em relação a suas necessidades básicas podem vir a acarretar traumas 

reais na vida da criança. 

Segundo Veronese e Costa (2006, p. 116), a violência psicológica pode ser 

considerada como 

A exposição constante da criança e do adolescente a situações de humilhação e 
constrangimento, através de agressões verbais, ameaças, cobranças e punições 
exageradas, conduz a vítima de rejeição e desvalia, além de impedi-la de estabelecer 
com outros adultos uma relação de confiança. 

A negligência intrafamiliar, assim como a violência psicológica, pode permear outras 

formas de violência contra a criança e o adolescente. Ela se caracterizada pela omissão, seja 

intencional ou não, acerca da satisfação das necessidades das crianças e adolescentes 

(VERONESE e COSTA, 2006). 

De acordo com Mouzakilis (1985), podemos conceituar negligência como:

[...] uma situação na qual o responsável pela criança, permite que ela experimente 
sofrimento e/ou ainda não consegue preencher para ela os requisitos geralmente 
considerados essenciais para o desenvolvimento das capacidades físicas e 
emocionais de um ser humano (MOUZAKILIS, 1985 apud GRANDO, ROSA E 
SALOMON, 1999, p. 53). 

A negligência pode acarretar tanto conseqüências de ordem emocional, quanto física 

às suas vítimas, podendo esta última ser classificada como moderada ou severa. Além disso, 

essa modalidade de violência pode se caracterizar em relação ao grau de disponibilidade dos 

pais acerca dos interesses e necessidades dos filhos, quando não atentam pelas expectativas, 

temores, anseios e sonhos dos filhos (VERONESE e COSTA, 2006). 

Contudo, não se pode deixar de frisar que a questão da negligência familiar deve ser 

compreendida como intimamente relacionada às condições estruturais da sociedade. A 

violência estrutural, da qual as famílias brasileiras são vítimas, pode estar articulada a esta 

questão. A partir disso, cabe citar Farinatti, Biazus e Leite (1993 apud VERONESE e 

COSTA, 2006, p. 119), que conceituam a negligência como:

[...] a omissão dos responsáveis em garantir cuidados e satisfação das necessidades 
da criança/adolescente sejam elas primárias (alimentação, higiene e vestuário), 
secundárias (escolarização e lazer) e terciárias (afeto, proteção). Cada um dos níveis 
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não satisfeitos, determina sérias conseqüências no desenvolvimento da 
criança/adolescente, que podem ir do óbito prematuro à delinqüência. Não é 
considerado negligência a omissão resultante de situações que fogem ao controle da 
família. 

Já em relação à violência física, apesar de ter se apresentado profundas transformações 

na sociedade, a mesma é utilizada com freqüência para a vitimização de crianças e 

adolescentes. Cabe salientar que essa prática está intrinsicamente vinculada à reprodução de 

padrões culturais, pois o disciplinamento corporal é algo histórico e presente no Brasil até os 

dias atuais. Assim sendo, a consideração da punição corporal dos mais jovens como uma 

medida educativa representa um importante entrave à sua identificação enquanto violência, 

como também à sua notificação. 

De acordo com Guerra (2001), o uso da força física como método educativo possui 

antecedentes remotos. O castigo corporal de crianças vem desde a Suméria antiga até a 

Inglaterra dos dias atuais, já que nas escolas públicas inglesas essa prática só foi eliminada em 

1969. No Brasil, contudo, sabe-se que os castigos físicos foram introduzidos pelos jesuítas, no 

Brasil Colonial. Segundo a autora, Neves (1992) descreveu diversos episódios envolvendo 

crianças escravas, e inclusive, a morte destas devido a essa modalidade de violência.  

Newell (1989), no tocante à violência física, enfatiza que “toda ação que causa dor 

física numa criança, desde um simples tapa até o espancamento fatal, representam um só 

continuum de violência” (apud AZEVEDO e GUERRA, 1995, p. 44). Estas últimas, por sua 

vez, vêm complementar essa definição, conceituando a violência física contra crianças e 

adolescentes como “todo ato que resulta ou não em dor física, podendo ou não culminar em 

lesões leves, graves ou gravíssimas (morte ou invalidez), ao corpo da criança e do 

adolescente” (AZEVEDO e GUERRA apud ROQUE e MELO, 2008, p. 8). 

Segundo estas autoras, muitos pais e professores continuam adeptos ao tapa limitador 

visando à educação dos mais jovens. Entretanto, às vezes, isso pode levar as vítimas a 

correrem risco de vida ou apresentarem seqüelas físicas permanentes, pois as punições 

corporais consideradas leves podem chegar a evoluir para medidas mais severas. Pesquisas 

mostram que pais condenados devido à prática de violência física grave contra os filhos

colocam que a situação se iniciou por ações disciplinares. “Eu te machuco porque eu te amo” 

(AZEVEDO E GUERRA, 2003, p. 32). 

A partir disso, cabe ressaltar que a violência física também se mostra extremamente 

danosa no campo emocional. Pesquisas demonstram que vítimas desta forma de punição 

dividem-se entre mensagens de amor e ódio. 
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Além disso, algumas pesquisas acerca da temática têm mostrado que “violência gera 

violência”, o que significa que as crianças e adolescentes vítimas tendem a reproduzir 

comportamentos violentos. Neste âmbito, cabe citar Schreiber (2001, p. 12): “Se a criança 

entender a violência como algo natural, e pior ainda, merecido, irá introjetar seu conceito 

como única forma de se relacionar com os semelhantes. Isso em certa medida está ocorrendo, 

já que a violência intrafamiliar não é uma questão moderna”. Assim, os adultos que 

atualmente são autores da violência física podem ter sido crianças/adolescentes vítimas, que 

tiveram a violência física como forma de educação.

Nesta perspectiva, vislumbra-se a necessidade de serviços de atendimento adequados 

às crianças e adolescentes vítimas, a fim de que consigam superar os traumas/conseqüências 

decorrentes da violência, e não se tornem propagadoras do fenômeno. Por isso, sobretudo, a 

necessidade do exercício da cidadania através da sociedade, compreendendo as crianças e 

adolescentes como portadores de direitos e notificando os casos de violência contra os 

mesmos. 

O artigo 13 do ECA destaca que “os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos 

contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 

respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais” (BRASIL, 1990).

O desenvolvimento e o progresso da espécie humana necessitam demasiamente das 

“qualidades infantis”. Violentar a criança e o adolescente é atentar contra a essência mesma 

da humanidade, a dignidade da pessoa humana (VERONESE e COSTA, 2006). 

Corroborando com o pensamento da autora citada, vale destacar que “a humanidade 

depende de forma vital da criança para sua continuação” (VERONESE e COSTA, 2006, p.

103). Diante disso, considerando que a responsabilidade acerca da infância não cabe somente 

a família, mas também ao Estado e a sociedade, cabe citar um trecho de Schreiber (2001, p.

12) a fim de complementar a frase inicial desta seção: “Uma comunidade que não cuida dos 

pequenos está fadada a ter um futuro agonizante”.

1.1.1.1. O Fenômeno da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes

Abordar a temática da violência sexual, por si só, já não é uma tarefa fácil, já que 

reúne duas questões fundamentais de particular dificuldade para a sociedade: a violência e a 
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sexualidade. Não obstante, a abordagem da violência sexual contra crianças e adolescentes

absorve outras particularidades, que torna a questão ainda mais complexa.

Sob o ponto de vista de Faleiros (2000), deve-se compreender a natureza desse 

processo e o caráter sexual conferido a este tipo de violência. Para a autora, este fenômeno 

“deturpa as relações sócio-afetivas e culturais entre adultos e crianças/adolescentes ao 

transformá-las em relações genitalizadas, erotizadas, comerciais, violentas e criminosas” (p.

19). Ou seja, o adulto estabelece uma relação com a criança/adolescente não apropriada para 

sua idade, transformando sua posição, que deveria ser de proteção e cuidado, em nome da 

satisfação de seus instintos sexuais.

Mas é importante considerar que o fenômeno da violência sexual contra crianças e 

adolescentes está diretamente articulado ao nível de desenvolvimento da sociedade em que 

ocorre, refletindo as concepções construídas acerca da sexualidade humana, a posição da 

criança/adolescente e o papel da família ao longo do tempo e do espaço. “Violência, aqui não 

é entendida, como ato isolado, psicologizado pelo descontrole, pela doença, pela patologia, 

mas como um desencadear de relações que envolvem a cultura, o imaginário, as normas, o 

processo civilizatório de um povo” (FALEIROS, 1998 apud FALEIROS, 2000, p. 17). 

Novamente considerando Faleiros (2000, p. 21), cabe frisar que “todas as formas de 

violência sexual contra crianças e adolescentes são abusivas e violentas”. A violência sexual 

infanto-juvenil caracteriza-se pelo uso do poder adulto contra uma criança e/ou adolescente

para fins sexuais, podendo se expressar, portanto, em abuso e exploração sexual, este último 

com fins lucrativos (DALBEM e KEIFER, 2005).

Assim, a exploração sexual8, também é uma forma de violência sexual contra crianças 

e adolescentes, diferenciando-se por sua natureza comercial. Neste sentido, pode ser definida 

como 

(...) uma violência contra a criança e o adolescente que se contextualiza em função 
da cultura (do uso do corpo), do padrão ético e legal, do trabalho e do mercado. 
Operacionalmente a exploração sexual se traduz em múltiplas e variadas situações 
que permitem visualizar as relações nelas imbricadas e as dimensões que a 
contextualizam. A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma relação de 
poder e de sexualidade, mercantilizada, que visa a obtenção de proveitos por 
adultos, que causam danos biopsicossociais aos explorados que são pessoas em 
processo de desenvolvimento. Implica o envolvimento de crianças e adolescentes 
em práticas sexuais, através do comércio de seus corpos, por meios coercitivos ou 
persuasivos, o que configura uma transgressão legal e a violação de direitos e 
liberdades individuais da população infanto-juvenil (LEAL e CÉSAR, 1998 apud 
DALBEM e KEIFER, 2005, p. 121). 

                                               
8 Karsten (2007) sustenta que os tipos de exploração sexual são: a prostituição, o turismo sexual, tráfico de 
crianças, pornografia, shows eróticos e corrupção de menores. 
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Vale ressaltar que a exploração sexual geralmente está atrelada à questão econômica, 

sendo mais comum sua incidência nas famílias de baixa renda. Na realidade brasileira, o 

fenômeno possui maior expressão na Região Nordeste, região “conhecida” por seu turismo 

sexual.   

Nas palavras de Azevedo e Guerra (1988, p. 12), “abuso e vitimização sexual são 

como as duas faces da mesma moeda”. Assim, para as autoras, o abuso-vitimização sexual de 

crianças e adolescentes é “todo o jogo, relação heterossexual ou homossexual, entre um ou 

mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade estimular sexualmente a 

criança ou utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa” 

(AZEVEDO E GUERRA, 1989, p. 42). 

Para complementar esta discussão, cita-se Veronese e Costa (2006) que consideram o 

abuso sexual como “o envolvimento de uma criança imatura em seu desenvolvimento em 

atividades sexuais que ela não compreende verdadeiramente, para as quais não está apta de 

dar o seu consentimento informado, ou que violam os tabus sociais e familiares” 

(FARINATTI, BIAZUS e LEITE, 1993 apud VERONESE e COSTA, 2006, p. 111).

De acordo com Karsten (2007), a pedofilia também é considerada uma categoria de 

abuso sexual. A autora a conceitua como uma psicopatologia configurada como doença, onde 

o indivíduo apresenta preferência sexual obsessiva e compulsiva por crianças, e apesar de 

apresentar um distúrbio sexual e psicológico, possui consciência sobre seus atos. 

O abuso sexual contra crianças e adolescentes pode ocorrer nas relações familiares 

(intrafamiliar) ou fora delas (extrafamiliar), com ou sem contato físico. A seguir elencaremos, 

a partir da definição de Azevedo e Guerra (1988), as formas de abuso sexual sem contato 

físico:

a) Exibicionismo: ocorre quando um adulto expõe, de forma intencional, o corpo nu 

ou a genitália a uma criança/adolescente. Neste caso, a intenção é chocar a vítima, 

podendo o exibicionista ser motivado por esta reação;

b) Voyeurismo: tipologia do abuso sexual em que o abusador obtém a satisfação 

sexual a partir da observação de atos ou órgãos sexuais de outras pessoas. 

Geralmente o mesmo permanece em locais que não seja visto, contudo, as vítimas 

podem ficar perturbadas ou assustadas com a situação;

c) Telefonemas obscenos: na maioria dos casos, praticado por adultos, podendo 

causar mal estar nas vítimas e na família;

d) Assédio sexual: quando o abusador realiza propostas, acompanhadas ou não de 

ameaças, a fim de conseguir concretizar contato sexual com a vítima;



32

e) Abuso sexual verbal: refere-se a diálogos abertos sobre sexo, objetivando 

despertar o interesse ou chocar a criança/adolescente.

A partir da Lei 12.0159 de agosto de 2009, que trata dos crimes contra a dignidade 

sexual, também se considera violência sexual contra criança e adolescente sem contato físico, 

a prática de conjunção carnal ou ato libidinoso na presença de criança/adolescente menor de 

14 anos, denominado como: satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente. 

Já a forma de abuso sexual em que ocorre contato físico, pode ser classificada como

estupro. Essa nomenclatura passou a ser utilizada para denominar tanto da consumação do ato 

sexual, conjunção carnal10, quanto para a prática de atos libidinosos11 mediante violência ou 

grave ameaça para ambos os sexos, a partir da referida lei. Até a presente data, eram 

utilizados os seguintes termos:  

a) Estupro: era denominado quando da conjunção carnal, mediante violência física 

e/ou psicológica. Neste caso, o homem será sempre o abusador em relação à 

mulher, visto a natureza da relação;

b) Atentado violento ao pudor: podendo ser realizado tanto por homens quanto por 

mulheres, referia-se a prática de atos libidinosos, diversos da conjunção carnal, 

por meio de violência ou ameaça. 

Assim, a partir da referida lei, que alterou artigos do Código Penal Brasileiro, é 

utilizado o termo estupro para designar o abuso sexual com contato físico tanto de 

crianças/adolescentes do sexo feminino, quanto do masculino. Além disso, a prática de 

conjunção carnal ou ato libidinoso com menores de quatorze anos passou a ser chamado 

Estupro de Vulnerável, o que confere uma punibilidade maior ao agressor desta faixa de 

idade. Cabe salientar ainda que essas formas de violência passaram a ser consideradas como 

“Crimes contra a Dignidade Sexual” (Título VI do Código Penal) substituindo a nomenclatura 

“Crime contra os Costumes” vigente até então.

Diante destas considerações, cabe ressaltar que, independentemente da maneira em 

que ocorre, o abuso sexual representa uma agressão aos direitos fundamentais das 

crianças/adolescentes envolvidos. A partir daqui, tratar-se-á de sua ocorrência no âmbito 

familiar. 

                                               
9 Na próxima seção, serão apresentadas maiores informações sobre as principais modificações realizadas por esta 
lei no Código Penal Brasileiro.
10 Para fins legais, conjunção carnal é a cópula vagínica entre homem e mulher (VERONESE e COSTA, 2006). 
11 São considerados atos libidinosos: sexo anal, oral, introdução de dedos na vagina, beijos, carícias, dentre 
outros. 
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1.1.1.1.1 O estranho mora ao lado, mas o perigo pode estar dentro de casa: o abuso sexual

intrafamiliar contra crianças.

Se você pouco sabe sobre o assunto, você não é o único. O abuso sexual de crianças 
é um tema proibido, sujo, ameaçador, desagradável. Para a maioria das pessoas 
uma questão incômoda para se debater ou mesmo para a sociedade reconhecer. 
Para muitos, talvez o pior aspecto da questão seja o fato de que a vítima é uma 
criança (AZEVEDO e GUERRA, 1988, p. 109). 

  No início do item anterior afirmou-se que a violência sexual se trata de um tema de 

difícil discussão por envolver categorias como violência e sexualidade. Todavia, a partir 

daqui, adentraremos em uma questão ainda mais delicada: o abuso sexual intrafamiliar, que 

envolve as categorias abuso sexual e vínculo familiar, não menos complexas que as 

anteriores. “Sabe-se que a maior parte dos abusos contra crianças e adolescentes acontece no 

seio da família...” (SCHMICKLER, 2006, p. 34).

Além disso, destaca-se a particularidade infantil desta abordagem, considerando a 

fragilidade física e emocional da infância, fase da vida de maior dependência dos 

pais/responsáveis. A criança representa, portanto, alvo fácil para a dominação sexual adulta, 

apresentando mínimas (ou nenhuma) formas de proteção/resistência.

Cabe salientar que embora a frequência maior desta modalidade de violência aconteça 

entre crianças de 08 a 12 anos, existem vítimas em qualquer idade. Contudo, Schmickler 

(2006, p. 34) chama a atenção para o fato de que “a violência geralmente começa quando a 

criança tem em torno de cinco anos e, até uma relação completa se consumar, ela é 

manipulada, acariciada e pode sofrer vários outros tipos de abuso, alerta o pediatra Mauro 

Monteiro Filho”. 

Segundo pesquisa citada pela referida autora, os agressores vão se aproximando aos 

poucos de suas vítimas, tendo preferência por crianças menores, e por aquelas que 

demonstram ser mais carentes ou submissas, por conceberem-nas com menos possibilidades 

de denúncia:

Pesquisa de Conte, Wolf e Smith, feita em um centro de terapia especializada em 
abusos sexuais nos Estados Unidos com vinte adultos que abusaram sexualmente de 
crianças, mostrou que a maioria dos agressores sexuais interessa-se por crianças da 
família e ligadas à família, procurando crianças vulneráveis, por idade (menos de 7 
anos), para que não falem; as mais carentes, submissas; as que já foram vítimas e as 
que são muito amigáveis com os adultos. Esses critérios pesam na escolha da vítima 
em razão do medo dos agressores de serem apanhados, pois crianças com tais 
características têm menos chance de denunciá-los. Eles relataram que costumavam 
aproximar-se gradativamente da criança, conversar e tocá-la, inicialmente nas costas 
e na cabeça, com o objetivo de testar seus limites, até chegar aos seus órgãos 
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genitais. Controlavam a vítima usando da autoridade que tinham como adultos. 
(SCHMICKLER, 2006, p. 34-35). 

Corrobora estes dados, o fato de que o abuso sexual intrafamiliar geralmente se inicia 

quando a criança tem menos de dez anos de idade, a partir de um “clima” de jogos e 

privilégios especiais, mantendo-se, por vários anos, até sua progressão para o estupro 

(SCHREIBER, 2001). 

Deste modo, constata-se que o abuso sexual infantil pressupõe uma relação de poder 

entre um adulto e uma criança, esta última embriagada de ingenuidade e confiança no outro. 

No abuso sexual intrafamiliar, essa relação torna-se ainda mais controversa, pois as “crianças 

são facilmente envolvidas pelos familiares em quem confiam e têm dificuldade de se 

desvencilhar de situações que lhe causam desconforto, desprazer ou dor, quando percebem 

que gratificam e dão prazer ao adulto” (SCHMICKLER, 2006, p. 103). 

Azevedo e Guerra (1997 apud CARDOSO, TOSCANO e SILVEIRA, 1999) pontuam 

que cerca de 85 a 90% dos agressores são conhecidos das vítimas, sendo a maioria do sexo 

masculino, especialmente pais e padrastos, explicitando uma questão de gênero, resquício do 

patriarcalismo que insiste em se fazer presente na sociedade. Segundo essas autoras, em 1985, 

20% da população feminina e 10% da população masculina de 0 a 19 anos foram vitimizados 

sexualmente, o que demonstra um grande número de casos, bem como um maior número do 

sexo feminino. Estudos têm demonstrado que as vítimas são preferencialmente meninas. 

No que tange a dados estatísticos, pesquisa realizada por Drezett (2000 apud ESBER, 

2009) no Hospital Pérola Byington de São Paulo, onde foram analisados 1.200 casos de 

violência sexual contra crianças e adolescentes, constatou que em 84,5% dos casos o autor era 

conhecido da vítima. Além disso, Santos (2006) afirma que no Brasil, segundo dados do

UNICEF (2000), em cerca de 90% dos casos de violência sexual contra meninas o agressor é 

o pai ou o padrasto. 

Em relação a tal aspecto, Furniss (1993, p. 22) afirma que “sem dúvida, o abuso sexual 

da criança é predominantemente um problema de adultos do sexo masculino que abusam de 

meninas e meninos [...] mais de 90 por cento das pessoas que cometem abuso são do sexo 

masculino”, além disso, defende que “o abuso sexual da criança não é apenas um problema 

entre sexos, mas também um problema entre pais e filhos” (p. 22). 

Azevedo e Guerra (1993) conceituam como incesto a coação exercida por um adulto a

uma criança, com vistas a sua participação em práticas eróticas, sendo este “a ela ligado por 

laços de parentesco, afinidade ou responsabilidade” (p. 196). Assim como Forward e Buck 
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(1989 apud ALVES, 2005), que na definição psicológica do incesto, consideram-no como o 

contato sexual entre pessoas que tenham certo grau de parentesco ou que acreditem tê-lo. 

Entretanto, apesar de considerada incidência, o referido conceito não forma consenso 

na literatura da área. Diante disso, se utilizará o termo abuso sexual intrafamiliar de crianças 

ou adolescentes para designar a relação acima referida como incesto. Destaca-se que no 

trabalho em questão, os agressores sexuais de crianças/adolescentes são considerados a partir 

do atual conceito de família (pais, padrastos, parentes, amigos da família).  

Conforme foi abordado no item anterior, o fenômeno da violência intrafamiliar, apesar 

de não ser fato recente, ainda hoje permanece mascarado, subnotificado. Isso ocorre com o 

abuso sexual, o silêncio, uma de suas principais armas, subestima dados estatísticos 

camuflando a verdadeira face desta realidade. 

Segundo Schmickler (2006) o número de denúncias está longe de corresponder à

realidade das situações. De acordo com a autora, não restam dúvidas de que este fenômeno 

possua grande expressão, nacional e internacionalmente, todavia, estudos demonstram que “a 

face visível deste fenômeno é apenas a ponta de um imenso iceberg” (AZEVEDO e

GUERRA, 1988 apud SCHMICKLER, 2006, p. 32). Para Azevedo e Guerra (1995), esse 

“iceberg” permanece encoberto pelo “complô do silêncio”, que envolve a vítima, os pais, 

parentes, familiares, vizinhos e até mesmo os profissionais. 

Assim, apesar da maioria dos casos de abusos sexuais acontecerem no âmbito das 

relações familiares, onde há proximidade entre abusador e abusado, sua apuração se torna 

difícil devido às denominadas “síndrome de segredo”12 e “síndrome de adição”13

(CAMINHA, 1998 apud SCHREIBER, 2001).

Cabe aqui mencionar um trecho de Schmickler (2006, p. 37):  

[...] o abuso sexual contra crianças no seio familiar é crime e tem uma característica 
que o distingue de muitos outros tipos de delito. Ele costuma não ter testemunhas, 
tal qual um crime perfeito. Agressor e vítima costumam ser as próprias testemunhas. 
Os familiares, quando estão presentes, ou estão diretamente envolvidos, ou são 
consciente ou inconscientemente cúmplices da violência.

Compreende-se, desta maneira, a peculiaridade do contexto em que ocorre o abuso 

sexual intrafamiliar. Destaca-se que a questão não deve ser compreendida somente através da 
                                               
12 Segundo Caminha (1998 apud SCHREIBER, 2001, p. 108) a síndrome do segredo “é o ‘acordo’ entre 
abusador e abusado de que aquilo que ocorre entre eles deve permanecer oculto. Esse acordo é mantido através 
de benefícios para a criança ou com ameaças físicas e ou psicológicas à criança e à família”.
13 “Síndrome de adição é aquela em que o abusador usa a criança como uma ‘droga’, da qual é dependente 
viciado. O comportamento do abusador, de parafilia, é considerado hoje em dia como uma forma de 
comportamento aditivo” (CAMINHA, 1998 apud SCHREIBER, 2001, p. 108).
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relação agressor-vítima, mas sim considerar o contexto em que ocorreu. O abuso sexual está 

sempre envolto em segredos, podendo haver a complacência de outros membros da família.

De uma forma geral, o silêncio da sociedade frente ao abuso sexual de crianças 

relaciona-se ao temor da família em destruir sua aparência “sagrada”, que conta com a 

conivência das pessoas que sabem e não denunciam, alimentando o mesmo enquanto um tabu 

(COHEN, 1993 apud ALVES, 2005).  

Conforme apontam Faleiros e Faleiros (2001), fatores como a tolerância, a banalização 

e a naturalização do abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes por parte de 

familiares, vizinhos e comunidade acaba por gerar uma “acomodação” e “pactos de silêncio” 

em relação às situações vivenciadas. Além disso, somam-se determinadas posturas 

profissionais da rede de atendimento, que acabam por desqualificar o abuso sexual infanto-

juvenil enquanto crime, muitas vezes, culpabilizando as vítimas, que “humilhadas, 

desqualificadas em suas narrativas e depoimentos, sentem-se envergonhadas a enfrentar os 

altos custos da revelação da violência sofrida” (FALEIROS e FALEIROS, 2001, p.113).

Desta forma, além da perversa dominação de que é vítima, a criança que sofre abuso 

sexual está permeada por outras relações e situações que acabam por intimidá-la ainda mais. 

O abuso forma uma teia de que a criança não consegue se libertar. E o sigilo que o circunda 

acaba por desresponsabilizar o agressor, possibilitando sua continuidade. Por isso, a 

importância de escutas qualificadas para o enfrentamento da questão, preparadas para “ouvir” 

pistas, e “enxergar” os depoimentos, compreendendo a criança sempre enquanto vítima. 

Na afirmação de Gabel (1997), quando a criança rompe o silêncio, seu depoimento

pode ser visto como mentira ou fantasia. E ainda, quando ouvida, algumas intervenções 

acabam sendo dificultadas por relações adultocêntricas, por questões burocráticas, cultura 

conservadora das instituições e de suas práticas preconceituosas, dentre outros, o que facilita 

sua retratação.

A retratação, após um primeiro relato do abuso sexual, é normalmente interpretada 
como prova a posteriori do caráter infundado ou fabricado da acusação, e vem de 
certo modo corroborar essa odiosa mentira. Durante a crise da revelação, e
sobretudo no quadro dos abusos sexuais intrafamiliares, subestima-se a 
ambivalência e a culpa da criança, da mesma forma como se ignora quase sempre a 
série de pressões familiares contra as quais é muito difícil lutar. A retratação, na 
maior parte dos casos, visa, portanto, restabelecer a aparente coesão familiar que 
precedia a descoberta. Nesse sentido, é um verdadeiro sintoma de adaptação, trágico, 
pensando bem, que deveria, a priori, reforçar as suspeitas de abuso e não o contrário
(ALVIN, 1988 apud GABEL, 1997, p. 74).



37

É consenso que os abusos sexuais intrafamiliares são mais complexos em relação à 

intervenção profissional do que os extrafamiliares, considerando as influências da família para 

a manutenção do segredo familiar (RECH, 2005). 

O segredo pode ser o modus vivendi dos relacionamentos, sendo que díades podem 
se transformar em triângulos familiares, formando lealdades familiares vigilantes 
para evitar quaisquer revelações que, neste contexto, são considerados atos extremos 
de "deslealdade". A comunicação entre os membros fica abalada a ponto de distorcer 
e mistificar mensagens, tornando as pessoas "cegas, surdas e mudas" acerca das 
informações circunstantes ao segredo, como para além dele (RECH, 2005, p. 45).

Além disso, os efeitos psicológicos e emocionais são mais destrutivos quando do 

abuso sexual intrafamiliar do que nas suas demais expressões, não menosprezando as 

conseqüências destas últimas. Na relação abusiva que ocorre na família, a criança está sempre 

cercada por seu agressor, pessoa que traiu sua confiança, e que lhe exige um papel adulto que 

é incapaz de assumir (FORWARD e BUCK, 1989 apud KARSTEN, 2007). 

Perrone e Nannini (1997) consideram que existe a realização de um pacto de silêncio 

entre abusador e vítima, demonstrando uma relação ainda mais desigual entre ambos, já que 

esta última não encontra possibilidades de revelação da situação. Os autores  

[...] atribuem uma diferença importante ao segredo e ao pacto, sendo o primeiro 
implícito e o segundo, explícito. O pacto é um acordo desigual de não revelação do 
abuso sexual. Sustentado por ameaças de represálias e por conseqüências do 
rompimento do pacto, não oferece aberturas para negociações, é indissolúvel e não 
prescreve. Desta forma, mesmo quando o segredo se rompe, não há rompimento do 
pacto e a vítima continua se sentindo obrigada a negar (apud RECH, 2005, p. 43).

Em relação à participação da vítima na situação de abuso, Forward e Buck (1989) 

afirmam que a vítima do abuso sexual intrafamiliar pode viver sob constante angústia, já que 

ela pode vir a gostar do que ocorre, por se tratar de uma (se não a única) manifestação de 

afeto. Assim como em outros casos, pode vir a sentir dor, medo e repugnância (apud 

KARSTEN, 2007). 

Por outro lado, o abusador age de forma consciente e voluntária, sendo que cada 

situação de abuso intrafamiliar se mostra de uma maneira única e possui dinâmica própria. 

(PERRONI e NANNINI, 1997 apud RECH, 2005). Esses autores evidenciam que os abusos 

ocorrem por meio de “feitiço”, onde a criança é envolvida de tal forma, que não possui meios 

de escapar da relação. Rech (2005, p. 42), por sua vez, pontua que esse feitiço que marca as 

relações abusivas deve ser compreendido a partir de “rituais”: 
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Uma diferença crucial nos rituais, entretanto, é a consensualidade. A participação 
pode ocorrer, mesmo sem ser voluntária, o que significa que a não adesão não 
invalida um ritual. Esta é uma das marcas rituais do abuso sexual: a validação do 
ritual cuja participação da vítima não carece de consentimento.

“O abuso deixa marcas para toda a vida” (SCHREIBER, 2001, p. 113) e a criança 

vítima de abuso sexual, pode apresentar conseqüências orgânicas e psicológicas. Dentre as 

orgânicas, estão as lesões genitais, doenças sexualmente transmissíveis e gestação, e do ponto 

de vista psicológico, podem enfrentar dificuldades emocionais, na área sexual e no 

relacionamento social. 

As crianças vítimas geralmente apresentam queixas comportamentais e somáticas, que 

podem aparecer sozinhas ou associadas. Dentre as prováveis conseqüências do abuso sexual, 

consideradas como imediatas, pode-se citar: confusão, lacerações e inflamações do aparelho 

genital, mal-estar difuso (sensação de modificações no corpo), dores abdominais agudas, 

doenças sexualmente transmissíveis, enurese e encoprese14, regressão da linguagem e 

comportamento, distúrbios oroalimentares (vômitos, anorexia), estado depressivo e agitação,

distúrbios do sono, comportamento sexualizado, fraco desempenho escolar, choro fácil, medo 

das pessoas, cólera contra membros da família, dentre outros. Já dentre outras situações, que 

podem ser consideradas como conseqüências tardias para as crianças vítimas de abuso sexual, 

afirma-se: depressão e tristeza, baixa auto-estima, incapacidade de confiar nas pessoas e de 

formar vínculo marital ou sexual satisfatório, uso de álcool ou drogas, promiscuidade, fobias, 

tentativas de suicídio e comportamento psicótico (SCHREIBER, 2001). 

Além disso, uma importante consideração é de que a pessoa vítima de abuso em sua 

infância pode apresentar dificuldades em exercer a função materna ou paterna quando 

necessário. Sabe-se que há uma tendência para a repetição de padrões abusivos, crianças 

abusadas na infância possuem maiores possibilidades de tornar-se abusadores. Pesquisas 

mostram que a maioria dos abusadores foram abusados, negligenciados ou desprotegidos em 

sua infância. Contudo, é necessário que não se faça uma análise generalizada dessas situações, 

pois, “sabe-se também, por outro lado, que nem sempre crianças submetidas à violência 

tornam-se adultos violentos” (SCHMICKLER, 2006, p. 85).

                                               
14 A enurese é a emissão não voluntária de urina em uma idade em que se espera que haja controle sobre a 
emissão, ocorrendo a partir dos três ou quatro anos. Por vezes a enurese é somente noturna, outras vezes é diurna 
e em alguns casos ocorre tanto de dia como de noite. Já a encoprese, é mais rara e grave do que a enurese,
consistindo na defecação repetida e involuntariamente, em lugares que não são adequados, após a maturidade 
biológica. Salienta-se que a enurese e encoprese são involuntárias e muitas das vezes são expressão de algum 
transtorno emocional.
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Schmickler (2006), ao estudar agressores sexuais, também realiza uma análise acerca 

da construção da violência, abordando tanto questões individuais quanto sociais na formação 

destes indivíduos, considerando-os enquanto vítimas da violência estrutural15. Neste sentido, a

consideração dos determinantes sociais pode fornecer relevantes subsídios para a 

compreensão do fenômeno do abuso sexual, no entanto, a evidência de que os abusadores 

estão imersos na ótica da violência estrutural, que devem ser de grande número no Brasil, não 

significa que se isentem da responsabilidade pelos atos cometidos (OLIVEIRA E SOUSA, 

2007). 

Mas o agressor sexual dificilmente assume a responsabilidade por seus atos. Por ter 

consciência dos mesmos, teme a represália, e muitas vezes acaba culpabilizando a mulher pela 

situação. Essa figura, por sua vez, em muitos casos16 aparece de forma silenciosa, enquanto 

cúmplice, imbricada de “surdez” e “cegueira” diante das situações. As mães, portanto, podem 

“facilitar” a ocorrência do abuso, seja por não conseguir enxergar os fatos, ou por isentar-se 

emocionalmente, seja por negligência, dentre outros fatores, podendo também se apresentar 

como co-participante, ativa no abuso (SCHMICKLER, 2006).

No entanto, é preciso considerar que a conivência materna pode estar associada a

fatores tanto pessoais, como submissão e medo, quanto a aspectos econômicos e emocionais. 

A incapacidade de proteção do/a filho/a frente à situação de abuso pode estar relacionada ao 

fato da mãe ter sido vítima desta modalidade de violência enquanto criança (KARSTEN, 

2007).   

A concepção de que a criança é sedutora é um mito. “A argumentação de que as 

crianças estão ativamente envolvidas no abuso é então erroneamente atacada, como se 

significasse que a criança, de alguma maneira, é responsável pelo abuso” (FURNISS, 1993, p. 

16). Conforme argumenta este autor, mesmo que uma criança demonstrasse um 

comportamento abertamente sexualizado, apresentando-se como sedutora e procurando iniciar 

o abuso sexual, apesar de considerar a impossibilidade destas situações na realidade, cabe ao 

adulto traçar as fronteiras necessárias. 

Nas palavras de Ribeiro, Ferriani e Reis (2008, p. 127), a violência sexual intrafamiliar 

é “uma violação ao direito de uma convivência familiar protetora e uma ultrapassagem dos 

                                               
15 Minayo (1994 apud OLIVEIRA e SOUSA, 2007, p. 129) entende violência estrutural como: “aquela que 
oferece um marco à violência do comportamento e se aplica tanto a estruturas organizadas e institucionalizadas 
da família como os sistemas econômicos, culturais e políticos que conduzem à opressão de grupos, classes, 
nações e indivíduos, aos quais são negadas conquistas da sociedade, tornando-os mais vulneráveis que outros ao 
sofrimento e à morte”.
16 Vale destacar a não generalidade da questão, pois apesar de caracterizar-se de grande incidência, nem todos os 
casos contam com tais posturas maternas frente ás situações de abuso.  
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limites estabelecidos pelas regras sociais, culturais e familiares. Por tratar-se de uma 

transgressão, legalmente configura o ato delituoso, tipificando-o como crime”. 

Todavia, considera-se que “não basta apenas responsabilizar o abusador como 

criminoso, pois a reincidência pode acontecer” (FALEIROS, 1997, p. 14). Por isso, há a

necessidade de acompanhamento e de atendimento adequados tanto para os agressores quanto 

para as vítimas, a fim de que sejam abordadas as questões relacionadas ao abuso sexual, 

evitando a sua continuidade e perpetuação. Além disso, aponta-se a necessidade da 

identificação de novas formas de enfrentamento da questão, não se restringindo a uma questão 

legal e psicológica. 

Vale chamar a atenção para a pesquisa realizada por Hoefnagels e Baartman17 nos 

Estados Unidos em 1987 junto a 3.352 famílias em que foram constatadas situações de abuso 

sexual de crianças. Em uma proporção de 30 a 47%, os abusos continuavam a existir durante 

o acompanhamento familiar. Além disso, numa proporção de 20 a 58% das famílias, os 

abusos poderiam continuar mesmo após o término deste acompanhamento (FALEIROS, 

1997). 

Furniss (1993, p. 5) admite que “para os profissionais que precisam lidar com as 

conseqüências, o abuso sexual da criança é um pesadelo, um campo minado de complexidade 

e confusão”. Por isso, a necessidade de uma escuta profissional qualificada, tendo sempre 

como princípio a palavra da criança. Apesar de envolta em segredos e sentimentos 

contraditórios, a fala da criança deve ser sempre considerada. “A criança nunca, ou quase 

nunca, é capaz de fantasiar um ato sexual, é mais provável que esta venha a mentir após a 

revelação, sobre a não ocorrência do abuso devido às conseqüências advindas desta, 

carregando sozinha a verdade [...]” (FARINATTI, 1993 apud CARDOSO, TOSCANO E 

SILVEIRA, 1999, p 35). 

A discussão acerca do atendimento profissional à questão remete à revelação do abuso 

pela criança. Quando o revela intencionalmente, a mesma está procurando se auto-proteger, 

tentando encontrar alguém que possa acreditar em sua palavra e lhe proteger. Podemos citar o 

trecho a seguir que trata que a revelação 

[...] quando há a participação de circunstâncias externas é dita acidental e quando 
um dos participantes (geralmente a criança/adolescente) decide falar é dita 
intencional. Uma série de sentimentos e expectativas, muitas vezes contraditórios, 
acompanham a revelação de um abuso sexual. Para a criança há sempre uma 
sensação de alívio ao ver-se livre do segredo, o que pode vir associado a sentimentos 

                                               
17 HOEFNAGELS, Cees; BAARTMAN, Herman. “Réflexions sur la prévention au Pays Bas” in Les (Inglês –
EUA) apud Faleiros, 1997.
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de deslealdade para com o agressor. Para algumas vítimas o ato da revelação coloca-
se como uma solução mágica para o problema – acreditam que ao contar para outra 
pessoa o que aconteceu, o abuso deixa de existir e tudo volta a ser com antes, sem 
confronto, sem interferência externa e sem separação. Também pode acontecer para 
proteger irmãos ou irmãs menores de futuros abusos (SANTANA e XAVIER, 2003, 
p. 5)

Diante disso, “torna-se imprescindível atentar para a linguagem semi-silenciosa de 

uma criança ou adolescente violentados sexualmente, no sentido de que, através da escuta, 

surja espaço para a expressão de seu sofrimento” (SANTOS, 2006, p. 7). Cabe ao 

profissional, o dever de escuta e defesa da vítima, e sua proteção muitas vezes está 

diretamente relacionada à convivência com o agressor. 

Mas, como afirmado anteriormente, não basta a punição do agressor, pois as 

conseqüências decorrentes do abuso sexual não serão apagadas. A violência sexual necessita 

ser compreendida como um fenômeno complexo, e seu enfrentamento, como um “mal-

necessário”. 

Conforme citado, para os profissionais da área, o abuso sexual é um “campo minado 

de complexidade” (Furniss, 1993), devendo ser compreendido por estes como uma violação 

aos direitos fundamentais da criança, onde o princípio da Proteção Integral defendido pelo 

ECA deve ser concretizado através da acompanhamento às vítimas e suas famílias. 

Na compreensão de Furniss (1993), é necessário compreender o abuso sexual tanto 

como uma questão normativa, como clínica, por este ser tanto um problema legal quanto 

terapêutico. Dessa maneira, é exigido dos profissionais conhecimento sobre os aspectos 

criminais e de proteção à criança, além dos aspectos psicológicos. Mas segundo o autor,

“tradicionalmente, as intervenções legais e normativas têm sido consideradas como sendo 

incompatíveis com as abordagens terapêuticas. Os princípios e objetivos aparentemente 

inconciliáveis das abordagens [...] refletem-se numa divisão entre profissionais e domínios” 

(FURNISS, 1993, p. 11). 

Desta maneira, entende-se que o abuso sexual contra crianças vem sendo entendido

pela rede de atendimento de uma forma desarticulada, apresentando uma bipolaridade em sua 

concepção. Conforme apontam Faleiros e Faleiros (2001), a temática é tratada através de duas 

órbitas distintas: “a dos dispositivos legais e processuais e a dos sentimentos, dores e danos; a 

do papel e a da vida real” (p. 22). 

Todavia, é necessário romper com esta tendência acerca do enfrentamento à violência 

sexual, de tratamento das situações a partir de uma visão “normativa” e “clínica”, ou do 
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“papel” e da “vida real”. O fenômeno do abuso sexual ultrapassa essas fronteiras, conforme 

explicita o trecho a seguir:

É consenso nos fóruns internacionais que a eliminação da violência sexual deve se 
dar em diferentes frentes, ou eixos metodológicos, ou seja, através de ações 
articuladas de prevenção, de atenção, de responsabilização e de defesa de direitos, na 
perspectiva do paradigma civilizatório dos direitos humanos, como claramente 
expresso no Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil
(FALEIROS e FALEIROS, 2001, p. 21).

Procurando contemplar essa discussão, na próxima seção deste trabalho se discorrerá

acerca da Política Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, que tem 

como norte a defesa e garantia dos direitos das crianças/adolescentes vitimizados 

sexualmente, bem como a prevenção do fenômeno e a responsabilização de seus 

vitimizadores. 
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2  A POLÍTICA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL 

INFANTO-JUVENIL 

[...] o governo afirma uma política social no discurso e realiza uma política social 
sem direitos (VIEIRA, 1997 apud LEAL, 2002, p. 19). 

Conforme explicitado, nos dias atuais o ECA se constitui como um instrumento que 

expressa a mudança em relação à conotação da infância, em contraposição à forma como já 

fora considerada na sociedade. Esta lei enfatiza a proteção da criança, buscando defendê-la de 

abusos e violências, demonstrando-se de extrema importância para o aperfeiçoamento dos 

serviços prestados neste âmbito (UBEDA e FERRIANI, 2008). 

Neste sentido, o Estatuto “colabora, decisivamente, na identificação dos mecanismos e 

exigibilidade dos direitos constitucionais da população infanto-juvenil. Privilegia-se, nele, um 

espaço para a denúncia e o ressarcimento de qualquer fato que viole os direitos das crianças e 

adolescentes...” (UBEDA e FERRIANI, 2008, p. 120).

Conforme lembra esses autores, após a denúncia, instaura-se a responsabilização legal

dos agressores, por meio de ações ou punições legais pelo crime cometido. Contudo, o 

enfrentamento e o desmonte da violência sexual contra crianças e adolescentes vai além da 

responsabilização do agressor, reclamando a garantia de direitos e a continuidade de 

atendimento à vítima, aos familiares e também ao acusado. 

Assim, cabe ao Estado e à sociedade o estabelecimento de instrumentos jurídicos e 

estruturas institucionais que promovam o enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil, 

com vistas a assegurar às crianças e adolescentes o pleno exercício de seus direitos. 

Parafraseando Ubeda e Ferriani (2008), os Conselhos Tutelares tem destacada posição 

neste sentido, tendo em vista o atendimento direto que realiza às denúncias, além do  

“diagnóstico da realidade de violação de direitos, monitoramento do Sistema de Garantia de 

Direitos e atendimento direto de serviços, suprindo a falta de políticas públicas” (p. 121).

Já em relação à citada ausência de políticas, cabe salientar a atuação estatal em países 

como o Brasil, que restringe a ação social universalista a poucas políticas (educação, saúde) e 

a políticas focalistas de combate a pobreza. Segundo Leal (2002), o Estado vem “cumprindo” 

alguns direitos sociais, mas apresenta dramáticos retrocessos em outras áreas. A fim de obter 

legitimidade e condições de governabilidade, vem apoiando-se no discurso crítico e na 

experiência da sociedade civil organizada, contudo, acaba por despolitizá-las, subordinado-as 
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“às metas de ajuste fiscal, cortando recursos, privatizando políticas públicas, fragilizando o 

Estado (construção do Estado mínimo) e fortalecendo o mercado” (LEAL, 2002, p. 19). 

Desse modo, o Estado vem diminuindo sua intervenção social e, com o propósito de 

deslocar sua ação para setores da sociedade e do mercado, vem fortalecendo o papel das 

ONGs, com vistas a partilha de responsabilidades e custos com as políticas sociais (LEAL, 

2002). 

Todavia, não se pode deixar de considerar o que já fora conquistado, como fruto das 

mobilizações da sociedade. Em relação à temática da violência sexual de crianças e 

adolescentes, especialmente, apesar do cenário retardatário das políticas públicas, precisamos 

considerar a Constituição, o ECA - formando o chamado Sistema de Garantias dos Direitos da

Criança do Adolescente, e o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil; sendo que “temos que torná-los efetivos”, pois, “já produziram efeito, em 

comparação com o passado; já caminhamos muito e, como exemplo disso, são os Conselhos 

de Direito” (NOGUEIRA NETO, 2006b)18.

Nogueira Neto (2006a) pontuou que atualmente o SGDCA existe, mas de forma 

fragmentada, sendo imprescindível uma maior articulação entre os organismos 

governamentais e não-governamentais para a promoção de políticas públicas. Desta maneira, 

ressalta-se a necessidade de uma complementariedade das ações já que “todos estão numa 

rede para promover e proteger os direitos da criança e do adolescente” (NOGUEIRA NETO, 

2006a).

2.1 BREVE HISTÓRICO SOBRE O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Atualmente, a violência contra crianças e adolescentes, especialmente de caráter 

sexual, é um tema em pauta na sociedade brasileira. Esse fenômeno vem ganhando cada dia 

mais visibilidade através de campanhas, pesquisas e reportagens. Entretanto, conforme se 

argumentou até aqui, sua discussão nem sempre se deu desta forma. Apesar de não se tratar de 

um fenômeno recente, no Brasil, foi somente no final do século XX que o assunto se tornou 

                                               
18 Fala de Wanderlino Nogueira Neto na abertura do Seminário Estadual de Articulação do Sistema de Garantia 
da Criança e do Adolescente, que aconteceu em Goiás em dezembro de 2006, tendo como prioridade o 
fortalecimento e a melhoria do funcionamento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.
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alvo de preocupação social e política. Com vistas a sua melhor compreensão, a seguir será 

explanado um breve histórico do fenômeno.

Durante a história da humanidade podemos acompanhar registros de práticas sexuais 

entre adultos e crianças perpassando as diversas culturas. Na Grécia Antiga, por exemplo, era 

comum o relacionamento sexual entre professores e alunos. Segundo Schmickler (2006, p. 24) 

“historicamente as crianças foram vítimas de abusos físicos e sexuais, pois eram consideradas 

propriedades dos adultos”, contudo, é imperativo salientar que “apesar da relativa aceitação 

que já teve em outras épocas e culturas, essa prática é considerada, na cultura ocidental 

contemporânea, como um problema a ser enfrentado, e tais atos são passíveis de punição pelo 

sistema judicial” (ESBER, 2009, p. 31). 

No Brasil, no que tange a temática à violência sexual, as discussões acerca do abuso e 

da exploração sexual de crianças e adolescentes se iniciaram no Nordeste, em 1986, por meio 

do movimento de mulheres, que aliado à ONGs, desenvolviam trabalhos com adolescentes em 

situação de exploração sexual (MALLAK e VASCONCELOS, 2002). Cabe salientar que 

apenas a partir dos anos de 1970, políticas sociais relacionadas à violência doméstica de 

caráter sexual começaram a ser efetivadas através de embates protagonizados pelo movimento 

feminista (AZEVEDO E GUERRA, 1993). 

Mas foi por volta dos anos de 1960, que o movimento feminista norte-americano e 

francês, dentre outros, iniciaram as denúncias envolvendo tabus como estupro, espancamento 

de mulheres no lar e o abuso sexual de crianças, e conseqüentemente foram responsáveis pelo 

início dos estudos e programas no que tange ao enfrentamento da questão (SCHMICKLER, 

2006). Segundo Rosário (1998 apud SCHEREIBER, 2001), a violência sexual está arraigada 

nas relações de dominação sobre as mulheres. São as mesmas relações de poder que mantêm 

mulheres subordinadas no núcleo familiar e social, e meninos e meninas à violência, a partir 

do poder econômico e da força física do homem adulto.

Foi então, em meados dos anos de 1980, frente à articulação de movimentos sociais 

para a promulgação da Constituição Brasileira, que segmentos da sociedade civil foram 

impulsionados para o enfrentamento de questões de ordens legal, cultural e política; que o 

tema da criança e do adolescente, e mais especificamente o fenômeno da violência sexual 

contra estes, ganhou maior visibilidade.

Na década de 1990, fatos como a descoberta dos casos de pedofilia e pornografia 

infantil via internet, a efervescência do tráfico de crianças e adolescentes, além do turismo 

sexual e a prostituição infanto-juvenil, marcaram a realidade brasileira, e impulsionaram 
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ações de enfrentamento da violência e exploração sexual, não somente nacional, mas 

internacionalmente (GOMES, 2008). 

Em nível internacional destaca-se a realização do Congresso Mundial contra a 

Exploração Sexual e Comercial de Crianças e Adolescentes na cidade de Estocolmo (Suécia) 

no ano de 1996, onde a delegação brasileira teve destacada participação. No Congresso de 

Estocolmo ratificou-se e referendou-se compromissos regionais, bem como a agenda de lutas 

de âmbito internacional.

No Brasil, conforme comentam Dalbem e Keifer (2005), objetivando dar visibilidade 

ao fenômeno do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como visando ao 

combate da impunidade dos violadores, foram realizadas campanhas, seminários, 

conferências, encontros e CPIs, o que culminou na criação de estratégias, de pesquisas, banco 

de dados, dentre outros. Assim, como resposta às diversas mobilizações/articulações da 

sociedade, o Congresso Nacional criou em abril de 1993, a Comissão Parlamentar de 

Inquérito destinada a apurar a responsabilidade pela exploração e prostituição infanto-juvenil, 

conhecida como a CPI sobre a Prostituição Infantil.

Entretanto, é interessante frisar que foi somente a partir de intensa mobilização da 

sociedade civil acerca da violência sexual contra crianças e adolescentes que a temática entrou 

para a agenda política do país. Dentre os atores envolvidos, pode-se citar o CECRIA, o

UNICEF, o CEDECA, o ECPAT Brasil19 (Child Pornography and Trafficking of Children for 

Sexual Purpose), a Casa Renascer de Natal/RN, o MNMMR e o Fórum DCA, dentre outros.

(DALBEM e KEIFER, 2005).

Pode ser considerado como um marco nesta luta, dentre outros acontecimentos, a 

instituição do dia 18 de maio como o Dia Nacional de Luta contra a Violência Sexual de 

Crianças e Adolescentes, através da Lei Federal nº 9970 de 17 de maio de 2000, em alusão ao 

Caso Aracelli20, visando à mobilização do governo e da sociedade acerca da questão.

Além disso, em junho do mesmo ano, diversos representantes de instituições e atores 

comprometidos com o enfrentamento do fenômeno, reuniram-se em Natal/RN para a 

                                               
19 ECPAT - rede mundial de organizações e indivíduos que trabalham juntos para eliminar a exploração sexual, 
a pornografia infantil e o tráfico de crianças para fins sexuais. Essa iniciativa se originou a partir da campanha de 
mobilização contra o turismo sexual nos países asiáticos, e após 1995, veio a tornar-se referência mundial sobre 
a temática.
20 “Esse dia foi instituído, tendo como referência a menina Araceli Cabreira Crespo (08 anos), desaparecida no 
dia 18 de maio de 1973, sendo encontrada seis dias depois, após ter sido espancada, estuprada, drogada e morta 
numa orgia de drogas e sexo, tendo ainda seu rosto desfigurado com ácido. Esse caso ocorreu em Vitória/ES e 
causou revolta e indignação na sociedade capixaba, que foi silenciada pelo medo e oprimida pelo abuso de 
poder, uma vez que os acusados pertenciam as mais ‘poderosas famílias’ do estado” (DALBEM e KEIFER, 
2005, p: 122).
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elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, que 

após ser amplamente discutido, tornou-se um norteador das ações de enfrentamento à 

violência sexual contra crianças e adolescentes (DALBEM e KEIFER, 2005). Esse plano, 

conforme elucidado a seguir, foi adotado pelo CONANDA como diretriz básica na 

formulação de políticas públicas da temática.

Desta forma, vê-se que muitas foram as lutas em prol do enfrentamento à violência 

sexual de crianças e adolescentes que contribuíram para dar visibilidade do assunto; contudo, 

mesmo após sua entrada na agenda política do país, os movimentos sobre a temática não 

cessaram, pelo contrário, faz-se necessário a continuidade de mobilizações para que ocorra a 

efetivação dos direitos e legislações conquistados. 

2.2 O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

[...] o problema mais urgente que temos de enfrentar não é o problema do 
fundamento, mas o das garantias (BOBBIO, 1909/1992, p. 26).

Conforme apresentado anteriormente, a partir do final do século XX, instarou-se no 

Brasil um novo paradigma no que tange à proteção e promoção dos direitos das crianças e 

adolescentes. A doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta, princípios 

constitucionais reafirmados pelo ECA, representaram um grande avanço em relação aos 

direitos da infância e adolescência no país, em contraposição às doutrinas anteriores21. Essas 

conquistas, oriundas da grande mobilização da sociedade no período, foram acompanhadas de 

mudanças significativas no ordenamento jurídico do país. 

A efervescência social, que se iniciou nos anos de 1980 e repercutiu em 1990 não 

somente construiu novos paradigmas a respeito dos direitos civis, políticos e sociais dos 
                                               
21 No código de menores de 1927, a denominação utilizada para a criança/adolescente era o termo menor.  Esse 
código se tratava de uma legislação corretiva, ou seja, reconhecia ser necessário educar e disciplinar, física, 
moral e civicamente, as crianças oriundas de famílias “desajustadas” ou órfãs. A Doutrina do Menor 
Abandonado então, designava a criança e o adolescente em situação de pobreza como “exposto, abandonado, 
delinqüente, transviado, infrator, vadio, libertino”. Já no código de 1979 criou-se uma nova categoria para 
crianças e adolescentes pobres, não menos vexatória, denominada “situação irregular”. O Juiz de Menores 
passou a ser autoridade máxima, com poderes definidos em lei. A proteção que se buscava era a da sociedade e 
não a da criança, sendo que crianças e adolescentes pobres, sem moradia e escola, eram denominados “em 
situação irregular”, sendo que suas necessidades peculiares não eram vistas como direitos. Nessa época, o termo 
menor era reforçado, descaracterizando ainda mais a idéia de crianças e adolescentes como seres em 
desenvolvimento. Nesta época, diante da Doutrina da Situação Irregular, os órfãos, vítimas de violência, meninos 
e meninas que haviam fugido de casa ou em conflito com a lei, eram chamados de “menores em situação 
irregular” (BORGES, 2008). 
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brasileiros, mas forneceu subsídios para a continuidade de lutas em prol dos direitos humanos, 

em especial aqui, os relacionados à infância e adolescência.  

A temática da violência sexual infanto-juvenil foi incluída na agenda da sociedade 

civil brasileira como questão relacionada à luta nacional e internacional pelos direitos 

humanos, preconizados na Constituição Brasileira de 1988, na Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança, de 1989 e no ECA, 1990 (VASCONCELOS e GARCIA, 2004).

Na verdade, “a necessidade de proclamar à criança uma proteção especial” já aparece 

na Declaração de Genebra de 1924 (PEREIRA, 2000). A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos das Nações Unidas de 1948 também destacou, para a criança, “o direito a cuidados 

e assistência especiais” (PEREIRA, 2000), bem como a Declaração Universal dos Direitos da 

Criança de 1959 determinou que: 

[...] a criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a 
serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se 
física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e normal, assim 
como em condições de liberdade e dignidade (PEREIRA, 2000, p. 4). 

Entretanto, segundo Pereira (2000), as Declarações estabelecem direitos enquanto 

princípios, não representando obrigações para os Estados. As Convenções, por sua vez, não 

somente devem respeitar os direitos reconhecidos, mas também garantir seu livre e pleno 

exercício.

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada na época da 

comemoração dos trinta anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança, regulamenta 

que as ações relacionadas às crianças devem priorizar o interesse maior da criança. Neste 

sentido, estabelece que “todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por instituições 

públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos 

legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança” (PEREIRA, 

2000, p. 5). 

A referida Convenção, que foi ratificada no Brasil através do Decreto 99.710 de 1990, 

regulamenta ainda, em seu artigo 19º, que o Estado deve adotar as medidas necessárias no 

âmbito administrativo, social e educacional para proteger a criança “contra todas as formas de 

violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus-tratos ou exploração, 

inclusive abuso sexual, enquanto estiver sob a guarda dos pais, do representante legal ou de 

qualquer outra pessoa responsável por ela” (artigo 19, Decreto 99.710/90 apud SCHREIBER, 

2001, p. 60). 
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Todavia, não basta somente a elaboração de leis; pelo contrário, é necessário sua 

garantia e efetivação. Essa preocupação, apesar de parecer recente, não o é. Em 1991, ainda 

que tímida, a discussão acerca do Sistema de Garantia de Direitos já ocorria no Núcleo de 

Estudos e Pesquisas Direito Insurgente – NUDIN, localizado em Salvador (Bahia). Naquele 

momento, a atenção estava voltada à promoção e proteção dos direitos humanos das 

chamadas “minorias políticas”, como negros, mulheres e criança, por exemplo. Assim, a 

discussão dos princípios da Convenção sobre os Direitos da Criança, Constituição Federal e 

posteriormente o ECA se dava em termos gerais (SANTOS, 2007).

Conforme preconiza o ECA, em seu artigo 86: “a política de atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações

governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

municípios” (BRASIL, 1990).

Neste sentido, posteriormente àquelas sinalizações, principalmente no que se 

relaciona ao cumprimento do artigo citado, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação 

Social (CENDHEC) em Recife - PE, em seus seminários de avaliação e planejamento, em 

parceria com o Save The Children Fund (Reino Unido) aprofundou esta reflexão, a

denominando de “Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente”. Em seguida, 

essa reflexão se ampliou para o âmbito da Associação Nacional dos Centros de Defesa da 

Criança e do Adolescente – ANCED e após chegou ao CONANDA, no qual foi reconhecida a 

importância e a necessidade de sua institucionalização (NETO, 2005 apud SILVA, 2008).

Em 1999, portanto, na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente tal proposta teve sua consagração, utilizando-se a partir daí a expressão “garantia 

de direitos”, em sinônimo à “promoção e proteção de direitos humanos” (SANTOS, 2007). 

Segundo Nogueira Neto (2006b), a expressão “garantia de direitos” foi consagrada a partir do 

Artigo 5º do texto constitucional “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, na qual trata de 

assegurar, através mecanismos de exigibilidade específicos, a efetividade dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais dos cidadãos. 

Assim, o ECA, regulamentando princípios genericamente indicados no texto 

constitucional, constitui-se em um conjunto de normas pertinentes aos direitos fundamentais 

da população infanto-juvenil, o qual decretou uma nova política de atendimento aos direitos 

da criança e do adolescente. Entretanto, cabe citar aqui a necessidade do cumprimento destes 

princípios, que se relaciona com a efetivação do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança 

e do Adolescente:
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O Estatuto estabelece, como lei-proposta, que os direitos da criança e do 
adolescente, declarados e próprios do ser humano, não podem ficar apenas no 
declarado, mas devem integrar e concretizar o direito subjetivo do sujeito de direito, 
a criança e o adolescente, com absoluta prioridade, sem a relativização desses 
direitos pela omissão ou pela ação de desrespeito. Para tanto, pode-se ver que o ECA 
tem intrinsecamente uma metodologia operativo-responsabilizadora (SAUT, 2007, 
p. 17).

Neste contexto, a idéia principal é de que a lei, através do estabelecimento de regras, 

seja parâmetro obrigatório para a família, sociedade e Estado no cumprimento das mesmas, 

principalmente em relação a este último, em suas obrigações para com seu papel 

“institucional e indelegável de atuar concretamente no campo da promoção social, efetivando 

políticas sociais básicas, [...] assistenciais em caráter supletivo e programas de proteção 

especial destinados a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social”

(MAIOR NETO, 2001, p. 46).

Conforme citado, o ECA preconizou que a política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente se dá por meio de um conjunto articulado de ações governamentais e 

não-governamentais nas diversas instâncias, assim como também ficou explicitado no artigo 

1º da Resolução 113/2006, que dispõe sobre os parâmetros para a institucionalização e 

fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

Art. 1º - O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente constitui-
se na articulação e integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade 
civil, na aplicação de instrumentos normativos e no funcionamento dos mecanismos 
de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos humanos da criança e 
do adolescente, nos níveis Federal, Estadual, Distrital e Municipal.

A resolução citada, desse modo, regulamenta o sistema já previsto pelo ECA, que em 

seu artigo 88 traduz uma série de diretrizes de natureza político-administrativa para a 

construção do mesmo, orientando as ações a serem adotadas pela administração pública e pela 

sociedade organizada em relação à política de atendimento. As ações de órgãos públicos e de 

organizações da sociedade civil foram reguladas a partir dos três eixos estratégicos do 

SGDCA, quais sejam: defesa, controle da efetivação e promoção dos direitos (onde melhor se 

explicita a questão da política de atendimento), que serão abordados posteriormente.

O SGDCA é considerado estratégico, pois prevê a garantia de direitos a partir de 

linhas estratégicas, baseadas na efetivação dos instrumentos normativos próprios, 

especialmente da Constituição Federal. Ressalta-se ainda que os órgãos públicos e as 
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organizações da sociedade civil que integram o Sistema podem exercer funções em mais de 

um eixo.

Cabe ao SGD o papel de (a) potencializar estrategicamente a promoção e proteção 
dos direitos da infância/adolescência, no campo de todas as políticas públicas, 
especialmente no campo das políticas sociais e de (b) manter restritamente um tipo 
especial de atendimento direto, emergencial, em linha de “cuidado integrado 
inicial”, a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados 
(“credores de direitos”) ou a adolescentes infratores (“em conflito com a lei”). As 
ações das instâncias públicas governamentais e não governamentais, que integram 
esse Sistema, precisam ser alavancadoras e facilitadoras, visando a uma inclusão 
privilegiada e monitorada desse público de credores de direitos e de conflitantes com 
a lei, nos serviços e programas dos órgãos da Administração Pública. E, igualmente, 
alavancadores e facilitadores, visando à facilitação do acesso dele à Justiça. Para 
tudo isso operar, os órgãos do sistema de garantia dos direitos da criança e do 
adolescente - SGD funcionam exercendo três tipos de funções estratégicas: (1) 
promoção de direitos, (2) defesa (proteção) de direitos e (3) controle institucional e 
social da promoção e defesa dos direitos (NOGUEIRA NETO, 2006b, p. 4). 

Assim, cabe salientar que os referidos eixos devem funcionar em rede, de forma 

integrada. Segundo Faleiros e Faleiros (2001), as redes podem ser consideradas como 

processos dinâmicos e não organismos burocráticos formais, que se cruzam, “como numa 

rede”. Conforme os autores, essa concepção de rede remete a uma visão relacional, “a rede é, 

pois, uma aliança de atores/forças, num bloco de ação, ao mesmo tempo, político e 

operacional” (p. 26). Neste sentido, as redes pressupõem ações articuladas, com o predomínio 

da perspectiva da totalidade sobre a da fragmentação. 

Diante disso, remete-se à compreensão do ECA, e conseqüentemente do SGDCA, no 

âmbito do modelo de Estado Democrático de Direito, através de sua intencionalidade jurídico-

político-social. Conforme aponta Saut (2007, p. 58-59), o Eca pode ser considerado como 

“uma lei que incorpora oportunidade de viabilidade de uma práxis transformadora, de 

inserção social, de superações da exclusão social, ou seja, da exclusão dos direitos mais 

fundamentais do ser humano criança-adolescente”. Entretanto, cabe considerar que 

[...] levando em conta que a lei, por si só (e por melhor que seja), não tem o condão 
de alterar a realidade social, sendo que o exercício dos direitos nela estabelecidos é 
que vai produzir as transformações desejadas (especialmente no que tange ao anseio 
da instalação de uma sociedade progressivamente melhor e mais justa), o empenho 
de todos – e do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente em 
especial – deve se dar, então, na linha de que as previsões do ECA passem a se 
constituir instrumentos de materialização das promessas de cidadania contidas no 
ordenamento jurídico (MAIOR NETO, 2001, p. 46). 
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Dessa maneira, cabe considerar que a efetividade do SGDCA condiz com a garantia 

dos direitos das crianças e adolescentes, e através dele, a Doutrina da Proteção Integral e da 

Prioridade Absoluta podem se tornar realidade no contexto brasileiro. É válido colocar

portanto, que é preciso que os direitos já conquistados pela sociedade sejam regulamentados, 

deixando de ser meramente textos legais, e passando a se constituir em formas de

concretização da cidadania. 

2.2.1 Eixo da Defesa dos Direitos

Este eixo, denominado de defesa dos direitos, baseia-se na premissa de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente e na responsabilização pela realização/omissão destes, 

que se fundamenta no "acesso à justiça", ou seja, na possibilidade de se recorrer aos espaços 

públicos institucionais e mecanismos jurídicos para assegurar a impositividade dos direitos e 

sua exigibilidade (NOGUEIRA NETO, 2004).

Sobre a questão do acesso à justiça, vale citar a argumentação de Veronese (1996, p. 

18):

[...] o acesso à justiça, ante as transformações sofridas, é hoje entendido como um 
dos mais elementares direitos humanos, pois a sociedade passa a entender que não é 
mais suficiente que a ordem jurídica simplesmente proclame direitos: é 
imprescindível que eles sejam efetivados, sendo que a interposição em juízo é, 
portanto, um dos mecanismos que visam à sua aplicabilidade prática. 

A autora supracitada comenta ainda que o acesso à justiça não deve ser simplesmente 

considerado como uma capacidade, mas sim, deve estar fundamentado na necessidade de uma 

maior conscientização, principalmente por parte das camadas populares, com vistas ao 

alcance de uma justiça social (VERONESE, 1996).

A partir disso, cabe citar que a autora em questão defende o acesso à justiça como um 

mecanismo viabilizador de justiça social, já que defende os direitos humanos fundamentais. 

Neste sentido, salienta a importância da conscientização da sociedade acerca de seus direitos, 

apontando a necessidade de uma educação popular com vistas à conscientização e capacitação 

da sociedade na luta pelos mesmos.

Na afirmação de Porto (1999), o eixo da defesa de direitos se consubstancia na atuação 

de casos concretos, além da atuação contra a violação de direitos (verificada no atendimento 
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aos casos concretos). Como afirma o autor: “o tratamento ao caso concreto exige a utilização 

de medidas de natureza jurídica, e de alcance social” (PORTO, 1999, p. 5). 

Desta maneira, as entidades do eixo de defesa objetivam cessar a violação, através do 

encaminhamento de solução ao problema; bem como responsabilizar o autor desta, 

promovendo a reparação do dano e a aplicação de sanções, quando necessárias, tanto à 

família, ao Estado e/ou à sociedade (PORTO, 1999). 

O autor citado chama a atenção para o fato de que a previsão de uma 

responsabilização tem a clara função de “impedir que a impunidade incentive outras pessoas 

(e o próprio agente) a praticar denovo a infração” (PORTO, 1999, p. 5). Entretanto, o mesmo 

ressalta que é necessário atentar para as limitações de qualquer sistema 

responsabilizador/sancionador, pois não é através de penalidades que se deve enfrentar as 

situações, pelo contrário, a promoção de direitos constitui-se como principal estratégia de 

resolução/enfrentamento de problemas. Apesar disso, afirmar que as penalidades devem 

cumprir função de suporte, retaguarda, não deixando de possuir seu papel.

O eixo de defesa, portanto, é composto basicamente por órgãos do Poder Público. 

Todavia, a atuação da sociedade civil conta com dois espaços importantes: os Centros de 

Defesa e o próprio Conselho Tutelar, que é um órgão público ocupado por pessoas 

diretamente escolhidas pela comunidade.

Conforme aponta Nogueira Neto (2006b), neste eixo, situam-se os órgãos judiciais 

(dentre outros, as Varas da Infância e da Juventude, Varas Criminais, Tribunais de Justiça), os 

órgãos público-ministeriais (especialmente as Promotorias de Justiça, os Centros de Apoio 

Operacional, as Procuradorias de Justiça, as Corregedorias Gerais do Ministério Publico), os 

órgãos da defensoria pública e da polícia judiciária (inclusive os da polícia técnica) e os 

conselhos tutelares (enquanto contenciosos administrativos, isto é, “não jurisdicionais”).

A seguir, algumas considerações acerca dos órgãos integrantes deste eixo: 

a) Centros de Defesa – diferenciado de outras instituições da sociedade civil por ser 

especializado no atendimento jurídico-social a crianças e adolescentes, 

funcionando como uma defensoria. Na verdade, baseia-se num trabalho social 

realizado em conjunto com a atividade jurídica e com compromisso do SGD. 

Cabe salientar que essas entidades de proteção jurídico-social devem ter a 

permissão estatutária do ingresso em juízo para a defesa de interesses difusos e 

coletivos relacionados à infância e juventude (PORTO, 1999);

b) Ministério Público - este órgão exerce uma função primordial na defesa dos 

direitos de crianças e adolescentes, tendo por função institucional garantir e 
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defender direitos, sempre quando o interesse de criança/adolescente estiver em 

pauta, devendo participar de todos os procedimentos relacionados com tal 

proteção, agindo como titular da ação ou intervindo em razão da qualidade da 

parte (PORTO, 1999). Cabe salientar que o referido órgão, segundo o Estatuto, 

possui também a função de ouvidor das queixas da sociedade quanto à atuação de 

agentes públicos ou de particulares na violação de direitos de qualquer criança ou 

adolescente. Além disso, ressalta-se ainda que o Ministério Público tanto atua 

prevalentemente na linha estratégica da defesa de direitos, quanto na linha do 

controle institucional ou da promoção de direitos;

c) Poder Judiciário – as atuais funções do juiz são basicamente de natureza 

jurisdicional (de julgamento), poucas atribuições administrativas; exigindo-se do 

mesmo, em consonância com o SGD, “sensibilidade, conhecimento técnico e

presteza no julgamento das causas a ele submetidas. Prioridade para as ações 

relacionadas a direitos coletivos e difusos, em virtude de sua abrangência. E a 

abertura de um canal de diálogo com a sociedade” (PORTO, 1999, p. 8);

d) Defensoria Pública – a Resolução 113 do CONANDA assegura em seu artigo 8º o 

acesso à justiça por toda criança ou adolescente, através de qualquer dos órgãos 

do Poder Judiciário, do Ministério Publico e da Defensoria Pública, definindo que 

será prestada assessoria jurídica e assistência judiciária gratuita a todas as crianças 

ou adolescentes e suas famílias, que necessitarem. Deste modo, recorrem à 

Defensoria Pública as pessoas que não possuem recursos financeiros para o 

pagamento de um profissional da área. Entretanto, conforme comenta Porto 

(1999), entende-se que a Defensoria Pública, em consonância com a os preceitos 

Constitucionais, não seria simplesmente destinada as pessoas com baixa renda, 

mas teria um compromisso com a defesa dos interesses mais gerais da sociedade. 

Seria, assim, um órgão menos passivo e mais compromissado com a mudança 

social, fundamentando sua atuação junto à comunidade, a fim de compreender 

seus problemas e buscar soluções jurídicas adequadas.

Ainda segundo a Resolução 113: o Poder Judiciário, o Ministério Público, as 

Defensorias Públicas e a Segurança Pública deverão ser instados no sentido da exclusividade, 

especialização e regionalização dos seus órgãos.
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e) O Conselho Tutelar22 – tem a função de zelar pelo cumprimento dos direitos da 

criança e do adolescente, aplicando medidas especiais de proteção nas hipóteses 

do artigo 98 do ECA. Essas medidas de proteção estão previstas no artigo 101 do 

referido estatuto, com exceção do item VIII que se refere a colocação em família 

substituta. 

Art. 98. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre 
que os direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III – em razão de sua conduta.
Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade 
competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II- orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III- matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino 
fundamental;
IV – inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio á família, á criança e 
ao adolescente;
V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime 
hospitalar ou ambulatorial;
VII – abrigo em entidade;
VIII – colocação em família substituta (BRASIL, 1990).

            Pela necessidade de responsabilização, o papel do conselho tutelar pode ser 

completado, o que é feito através de representação ao Ministério Público, quando as decisões 

do Conselho Tutelar não são atendidas, ou quando a medida cabível extrapolar o campo de 

atividades deste (PORTO, 1999). O Conselho Tutelar não age, sob hipótese alguma, como 

substituto de programas e serviços, mas sim determina a execução destes quando necessário.

Segundo Ribeiro, Ferriani e Reis (2008, p. 128), “tais Conselhos possuem como 

funções a defesa e garantia de direitos, tendo o poder de determinar por força da lei as ações 

de atendimento e de responsabilização”. De acordo com o ECA, a notificação dos casos de 

                                               
22 De acordo com o artigo 136 do ECA, as atribuições do Conselho Tutelar são: atender as crianças e 
adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; 
atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; promover a 
execução de suas decisões (podendo requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, 
previdência, trabalho e segurança, e representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento 
injustificado de suas deliberações); encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração 
administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente; encaminhar à autoridade judiciária os casos 
de sua competência; providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no art. 
101, de I a VI, para o adolescente autor de ato infracional; expedir notificações; requisitar certidões de 
nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário; assessorar o Poder Executivo local na 
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente; representar, em nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, 3º, 
inciso II, da Constituição Federal; representar ao Ministério Público, para efeito das ações de perda ou suspensão 
do pátrio poder.  
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violência sexual aos Conselhos Tutelares é obrigatória, onde se estabelece um circuito para a 

proteção das vítimas. Entretanto, observa-se que nem sempre é realizado o atendimento 

adequado para a proteção dos direitos destas, tendo em vista que 

Em muitos locais, os conselheiros assumem seus cargos sem a devida capacitação, 
demonstrando pouco conhecimento a respeito do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e do trabalho prático com ele. Suas ações não costumam ser planejadas, 
pautando-se por questões pontuais, com intervenções muitas vezes fragmentadas e 
de cunho emergencial, em que se direciona o atendimento ao cuidado dos ferimentos 
sofridos ou, ainda, ao tratamento psicoterápico ou de aplicação de medidas de 
proteção. Além de enfrentarem tais situações no dia-a-dia, os Conselhos Tutelares 
deparam-se com a falta de condições infra-estruturais e de retaguarda, sofrendo 
relações de conflito com outros órgãos que atuam no atendimento às vítimas 
(FALEIROS, 2001 e UNICEF, 1998b apud RIBEIRO, FERRIANI e REIS, 2008, p. 
128). 

Percebe-se então, que cada órgão tem um papel importante para a efetividade das 

ações do eixo, e também que há atividades que podem ser realizadas por mais de uma 

instituição. No tocante à questão, como fundamenta Porto (1999), quando o Estatuto permite 

que mais de uma instituição possa realizar uma tarefa, não está prevendo concorrências, mas 

sim, um trabalho conjunto. Conforme citado anteriormente, é preciso que as ações sejam 

articuladas, formando uma rede para a defesa dos direitos das crianças e adolescentes. 

2.2.2 Eixo da Efetivação do Controle dos Direitos

Considerando o SGDCA como um mecanismo de implementação dos princípios do

ECA, salienta-se que não há outra maneira de efetivar os mesmos senão pela participação da 

sociedade. Os espaços mistos (especialmente os Conselhos) foram criados pelo ECA 

justamente para fomentar a participação da sociedade civil organizada na elaboração e na 

efetivação de políticas adequadas na área da infância e juventude. 

Neste contexto:

[...] o controle das ações públicas de promoção e defesa dos direitos humanos da 
criança e do adolescente se fará através das instâncias públicas colegiadas próprias, 
onde se assegure a paridade da participação de órgãos governamentais e de 
entidades sociais, tais como:
I - conselhos dos direitos de crianças e adolescentes;
II - conselhos setoriais de formulação e controle de políticas públicas; e
III - os órgãos e os poderes de controle interno e externo definidos (CONANDA, 
2006).
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Nogueira Neto (2004) sustenta que o eixo estratégico de controle deve se explicitar

através de espaços públicos e mecanismos de monitoramento, avaliação e correição, ou seja, 

visando o controle social-difuso - pela sociedade civil organizada, especialmente, via seus 

fóruns, comitês etc; o controle institucional, pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; e além disso, o controle - monitoramento e avaliação, particularmente das ações 

governamentais e não governamentais decorrentes da política de atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, com destaque, na atual conjuntura, ao controle da execução 

orçamentária. Este controle do orçamento destinado para a infância e adolescência deve visar, 

especialmente, a necessidade da Prioridade Absoluta, estabelecida em Lei.

O controle social realizado pela sociedade civil merece especial destaque, pois seus 

atores sociais: cidadãos, movimentos sociais, os fóruns permanentes, dentre outros, através da 

mobilização, capacitação/formação continuada e principalmente, de participação propositiva, 

exercem o controle sobre a “máquina” do Estado. 

Para Nogueira Neto (2006b), esses mecanismos de controle, baseados no 

acompanhamento, na avaliação e no monitoramento, dentro do amplo sistema de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente, “tem campos de atuação dos mais importantes, mas na 

verdade estão sendo pouco explorados, pela maior parte dos órgãos governamentais, das 

entidades sociais (especialmente através de seus fóruns) e dos conselhos” (NOGUEIRA 

NETO, 2006b, p. 6). 

Cabe citar que participam desse eixo as instituições da sociedade civil que tenham em 

seus objetivos estatutários o trabalho com crianças e adolescentes, ainda que não seja a 

atividade principal.

Segundo Porto (1999), a atuação das entidades deve se basear em dois aspectos 

principais: 

a) a atividade de cobrança do funcionamento do Sistema, direcionando as exigências 

a todas as instituições que dele façam parte; 

b) a atividade de proposição, ou seja, de formulação de propostas a serem levadas 

aos espaços mistos, para serem defendidas pelos representantes da sociedade.

Corroborando com o pensamento do autor, a integração entre as referidas entidades é 

fundamental, especialmente em espaços como os “fóruns de debates”. Contudo, na atualidade 

“as entidades, de fato, propõem e cobram constantemente, mas a desarticulação é também 

uma marca de seu trabalho” (p. 11). As diferenças e as especificidades das entidades que 

deveriam contribuir para a articulação entre elas, acabam por dificultar em grande grau a 
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realização de um trabalho conjunto. Desta forma, acabam por prevalecer, “não raro, os 

interesses corporativos de grupos, em detrimento dos interesses das crianças e adolescentes” 

(PORTO, 1999, p. 11).

É importante salientar que, visando à implementação do SGDCA, ocorreu um 

relevante e prévio reordenamento normativo, especialmente com a promulgação do ECA e de 

leis estaduais e municipais de adequação da ordem jurídica interna ao Estatuto e à Convenção 

sobre os Direitos da Criança. Todavia, para a efetividade concreta das ações desse sistema na 

realidade brasileira, se faz necessário um reordenamento político-institucional no país, 

resultando na criação e no funcionamento regular de espaços públicos (governamentais e não 

governamentais) que desempenhem a contento seu papel, tanto no campo de Justiça, quanto 

da Administração Pública, particularmente. Pode-se concluir, portanto, que hoje, apesar da 

previsão em lei, o baixo nível de implementação de determinados órgãos, serviços e 

programas, não efetiva, no nível desejado e necessitado, a melhoria do atendimento às 

crianças e adolescentes (NOGUEIRA NETO, 2004).

2.2.3 Eixo da Promoção de Direitos 

Este eixo estratégico operacionaliza-se, mais especificamente, através do 

desenvolvimento da "política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente", 

prevista no artigo 86 do ECA, visando à satisfação das necessidades básicas de crianças e 

adolescentes  (pelas políticas públicas, como garantia de direitos humanos e ao mesmo tempo 

como um dever do Estado, da família e da sociedade), a participação da população, a 

descentralização política e administrativa, e o controle social e institucional.

Essa política especializada de promoção da efetivação dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes desenvolve-se, estrategicamente, de maneira transversal e 
intersetorial, articulando todas as políticas públicas (infra-estruturantes, 
institucionais, econômicas e sociais) e integrando suas ações, em favor da garantia 
integral dos direitos de crianças e adolescentes (§ 1º, CONANDA, 2006).

Desta forma, podemos apontar como principais atores do eixo da promoção: os 

conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente; 

os conselhos setoriais (educação, saúde, assistência social, dentre outros), e 
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as entidades de atendimento direto, governamentais e não governamentais. Em relação a estas 

últimas, o artigo 90 do Eca estabelece que:

Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e 
socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de:
I – orientação e apoio sócio-familiar;
II – apoio socioeducativo em meio aberto;
III – colocação familiar; 
IV – abrigo;
V – semiliberdade;
VII – internação (BRASIL, 1990). 

Vale frisar que os Conselhos de Direitos não são executores de políticas, eles apenas 

as definem e fiscalizam sua aplicação. A execução das mesmas é de responsabilidade de 

órgãos públicos (da Administração direta ou indireta) e de instituições da sociedade civil. Não 

obstante a isso, o Conselho deve controlar a implementação das políticas públicas em todos os 

níveis da federação (PORTO, 1999). Percebe-se aí a complementariedade de ações entre os 

três eixos, tendo em vista o papel exercido pelos Conselhos tanto no âmbito da promoção 

quanto no controle de direitos. 

Em concordância com Nogueira Neto (2006b), salienta-se que nem sempre um 

determinado órgão público ou entidade social exercerá suas funções exclusivamente em um

eixo estratégico. Os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, por exemplo, são 

órgãos de controle institucional (acompanhamento, avaliação e monitoramento), além de, 

conforme o próprio lhe atribuiu, possuir uma função típica de promoção de direitos, como a 

da gestão política dos fundos para os direitos da infância e adolescência.

Parafraseando Porto (1999), a linha da promoção de direitos, que foi indicada no 

Estatuto a partir da criação dos Conselhos de Direitos, foi considerada como a parte do 

Sistema de Garantias em que os problemas relacionados às crianças/adolescentes seriam alvo 

de atuação genérica e abrangente. 

A Resolução 113/06 defende que a política de atendimento dos direitos humanos de 

crianças e adolescentes operacionaliza-se através de três tipos de programas, serviços e ações 

públicas: serviços e programas das políticas públicas, especialmente das políticas sociais; 

serviços e programas de execução de medidas de proteção de direitos humanos; e serviços e 

programas de execução de medidas socioeducativas e assemelhadas.

Salienta-se então, a necessidade do reconhecimento das políticas públicas/sociais no 

eixo da promoção de direitos, assegurando o acesso a todas as crianças e adolescentes a seus 
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serviços, e não somente aquelas com seus direitos violados ou em conflito com a lei. Além 

disso, cabe citar que os serviços e programas de execução de medidas específicas de proteção 

de direitos humanos devem possuir caráter de atendimento inicial, integrado e emergencial, 

desenvolvendo ações que visem à prevenção da ocorrência de ameaças e violações dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes, atendendo as vítimas imediatamente após a 

ocorrência dessas ameaças e violações (CONANDA, 2006). Pode-se citar como exemplos, 

dentre outros, os programas de abrigamento (ou abrigo), de colocação familiar, de orientação 

sócio-familiar, de prevenção/apoio médico e psico-social a vítimas de maus-tratos, abusos, 

violências e explorações; salientando o Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (Serviço Sentinela), conforme será explanado 

a seguir.

Já os programas de execução de medidas socioeducativas, destinam-se ao atendimento 

de adolescentes autores de ato infracional, em cumprimento de medida judicial 

socioeducativa, aplicada na forma da lei, em decorrência de procedimento apuratório, 

assegurando-se o respeito estrito ao princípio constitucional do devido processo legal

(CONANDA, 2006).

Em relação às políticas sociais públicas, retoma-se as colocações de Manfroi (2008) 

que as compreende enquanto linhas de ação coletiva, que concretizam direitos. Todavia, a 

autora ressalta que na sociedade brasileira, as políticas sociais vêm sendo tratadas de forma 

subalterna aos interesses econômicos e políticos, não sendo tratadas de forma pública e 

planejadas de forma a contemplar a realidade através de programas e estratégias. Em 

concordância com Manfroi (2008, p. 115): “as políticas sociais de crianças e adolescentes no 

Brasil historicamente caracterizaram-se em torno de uma concepção segregadora, 

criminalizadora, numa lógica positivista e excludente das classes subalternas”. 

De acordo com as palavras de Nogueira Neto (2006b), faz-se necessário desfazer a 

confusão ainda existente entre a "política de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente" e a "política de assistência social". Segundo o mesmo, esta concepção é “puro 

ranço da velha ‘doutrina da situação irregular’ [...] onde o assistencialismo e a repressão eram 

seus dois pilares” (p. 7). Desta maneira, é imperativo o entendimento de que a atual política 

de promoção dos direitos voltada ao público infanto-adolescente, tem como parâmetro 

fundamental a doutrina da proteção integral. Além disso, como argumenta o autor, a política 

de assistência social está construindo um novo caminho, baseado na negação do clientelismo

e do assistencialismo.

Neste sentido, cabe destacar o trecho a seguir: 
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Nesse passo, em que se quer ver o efetivo funcionamento do sistema de garantia dos 
direitos da criança e do adolescente, convém relembrar que, [...] buscando traduzir a 
máxima do ‘superior interesse da criança’, contida nos documentos internacionais, 
inscreveu o legislador constituinte pátrio princípio constitucional no sentido de que 
o atendimento aos interesses da infância e juventude deve ocorrer com absoluta 
prioridade (art. 227, da CF), traduzindo-se a regra – além dos deveres da família e 
sociedade – na obrigatoriedade para o Estado em, de maneira preferencial, formular 
e executar políticas públicas capazes de garantir às crianças e adolescentes proteção 
integral (MAIOR NETO, 2001, p. 55-56).

No tocante à questão, o autor supracitado ainda ressalta que, para o efetivo 

funcionamento do SGDCA, é fundamental “identicamente de forma privilegiada, destinar 

recursos necessários à consecução dos programas e ações estabelecidos em favor de tal 

população” (p. 56). Para complementar essa discussão, coloca-se que “tratando da concretude 

das promessas jurídicas, comparece conveniente o raciocínio de que, além da escola, da 

família e de outros espaços adequados para o seu desenvolvimento, lugar de criança é nós 

orçamentos públicos” (p. 60).

Assim, para a efetividade de ações, faz-se necessária uma dotação orçamentária. 

Conforme argumenta Porto (1999), na prática, destina-se aos Conselhos a tarefa de realizar o 

diagnóstico da situação das crianças e adolescentes no município e estabelecer as diretrizes 

gerais da “política de atendimento de direitos da criança e do adolescente”, elegendo 

prioridades e elaborando planos de ação (indicando serviços, programas/projetos) que 

atendam esses contingentes. O autor afirma que o ECA, sabiamente, criou uma forma 

alternativa de financiar tais programas, sendo que o Poder Público municipal, estadual e 

federal deveriam criar um Fundo, gerido pelo Conselho de Direitos, que visasse à obtenção de 

recursos junto à sociedade e ao próprio Poder Público. Após obtidos os recursos, formular-se-

ia um específico plano de aplicação dos recursos que contemplasse as diretrizes gerais e o 

plano de ação do Conselho antes definidos. Entretanto, sabe-se que na realidade, a questão 

não se dá desta forma. 

Manfroi (2008) admite que, se a CF de 88 e o ECA “significaram um avanço em 

termos de construção de um sistema de políticas sociais estruturadas em torno do eixo da 

cidadania, da gestão partilhada e participação social, as políticas que se seguiram levaram a 

um expressivo retrocesso nas políticas sociais no Brasil” (p. 117). A autora refere a isso à

contra-reforma do Estado, baseada na agenda neoliberal, analisando-a a partir do governo de 

Fernando Henrique Cardoso. 
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A referida autora defende então, que a partir dos anos de 1990, duas formas 

diferenciadas de entendimento das políticas sociais passaram a conviver: uma baseada no 

ECA, que prevê um sistema universalista, e outra de aspecto focalista, pautada no 

neoliberalismo23, que tem embasado todos os programas voltados para a área da infância e 

adolescência desde o governo FHC. 

Neste governo, os programas voltados para o público infanto-adolescente se 

caracterizaram “por serem altamente segmentados quanto ao público alvo, altamente 

seletivos, descontínuos e centralizadores do planejamento a nível nacional” (MANFROI, 

2008, p. 123). 

No tocante a questão, Freitas (apud MANFROI, 2008, p. 123) conclui que a política 

social do governo FHC “não se pauta na Doutrina da Proteção Integral, pois as ações para este 

segmento não são articuladas intersetorialmente, são sobrepostas, não possuem uma 

coordenação forte”. 

Neste contexto, vale lembrar que nesta época (ano 2000), criou-se o Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil (ítem 2.4 deste trabalho), aprovado pelo 

CONANDA, que se traduz enquanto diretriz nacional para a implementação de políticas 

públicas em nível federal, estadual e municipal no âmbito das políticas de enfrentamento à 

violência sexual contra crianças e adolescentes. Todavia, apesar de representar um marco na 

área, tendo em vista a participação da sociedade civil organizada em sua elaboração, e a 

previsão desta em sua implementação e fiscalização, o contexto recessivo que se evidenciou 

não pode deixar de ser considerado. 

Cabe aqui citar o trecho de Manfroi (2008, p. 113): “para se analisar a política social é 

necessário ultrapassar a sua imediaticidade. Ultrapassa-se a imediaticidade da política social a 

medida em que esta é vinculada ao contexto sócio-histórico, ou seja, à relação entre as 

classes, economia e Estado”. 

Não obstante, ainda hoje, a implantação e efetividade dos eixos estratégicos deste 

plano, assim como demais políticas, se constituem como um desafio. Os programas voltados à 

infância e adolescência continuam em situação de precariedade, pois não se tornaram políticas 

públicas, permanecendo sob os critérios governamentais (MANFROI, 2008). 

As políticas sociais voltadas para a infância e adolescência, portanto, não se 

modificaram tendo como referência o governo FHC, já que a política econômica também não 

                                               
23 De acordo com Manfroi (2008) o neoliberalismo baseia-se, principalmente, na redução do Estado, 
transformando-o, a partir da redução gradual dos gastos sociais, em Estado mínimo; sendo que o mesmo ataca as 
limitações dos mecanismos de mercado por parte do Estado e o igualatarimo resultante do Estado de Bem-Estar 
social. 
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foi alterada e as ações continuam sendo isoladas e descontínuas. Além disso, as políticas não 

são articuladas, falhando-se com a Doutrina da Proteção Integral. Outro fator dificultador na 

viabilização dos programas é a contratação profissional de forma precária, onde o profissional 

em questão não possui autonomia e não recebe capacitação para tal atuação (MANFROI, 

2008). 

Neste sentido, é necessário pontuar que, em concordância com a autora citada, muito 

se precisa avançar no que tange as políticas sociais para crianças e adolescentes, considerando 

que os pressupostos do ECA estão longe de ser concretizados. 

Por fim, citando Manfroi (2008), infelizmente os pressupostos consagrados no ECA 

não têm servido de parâmetro para as políticas da área. Tanto as políticas sociais a nível 

federal, quanto ao real funcionamento do Sistema de Garantias, previsto pelo Estatuto de 

forma articulada, “em rede”, não vêm ocorrendo, sendo que o sucateamento das instituições 

de atendimento acabam por não propiciar que crianças/adolescentes sejam, de fato, sujeitos de 

direitos. 

Conforme argumentou Bobbio (1909), no clássico livro “A Era dos Direitos”, o grande 

problema com relação aos direitos humanos, não se refere mais a sua fundamentação, que 

para o autor é algo resolvido, do qual não é mais necessário se preocupar. O grave problema, 

portanto, possui um sentido jurídico amplo, político. “Não se trata mais de saber quais e 

quantos são esses direitos [...], mas sim qual é o modo mais seguro para garantí-los, para 

impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados” (BOBBIO, 

1909/1992, p. 25). 

2.3 PLANO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO-

JUVENIL 

Tendo como desafio o enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes, bem como a necessidade de formulação e a sistematização dessas ações, 

representantes de instituições e atores comprometidos com o enfrentamento da questão, foram 

impulsionados a se reunirem no Encontro de Articulação do Plano Nacional de Enfretamento 

da Violência Sexual Infanto-Juvenil, ocorrido entre os dias 15 e 17 de junho de 2000, em 

Natal/RN. 
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No referido encontro, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual 

Infanto-Juvenil foi amplamente discutido e democraticamente construído, já que seu processo 

de construção envolveu diversos atores da sociedade civil e do Estado, que tinham por 

objetivo “estabelecer um Estado de Direitos para a proteção integral de crianças e 

adolescentes em situação ou risco de violência sexual” (DALBEM e KEIFER, 2005, p. 123).

Dentre os atores envolvidos na discussão do Plano em questão, pode-se citar: 

participantes governamentais do executivo federal, estadual e municipal; do poder Legislativo 

federal e estadual; do Poder Judiciário, especialmente da Justiça da Infância e Adolescência; 

do Ministério Público federal e estadual; da Defensoria Pública; das Polícias Federal, Civil e 

Militar; dos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e dos Conselhos Tutelares; dos organismos internacionais de cooperação técnica 

e financeira; do ECPAT – Brasil; das organizações da sociedade civil e de representantes de 

jovens.

O plano em tela atende Ao compromisso político firmado pelo governo brasileiro a 

partir do I Congresso de Estocolmo e às recomendações do II Encontro do ECPAT – Brasil, 

sendo apresentado e deliberado pelo CONANDA em assembléia ordinária na data de 12 de 

julho de 2000. Neste sentido, trata-se de um documento legitimado e de referência para as 

políticas públicas nos níveis federal, estadual e municipal (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 

2002).

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil se refere, 

portanto, a um importante instrumento de garantia e defesa de direitos de crianças e 

adolescentes, já que prevê a criação, fortalecimento a implementação de um conjunto 

articulado de ações e metas fundamentais para assegurar a proteção integral à criança e ao 

adolescente em situação ou risco de violência sexual. O estabelecimento da articulação de 

ações, refere-se ao objetivo geral do plano, a fim de que ocorra a intervenção técnico –

política e financeira para o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes

(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002).

Além disso, como objetivos específicos, o plano em questão visa: 

• Realizar investigação científica, visando compreender, analisar, subsidiar e 
monitorar o planejamento e a execução das ações de enfrentamento da violência 
sexual contra crianças e adolescentes.
• Garantir o atendimento especializado às crianças e aos adolescentes em situação de 
violência sexual consumada. 
• Promover ações de prevenção, articulação e mobilização, visando o fim da
violência sexual.
• Fortalecer o sistema de defesa e de responsabilização.
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• Fortalecer o protagonismo Infanto-Juvenil (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002).

Desta maneira, o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-

Juvenil se constitui enquanto diretriz nacional no âmbito das políticas de enfrentamento da 

violência sexual contra crianças e adolescentes. E juntamente com o SGDCA, tendo como 

parâmetros o ECA e a Constituição Federal de 88, se consubstancia no desenvolvimento da 

política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, integrando o âmbito da 

política de promoção dos direitos humanos, e reforçando o dever do Estado, da família e da 

sociedade em relação aos direitos da criança e do adolescente (DALBEM e KEIFER, 2005).

O Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil tem como 
referência fundamental o Estatuto da Criança e do Adolescente e reafirma os 
princípios da proteção integral, da condição de sujeitos de direitos, da prioridade 
absoluta, da condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, da
participação/solidariedade, da mobilização/articulação, da gestão paritária, da 
descentralização, da regionalização, da sustentabilidade e da responsabilização
(MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002).

Assim como os eixos do SGDCA precisam funcionar em “rede”, de maneira 

integrada; o referido plano nacional é “orgânico e integrado”, e sua operacionalização deve 

ser estruturada a partir de seis eixos estratégicos, quais sejam:

a) Análise da Situação – suas ações objetivam conhecer o fenômeno da violência 

sexual contra crianças e adolescentes no país, bem como o diagnóstico da situação 

do enfrentamento da problemática, as condições e garantia de financiamento, 

monitoramento e a avaliação do Plano; além da divulgação à sociedade, de todos 

os dados e informações a respeito. 

b) Mobilização e Articulação – visa o fortalecimento das articulações nacionais, 

regionais e locais de combate e eliminação da violência sexual, comprometendo a 

sociedade civil no enfrentamento dessa problemática; assim como a divulgação do 

posicionamento brasileiro em relação ao sexo turismo e ao tráfico para fins 

sexuais; e ainda a avaliação dos impactos e resultados das ações de mobilização.

c) Defesa e Responsabilização – este eixo, além de prever ações no que se refere a 

atualização acerca da legislação sobre crimes sexuais, as mesmas buscam o 

combate à impunidade, disponibilizando serviços de notificação e capacitação de

profissionais da área jurídico-policial; outrossim, buscam implantar e implementar 
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os Conselhos Tutelares, o SIPIA24 e as Delegacias especializadas na área da 

infância e juventude;

d) Atendimento – ações que buscam efetuar e garantir o atendimento especializado, 

por profissionais especializados e capacitados às crianças e aos adolescentes em 

situação de violência sexual e às suas famílias, tendo como concepção a atuação 

em rede. 

e) Prevenção – busca possibilitar que as crianças e adolescentes sejam educados para 

o fortalecimento da sua auto defesa, objetivando assegurar ações preventivas 

contra a violência sexual; além de procurar atuação junto a Frente Parlamentar em 

relação às legislações correspondentes a Internet.

f) Protagonismo Infanto-Juvenil – eixo que preconiza a participação ativa de crianças

e adolescentes na defesa de seus direitos, procurando promovê-la, bem como 

busca comprometer esses segmentos com o monitoramento da execução do plano 

em questão (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002).

As ações de cada um dos eixos citados possuem objetivos, metas, ações a serem 

executadas, baseando-se em prazos e parcerias, visando, em sua totalidade, a efetivação dos 

direitos e a proteção de maneira integral, da criança e do adolescente vítimas de violência 

sexual. 

Cabe salientar as colocações de Dalbem e Keifer (2005, p. 114) acerca da efetivação 

das desses eixos estratégicos:

Não há superposição de um eixo sobre o outro, são interdependentes e articulados 
entre si, sendo divididas as responsabilidades entre o governo e a sociedade. A sua 
efetivação está ligada à capacidade de sensibilização social, de integração das 
políticas públicas, de controle social para monitoramento de sua implementação, da 
captação e disponibilização de recursos financeiros, constituindo-se em um projeto 
de sociedade para transformar em realidade o novo paradigma firmado pelo Estatuto 
da Criança e do Adolescente.

                                               
24 O Sistema de Informação para Infância e Adolescência – SIPIA, é um sistema informatizado de registro e 
tratamento de informações que permite que os conselheiros tutelares registrem, acompanhem e encaminhem 
medidas apropriadas para os casos de direitos violados de forma ágil e sistemática, sob a garantia dos direitos
fundamentais preconizados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, possibilita a geração de 
dados e estatísticas que tornam possível o mapeamento da real condição em que se encontram crianças e 
adolescentes em situação de risco pessoal e/ou social. Esses dados servem como suporte para que os órgãos 
executores e/ou coordenadores de políticas públicas do Município, do Estado e da União possam estabelecer 
prioridades de ação visando a implantação e o financiamento de programas, projetos, serviços e benefícios 
necessários à realidade.
Fonte: O que é SIPIA? Fundação Carlos Alberto Vanzolini. Disponível em: 
http://portal.vanzolini-ead.org.br/default.aspx?SITE_ID=150&SECAO_ID=693. Acesso em out. 2009.
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Neste sentido, compreende-se que as ações do Plano Nacional dependem, em grande 

parte, da disponibilidade de recursos financeiros, e assim, apoio governamental; o que, 

conforme já citado, vem ocorrendo de forma incipiente, tendo em vista a ótica reducionista 

em que vem se baseando as políticas sociais. Por isso, a grande importância da sociedade civil 

nestes processos, onde se destaca a participação da população na elaboração, implementação e 

fiscalização das políticas sociais. “Entendemos que a formulação do Plano Nacional se traduz 

na responsabilidade da sociedade civil em assumir a tarefa do controle social [...] exigindo 

ações e dando ao Estado subsídios para uma intervenção planejada e articulada” (DALBEM e 

KEIFER, 2005, p. 124).

Neste contexto, vale citar que, visando à avaliação e o monitoramento das ações do 

Plano Nacional, a partir do encontro em Natal/2000 foi sugerido a criação do Fórum Nacional 

pelo Fim da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, que deveria reunir organizações do 

governo e da sociedade civil para o acompanhamento da implantação e implementação das 

ações do Plano, sendo que o CONANDA e os Conselhos de Direitos Estaduais e Municipais 

são as instâncias de deliberação, controle e acompanhamento do mesmo (MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA, 2002).

Assim, em julho de 2002, o Fórum Nacional e o Departamento da Criança e do 

Adolescente – DCA, com o apoio do CECRIA, realizaram uma oficina nacional em Brasília, 

onde foi instalado o Comitê Nacional de Enfrentamento do Abuso e Exploração Sexual, 

instância nacional representativa de acompanhamento e monitoramento do Plano Nacional. 

O referido Comitê se baseia em uma rede de entidades não-governamentais, de 

representantes de setores governamentais e da cooperação internacional, com o objetivo de 

criar espaços de debate para monitorar programas e políticas nessa área. O desafio deste 

comitê é a elaboração de metodologias e indicadores de monitoramento e avaliação das ações 

do Plano Nacional, já que este propõe a universalização de um atendimento humano e 

especializado à crianças e adolescente vítimas de violência e exploração sexual, assim como a 

responsabilização dos agressores (MEC/SEDH, 2005).

De acordo com o documento do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual Infanto-Juvenil, através de um Termo de Compromisso (Carta de Natal), constatou-se 

que, apesar de algumas medidas terem sido adotadas no Encontro de Natal, e ainda, apesar do

reconhecimento pelo Estado Brasileiro da gravidade das situações relacionadas à temática, 

essas ações não foram suficientemente eficazes no controle do fenômeno e responsabilização 

dos culpados. Diante disso, os participantes da discussão assumiram o compromisso para o 

desenvolvimento de ações que assegurem o fim da violência contra crianças e adolescentes, a
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responsabilização/tratamento de violadores, a prevenção, a mobilização da sociedade civil e o 

protagonismo infanto-juvenil (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2002).

Todavia, parafraseando Mallak e Vasconcelos (2002), para a efetiva implementação 

deste plano, exige-se ainda uma forte mobilização no contexto da sociedade civil e do Estado, 

visando sua implantação e descentralização, por meio de planos estaduais. 

Os autores citados afirmam que o plano em questão apresenta como ponto alto a 

mobilização e a articulação que confere à sociedade civil, governo e protagonismo infanto-

juvenil, como estratégias para a consolidação do mesmo. Por outro lado, comentam sua 

fragilidade de privilegiar as políticas compensatórias e de segurança, em detrimento das 

econômicas, tendo em vista que sem distribuição de renda, de políticas sociais com direitos, 

melhoria da qualidade de vida por exemplo, torna-se difícil, especialmente,  a superação da 

exploração sexual infanto-juvenil (MALLAK E VASCONCELOS, 2002). 

Já de acordo com o que sustenta Dos Santos (2007), tanto o plano nacional como o 

estadual de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, possuem como 

maior mérito a articulação dos vários segmentos sociais durante sua elaboração, selando 

parcerias com o compromisso de uma “agenda de ação”. Contudo, na realidade, esses planos 

estão longe de se constituir como um plano político-estratégico, justamente por se 

configurarem praticamente como um “cronograma de trabalho” ou uma “agenda de ação”. 

Dentre as dificuldades elencadas, pode-se explanar que

Uma das falhas mais graves, a nosso ver, é a imprecisão na definição conceitual e a 
falta de clareza na definição da finalidade do enfrentamento da violência sexual. 
Outra falha grave é a tentativa de fazer um plano muito genérico para o 
enfrentamento da violência sexual em sua diversidade tipológica [...]. As propostas 
de ações e metas dos Planos são muitos genéricas, sem separação entre atribuição 
legal de execução e atribuição política de mobilização e pressão para sua 
implementação. A generalidade das metas não permite precisar o valor dos 
investimentos necessários, nem tampouco apresenta as condições institucionais para 
a implementação de tais Planos (DOS SANTOS, 2007, p. 104-105). 

Retomando a questão orçamentária em relação ao enfrentamento da violência sexual 

contra crianças e adolescentes, cabe citar Dalbem e Keifer (2005), afirmando que, essa área 

ganhou visibilidade no orçamento público federal a partir do Plano Plurianual 2000/2003, 

alcançando status de política nacional, o que se caracterizou um avanço, tendo em vista a 

trajetória de mobilização da sociedade civil organizada, principalmente em relação às 

discussões acerca do Plano Nacional. 

Ainda em consonância com as autoras citadas, é imperativo ressaltar que



69

Deve-se ressaltar que os recursos destinados ao enfrentamento da questão e a 
distribuição das ações revelam o caráter incipiente e a falta de abrangência dessa 
política, uma vez que, está muito aquém de atingir os objetivos e metas 
estabelecidos no Plano Nacional, já que atende parcialmente apenas os eixos: análise 
de situação (rede de informações); mobilização e articulação (campanha educativa) e 
o atendimento (programa sentinela), não sendo contemplados os eixos prevenção, 
defesa e responsabilização, e protagonismo infanto-juvenil (COSTA, 2003 apud 
DALBEM e KEIFER, 2005, p. 126).

No tocante a questão, Dos Santos (2007) defende que pouco do Plano Nacional foi 

implantado no que se refere ao eixo da responsabilização. O SIPIA, por exemplo, que é um 

importante instrumento de registro e tratamento de informações, subsídio para a formulação 

de políticas públicas na área da infância e juventude, tem enfrentado sérios problemas em sua 

implementação. Segundo o autor, na realidade do Estado de Goiás, fatores como a não-

obrigatoriedade de implantação do sistema, problemas de manutenção do equipamento de 

informática, falta de capacitação dos conselheiros tutelares para manusear o sistema, e 

principalmente, a falta de compromisso dos Conselhos de Direitos na execução de suas 

funções e disputa política com os Conselhos Tutelares, contribuem para que o sistema seja 

deficitário. 

Já em relação à abrangência da política, Dalbem e Keifer (2005, p. 127) afirmam que 

“o Programa Sentinela se constitui na principal atividade da política nacional de combate à 

violência sexual”, já que outras ações previstas não estão sendo implementadas. Este serviço 

não deixa de representar uma conquista da sociedade, contudo, “atende a poucos municípios 

do país e está voltado para uma perspectiva neoliberal e focalista de atendimento” (p. 127). A 

seguir, explanaremos sobre o serviço em questão no município de Florianópolis.

2.3.1 O Serviço Sentinela de Florianópolis

O Serviço Sentinela, assim reconhecido em nível nacional pelo atendimento às

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, foi implantado em Florianópolis a partir 

do ano de 2001, baseado especialmente nas postulações do Plano Nacional de Enfrentamento 

à Violência Sexual, importante diretriz nacional, que naquele momento representou uma 

reconfiguração no atendimento à referida temática. 
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Mas este serviço, de certo modo, já era oferecido no âmbito municipal através do

então denominado SOS Criança. Este programa foi criado em Santa Catarina, e mais 

especificamente em Florianópolis, em 08 de abril de 1992, na gestão do Governador Vilson 

Pedro Kleinübing e do Prefeito de Florianópolis Esperidião Amin Helou Filho que

inauguraram o referido projeto a partir da iniciativa da primeira dama do Estado Vera Maria 

Karam Kleinübing (COUTINHO, 2008).

A princípio, o programa SOS Criança era mantido pela Fundação Vida – Apoio à 

Família Catarinense (uma entidade sem fins lucrativos) que tinha como presidente a Senhora 

Vera Kleinübing, contanto com o apoio a Secretaria de Justiça e Administração. Mas em 

fevereiro de 1993, essa Fundação, em consonância com e CF 88 e o ECA, que prevê a 

municipalização de serviços, repassou à Prefeitura Municipal o desenvolvimento das ações. 

Em maio de 1993, foi firmado um convênio entre o Governo Estadual e o municipal para o 

gerenciamento do programa (DESTRI,1993).

Segundo Coutinho (2008), nos primeiros anos do SOS Criança, o atendimento se dava 

em caráter emergencial na proteção das crianças e adolescentes em situação de violência, 

através de plantão 24 horas, onde os usuários eram basicamente crianças e adolescentes em 

situação de rua encaminhados pelo Projeto “Meninos de Rua” da Prefeitura Municipal de 

Florianópolis. Estes encaminhamentos se davam com autorização da Justiça da Infância e da 

Juventude da Capital, dada a inexistência do programa de Liberdade Assistida, Assistência 

Preventiva e Acompanhamento, bem como através da procura espontânea de usuários 

específicos dos Centros Educacionais da Diretoria de Justiça da SEJA; sendo que os usuários 

vinham de toda a região da Grande Florianópolis (São José, Palhoça, Biguaçú e 

Florianópolis). 

Cabe ressaltar, conforme Gomes (2008), que até o ano de 1994, o SOS Criança era o 

único programa voltado para o atendimento de crianças e adolescentes em situação de 

violência, quando o Conselho Tutelar foi criado no município de Florianópolis, passando a 

atender em conjunto com o referido programa. Além disso, foi a partir do ano de 1995, que o 

público alvo do programa restringiu-se ao nível municipal. 

Já de acordo com as colocações de Coutinho (2008), nos anos de 1994 a 1997, tendo 

como parâmetros a CF, o ECA e a Lei Orgânica Municipal, observou-se que os critérios 

metodológicos do Programa SOS Criança foram sendo desenhados pelo próprio corpo 

técnico, bem como foram pautando seus procedimentos interventivos. Segundo a autora, que 

recolheu relatos dos profissionais que trabalharam no programa nos anos de 1996/1997, neste 

período, foi criado um projeto piloto visando à prevenção da violência infanto-juvenil (que 
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mais tarde tornar-se-ia o Projeto Mel), prevendo palestras com profissionais da educação, de 

outros programas e posteriormente famílias atendidas pela rede de atendimento, objetivando 

uma maior conscientização da população em relação à temática, e conseqüentemente, para o

público alvo do programa.

Coutinho (2008) que realizou pesquisa junto aos casos em fila de espera do atual 

programa Sentinela, afirma que, mais tarde, com a implantação do projeto Mel (além de 

outros fatores) aumentaram o número de denúncias ao programa, porém o número de 

funcionários não acompanhou a mudança de maneira proporcional, o que com o tempo, foi 

ocasionando o incremento das denúncias que aguardavam o atendimento em fila de espera

(atualmente denominada demanda reprimida). Além disso, no ano de 2000, houve a criação 

do Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência Sexual no Município de Florianópolis, o 

que oportunizou um aumento na divulgação do fenômeno da violência sexual no município, 

tendo como conseqüência o aumento da demanda a partir da conscientização e mobilização da 

sociedade civil.

Cabe salientar que, por volta do ano de 2001, o SOS Criança passou por uma 

reestruturação em suas diretrizes nacionais. Foi então, durante o governo FHC, que o SOS 

Criança passou a ser denominado Programa Sentinela, objetivando um conjunto de ações de 

natureza especializada destinado ao atendimento de crianças e adolescentes abusados e/ou 

explorados sexualmente, e estruturando-se da seguinte forma: atendimento de denúncias (SOS 

criança), acompanhamento (projeto Acorde) e prevenção (projeto Mel) de famílias envolvidas 

com violência física, sexual e exploração sexual (COUTINHO, 2008). 

Já em 2005, com a nova gestão municipal, o Programa Sentinela ganhou novas 

alterações em sua estrutura. Foi criada a Equipe de Diagnóstico com a finalidade de realizar 

diagnóstico psicossocial quanto à procedência ou não do teor da denúncia; o antigo Projeto 

Acorde passou a se chamar Equipe de Acompanhamento, e o Projeto Mel passou a ser Equipe 

Rede, que a partir de 2007, chamou-se Equipe de Prevenção; outrossim, o SOS Criança 

permaneceu responsável somente pela captação de denúncias (através do disque denúncia: 

0800-643-1407). 

Após, considerando a implementação do SUAS – Sistema único da Assistência Social, 

o Programa Sentinela passou por uma nova reestruturação. O SUAS configura-se como um 

novo reordenamento da política de assistência social na perspectiva de promover maior 

efetividade de suas ações, aumentando sua cobertura. Neste sentido, a política de assistência 

social é organizada por tipo de proteção – básica e especial, conforme a natureza da proteção 

social, e por níveis de complexidade do atendimento. 
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Atualmente, o Serviço de Enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual contra 

crianças e adolescentes (conhecido como Serviço Sentinela) é desenvolvido no âmbito do 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, dentro do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS. Este serviço está inserido dentro dos Serviços de Proteção 

Especial de Média Complexidade, visando à intervenção nas famílias em situação de violação 

de direitos, cujos vínculos familiares estão frágeis, mas não rompidos, e que envolvem desde 

a garantia da sobrevivência até sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade 

(SERVIÇO SENTINELA, 2008). 

Nas palavras de Santos (2007), o CREAS constitui-se numa unidade pública estatal, de 

prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus direitos 

violados. Assim, cabe ao CREAS oferecer serviços de atenção à ocorrência de situações de 

risco pessoal e social, seja por negligência, abandono, ameaças, maus tratos, violência 

física/psicológica/sexual, discriminações sociais ou restrições à plena vida com autonomia e 

exercício de capacidades, prestando atendimento prioritário a crianças, adolescentes e suas 

famílias nas situações: crianças e adolescentes vítimas de abuso e exploração sexual, e 

crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. 

No Estatuto da criança e do Adolescente, assim como o Sistema de Garantia de 

Direitos da Criança e do Adolescente (Resolução CONANDA 113/2006), como citado 

anteriormente, defende-se que a política de atendimento dos direitos das crianças e 

adolescentes, como promoção dos direitos humanos, operacionaliza-se por intermédio de três 

tipos de ações públicas, dentre elas os programas de execução de medidas de proteção de 

direitos humanos. Neste âmbito, cabe citar o Serviço de Enfrentamento à violência, abuso e 

exploração sexual contra crianças, adolescentes e o Serviço de Orientação e Apoio 

Especializado a Indivíduos e Famílias com seus Direitos Violados, conforme previsto pelo 

Guia de Orientação do CREAS (2006).

Atualmente (meados do ano de 2009), no município de Florianópolis, o Serviço 

Sentinela se integrou ao Programa de Orientação e Apoio Sócio-Familiar, que atendia famílias 

de crianças e adolescentes vítimas de violência psicológica e negligência.

Hoje, contudo, tendo por norte o Documento Base expedido pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicado em junho deste ano, no qual 

regulamenta a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, os serviços citados se 

estruturam a partir do Serviço de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias. Segundo 

este documento base, o serviço em questão é 
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[...] ofertado de forma continuada no Centro de Referência Especializado da 
Assistência Social (CREAS) com a finalidade de assegurar atendimento 
especializado para apoio, orientação e acompanhamento a falmílias com um ou mais 
de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende 
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o 
fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, fortalecendo a função 
protetiva das famílias diante de um conjunto de condições que as vulnerabilizam 
(MDS/SNAS, 2009, p. 25).

Além disso, tem como público alvo, grupos familiares e indivíduos que vivenciam 

situações de risco e violações de direitos por ocorrência de: violência física, psicológica, 

negligência grave; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; tráfico de pessoas; 

cumprimento de medidas socioeducativas; situação de rua e mendicância; abandono; vivência 

de trabalho infantil; discriminação em decorrência de orientação sexual; cumprimento de 

medida de proteção; e outras formas de submissão a situações que provocam danos e agravos 

a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; descumprimento de 

condicionalidades do Programa Bolsa Família e do PETI – Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil em decorrência de violação de direitos (MDS/SNAS, 2009).

Compreende-se assim, que a partir dessas novas diretrizes, os serviços/ações que 

compõem a política de atendimento da Criança e do Adolescente foram reestruturados, sendo 

que serviços como o Sentinela, o POASF, Programa de Liberdade Assistida e PETI acabam 

por fazer parte de um único Serviço. 

Todavia, até o momento, o município de Florianópolis realizou somente a junção entre 

o Serviço Sentinela e o POASF, sendo que este serviço está prestando atendimento às famílias 

de crianças e adolescentes vítimas de violência física, psicológica, negligência, abuso e 

exploração sexual. Todavia, apesar das recentes modificações, o atendimento realizado pelo

serviço em questão, que ainda atua com a nomenclatura Serviço Sentinela, acaba por se 

utilizar das diretrizes do Serviço de Enfrentamento à violência, abuso e exploração sexual

contra crianças e adolescentes, vigentes até então. 

Portanto, o serviço em tela está em fase de reestruturação, mas não exatamente em 

consonância com as diretrizes federais. Atualmente, este serviço conta com recursos da esfera 

federal e municipal, e segundo seu Projeto Técnico (2007/2008), encontra-se estruturado da 

seguinte maneira (conforme organograma em anexo A):

a) Coordenação – composta por uma psicóloga, que tem por função coordenar as 

ações deste serviço, distribuídas nas equipes abaixo citadas.
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b) Equipe Administrativa/Apoio: contribui na organização e na realização do 

trabalho administrativo e do setor de transportes, sendo composta por uma auxiliar 

Administrativa, uma digitadora e cinco motoristas.

c) SOS Criança (disque-denúncia) – responsável pelo recebimento das denúncias de 

violência contra crianças e adolescentes, através da central 0800 643 1407, 

funcionando em plantão 24 horas. As denúncias são cadastradas e encaminhadas 

ao Conselho Tutelar correspondente a região da situação denunciada, para 

notificação da denúncia e primeiro atendimento. Cabe salientar que qualquer 

pessoa pode e deve denunciar a suspeita ou confirmação de situações de violência 

contra a criança/adolescente, sendo que é resguardado o direito ao anonimato a 

quem denuncia. Destaca-se ainda que as denúncias podem ser realizadas 

diretamente ao Conselho Tutelar de cada região, sendo que há também outras 

portas de entrada de denúncias, tais como: escolas, creches, centros de saúde, 

hospitais, Juizado da Infância e Juventude, entre outros. 

d) Equipe de Diagnóstico: objetiva realizar diagnóstico psicossocial dos casos de 

violência doméstica contra crianças e adolescentes, avaliando os fatores de risco e 

proteção. Sua atribuição é prestar o atendimento devido, principalmente no que se 

refere à investigação sobre o teor da denúncia. São realizadas abordagens diversas 

com a rede social da criança/adolescente, buscando identificar as demandas das 

famílias a fim de encaminhar diagnóstico da situação para a equipe de 

acompanhamento e/ou outro órgão competente, através de relatório que consta 

emissão de parecer psicossocial. Atualmente esta equipe conta com o número de 

oito assistentes sociais, seis psicólogas (sendo que uma delas exerce a função de 

supervisora da equipe), e três estagiárias. 

e) Equipe de Planejamento Estratégico III25 (Demanda Reprimida): objetiva “[...] 

prover o Serviço Sentinela de Recursos Humanos, Materiais e Logísticos, que 

viabilizem o atendimento psicossocial de denúncias que atualmente se encontram 

em fila de espera, referente ao período de 2001 a 2007” (COUTINHO, 2008, p. 

                                               
25 Equipe assim denominada por possuir caráter temporário, já que atende, a partir de metas, os casos em fila de 
espera (Demanda Reprimida) deste serviço de proteção. Essa equipe já existiu duas outras vezes (anos de 2004 e 
2005), onde se acredita que o objetivo é a redução de números e não a qualidade de atendimento, já que este se 
realiza em curto prazo de tempo. As equipes, bem como os serviços (apoio administrativo - carro, motorista) são 
contratados por empresas terceirizadas, sendo que a infra-estrutura e algumas profissionais (como a atual 
coordenação da equipe, por exemplo) são funcionárias da Prefeitura Municipal que foram remanejadas para o 
setor. 
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31). Esta equipe possui o número de cinco assistentes sociais (uma delas, 

supervisora de equipe), três psicólogas, uma pedagoga e duas estagiárias.

f) Equipe de Acompanhamento: que é composta por nove assistentes sociais (sendo

uma supervisora da equipe), sete psicólogas, uma pedagoga e quatro estagiários; e 

tem por objetivo

acompanhar sistematicamente famílias de criança e adolescente em situação de 
violência e/ou vulnerabilidade social por meio dos atendimentos psicossociais, 
articulação com a rede interinstitucional, trabalhando junto aos indivíduos e suas 
famílias para a reorganização da dinâmica familiar, a fim de que suas demandas 
sejam atendidas e o ciclo de violência interrompido26. 

g) Equipe de Prevenção: visa à implementação da articulação das ações do poder 

público e da sociedade civil, procurando assegurar a prevenção da violência 

doméstica contra crianças e adolescentes nos níveis primário, secundário e 

terciário. A equipe conta com uma assistente social (também supervisora) e duas 

estagiárias, atuando nas seguintes áreas: consultorias, palestras, formação 

continuada interna, participação em eventos diversos, participação em protocolos 

de atendimento às vítimas de violência, participação em núcleos de estudo na área 

da violência doméstica, Projeto Sentinela na Comunidade, divulgação da temática 

da Violência Doméstica e do programa Sentinela através da mídia. 

Assim, configura-se atualmente como objetivo geral do Serviço em questão: 

“implementar a política de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de qualquer tipo de 

violência, ameaça e/ou exploração, e garantir seus direitos fundamentais, o fortalecimento de 

sua auto-estima e o restabelecimento do direito à convivência familiar” (SERVIÇO 

SENTINELA, 2007/2008, p. 01).

Segundo o referido Projeto Técnico, os objetivos específicos do Serviço Sentinela são:

a) Realizar diagnóstico psicossocial buscando investigar junto à rede social da 

criança e do adolescente sobre a procedência ou não do teor da denúncia de 

violência doméstica;

b) Atender sistematicamente crianças e adolescentes vítimas, priorizando o 

acompanhamento psicossocial;

c) Desenvolver ações preventivas (palestras, debate, cursos, etc.) sobre violência 

doméstica junto à população em geral;

                                               
26  Objetivo elaborado pelos próprios profissionais do Serviço, contido no documento: Procedimentos da Equipe 
de Acompanhamento (2009).
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d) Ampliar a divulgação dos direitos da criança e do adolescente conforme preconiza 

o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;

e) Buscar a autonomia junto às famílias inseridas no serviço, através de ações de 

inclusão produtiva em projetos de geração de renda (exemplo: projeto Artemis).

f) Proporcionar ações articuladas entre as instituições envolvidas no trabalho em rede 

potencializando o sistema de proteção integral (SERVIÇO SENTINELA, 

2007/2008). 

Cabe citar ainda algumas instituições que compõem a rede de atendimento às famílias 

de crianças e adolescentes inseridos neste serviço, considerando que o diálogo entre este e as 

mesmas, ocorrem em nível preliminar, quando realizado pela equipe de diagnóstico, bem 

como de forma sistemática, quando efetuado pela equipe de acompanhamento. Dentre as 

diferentes instituições, podemos citar: escolas, creches, projetos extra-escolares, Centros de 

Educação Complementar (CECs), os postos de saúde, hospitais, Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi), Centro de 

Atenção Psicossocial/Álcool e Drogas (CAPS ad), Instituto de Psiquiatria (IPQ), Juizado da 

Infância e Juventude, delegacias, Centro de Atendimento às vítimas de crime (CEVIC) e o 

Conselho Tutelar, entre outros (GOMES, 2008).

Conforme citado anteriormente, apesar do novo documento base do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome, que é algo ainda bastante recente, este serviço se 

encontra atualmente inserido no âmbito dos programas de proteção social especial do SUAS, 

denominado como Serviço de Enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes, “antigo Programa Sentinela” (MDS, 2009). De acordo com o 

referido Ministério, o atendimento deste serviço se restringe às crianças e adolescentes 

vítimas de violência, abuso ou exploração sexual, bem como suas famílias, o que como se 

sabe, na realidade está ocorrendo de maneira diferenciada. O atendimento passou a 

contemplar outras modalidades de violência doméstica (negligência e violência psicológica), a 

partir de seu atrelamento ao POASF, e antes disso, o “Sentinela” já vinha atendendo situações 

de violência sexual e física contra crianças e adolescentes.

Ainda em conformidade com o órgão citado, este serviço tem como princípio o 

oferecimento de atendimento psicossocial e jurídico às crianças/adolescentes e suas famílias, 

em consonância com o que já era previsto no Guia Operacional para Funcionamento dos 

Centros e Serviços de Referência do Programa Sentinela (2006). De acordo com o referido 

Guia, as ações do Sentinela são referenciadas no SGDCA e pelo Plano Nacional de 

Enfretamento à Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil, contemplando, além das ações 
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de prevenção, mobilização, articulação e atendimento, o eixo de defesa e responsabilização. 

Diante disso, defende que, apesar do Programa Sentinela não prever advogados em seu 

quadro técnico, caberia aos municípios assumir a contratação dos profissionais em questão 

com vistas a garantir a efetivação do atendimento jurídico. 

No entanto, dentre outras situações, o atendimento jurídico não se efetiva no Serviço 

Sentinela de Florianópolis, que inserido dentro da lógica de sucateamento das instituições, 

sempre contemplou em seu quadro de técnicos, ainda que deficitário, as áreas da psicologia e

serviço social.

Contemplando esta discussão, cabe destacar que o CRAMI (2002) também sustenta 

que o acompanhamento familiar deve ser realizado pelas áreas citadas bem como por um 

profissional do Direito, a quem cabe prestar as orientações necessárias à família e à equipe,

verificando o desdobramento dos processos e inquéritos, a fim de certificar-se que os 

procedimentos adotados visem sempre à garantia e defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes envolvidos, para que não sejam revitimizados pelos procedimentos jurídicos. 

Todavia, diante do exposto, os profissionais de referência do caso, além de suas 

funções, acabam sendo responsáveis por realizar os encaminhamentos necessários à rede de 

atendimento, visando o direito ao acesso à justiça das crianças/adolescentes e suas famílias, 

além de acompanhar os trâmites legais das situações, inclusive, de responsabilização dos 

agressores. 

Neste contexto, elegeu-se o item a seguir para a discussão da temática da 

responsabilização dos agressores sexuais de crianças.  

2.3.2 A Responsabilização dos Agressores Sexuais de Crianças

No intuito de refletir acerca da questão da responsabilização dos agressores sexuais de 

crianças, nos reportamos à Pereira (2000), que em seu trabalho “O melhor interesse da 

criança” discorre acerca do conceito de responsabilidade. Segundo a autora, a 

responsabilidade consiste em uma idéia complexa, com muitas definições e valores que 

divergem no tempo e no contexto social. Assim, para uma compreensão mais simplificada 

desta categoria, elencou a questão: o que é agir irresponsavelmente? A seguir, suas 

postulações neste sentido
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Não podemos nos abstrair da idéia predominante de que a responsabilidade exprime 
um dever, uma obrigação de responder por alguma coisa. Revelando um dever 
jurídico, pode ocorrer de um contrato, de um fato ou omissão, ou mesmo da lei, 
impondo suportar sanções legais ou penalidades convencionadas [...] Ser 
responsável envolve, também, a idéia de “dar uma resposta”, no sentido de dar uma 
justificativa, de se explicar, de refutar uma idéia ou se defender de uma acusação
(PEREIRA, 2000, p. 70-71). 

No âmbito deste trabalho, agir irresponsavelmente seria inferir contra os direitos das 

crianças e dos adolescentes, atribuindo-se, na forma da lei, medidas de responsabilização ao 

autor dessas ações.

Conforme consta no artigo 5º do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Nenhuma 

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

exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por 

ação ou omissão aos seus direitos fundamentais (BRASIL, 1990).

Em concordância com o Guia Operacional para Funcionamento dos Centros e 

Serviços de Referência do Programa Sentinela (2006), as ações do serviço em questão devem 

se desenvolver a partir dos seis eixos estratégicos do Plano Nacional de Enfrentamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil, dentre eles, o de defesa e responsabilização. Este 

documento conceitua Defesa como “os instrumentos disponíveis aos atores que integram o 

Sistema de Garantia de Direitos para contraporem-se às ameaças e violações aos direitos das 

crianças e adolescentes”, bem como a Responsabilização como “sanções cabíveis, através de 

medidas judiciais, aos que praticam violências contra crianças e adolescentes; é, também, 

garantir às vítimas e seus familiares o direito de acessar a justiça” (MPAS, 2006, p. 9). O 

documento afirma ainda que “uma ação eficaz no enfretamento das violências contra crianças 

e adolescentes pressupõe a responsabilização dos agressores como forma de coibir a 

reincidência dessa prática e evitar a banalização desses delitos e fortalecer a cultura da 

exigibilidade dos direitos” (p. 9). 

É neste sentido também que o CRAMI (2002) fundamenta a responsabilização do 

agressor sexual doméstico. Como cita Azevedo e Guerra (1998, p. 37), não na forma da “lei 

do ‘Talião – olho-por-olho, dente por dente (...) e sim como (...) instrumento indispensável na 

contenção do fenômeno’”.

A responsabilização, desta forma, é entendida como um importante mecanismo no 

desmonte da violência sexual contra crianças e adolescentes, mas não deve ser considerada 

isoladamente. Como explicitado até aqui, as instituições e políticas voltadas ao público 

infanto-juvenil devem ser articuladas, visando à complementaridade de ações. 
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“Evidentemente que a responsabilização é centrada na sanção/punição legal pelo crime 

cometido, isso significa que o abusador deve ser responsabilizado pelos danos provocados à

vítima [...] ‘a responsabilidade é humanizante’” (FALEIROS e FALEIROS, 2001, p. 23). 

Entretanto, faz-se necessário a superação da concepção jurídico-policial, repressiva e punitiva 

da resolubilidade da violência sexual, que muitas vezes, acaba sendo entendida simplesmente 

como a punição do agressor, acabando por acarretar a negligência para com o atendimento das 

pessoas envolvidas na situação, desconsiderando seus sentimentos/sofrimentos (FALEIROS e 

FALEIROS, 2001).

A concepção de resolubilidade limitada à punição do agressor remete ao atendimento 

emergencial, a medidas de proteção limitadas ao afastamento da vítima do convívio com o

abusador, realizando o atendimento às vítimas através de uma intervenção clínica e focalizada 

no indivíduo. Essa maneira punitiva de tratar a temática pode significar a revitimização deste 

agressor, que também pode ter sido vitimizado sexualmente em sua infância/adolescência, 

bem como ter vivido uma história de vitimizações psicológicas, sociais e econômicas 

(FALEIROS e FALEIROS, 2001).

Segundo o CRAMI (2002), para se trabalhar efetivamente com a violência sexual 

infanto-juvenil, deverá ser um postulado básico das políticas públicas, o atendimento 

especializado, que contemple em seu bojo ações de defesa, tratamento e prevenção desta 

modalidade de violência contra crianças e adolescentes. Este atendimento refere-se a 

[...] um conjunto de ações integradas, executadas por uma equipe interdisciplinar e 
especializada, que tenha como objetivo amenizar os danos causados pela violência, 
interromper o ciclo perpetuador desta violência, oferecer à família a oportunidade de 
reconstrução de seus vínculos afetivos e dar ao agressor um tratamento digno e 
adequado (sem prejuízo das medidas legais cabíveis). (CRAMI, 2002, p. 42). 

Parafraseando Faleiros e Faleiros (2001), para além do atendimento emergencial e de 

redução dos danos sofridos, os objetivos desse atendimento devem contemplar “a mudança 

das condições objetivas, culturais e subjetivas que geram, mantêm ou facilitam a dinâmica e a 

ameaça abusivas [...] o que implica acesso a todos os direitos garantidos no ECA e a políticas 

sociais [...] prevenindo-se e evitando a reincidência” (p. 25). Pressupõe, portanto, uma 

concepção ampliada de atendimento e de defesa de direitos, constituindo-se um uma 

importante política de prevenção e controle da reincidência, e envolvendo o trabalho com 

redes sociais. “Atendimento significa, pois, mudança e inclusão” (FALEIROS e FALEIROS, 

p. 25). 

Cabe aqui citar um exemplo de Rech (2005) neste sentido: 
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Um exemplo interessante de interação entre as medidas de proteção e as medidas de 
responsabilização vem do CRAMI Campinas (Centro Regional de Atenção aos 
Maus-tratos na Infância), citado por COSTA et all (in MORALES,  2002) está no 
dispositivo metodológico junto ao trabalho com famílias incestogênicas: o caso 
recebe acompanhamento institucional sócio-psico-jurídico enquanto durar o 
processo criminal, chegando a somar 7 anos de intervenção, com comunicação entre 
os fluxos de proteção e responsabilização (RECH, 2005, p. 22). 

No Brasil, a produção científica sobre o autor de violência sexual ainda é bastante 

incipiente. Já no plano internacional, a atenção destinada à temática se altera. Segundo Esber 

(2007), no tocante à literatura internacional, a quantidade de publicações acaba por refletir a 

preocupação da IATSO – Internacional Association for the Treatment of Sexual Offenders

com a questão, organização fundada em março de 1998 em Caracas (Venezuela) durante a V 

Conferência Internacional para o Tratamento de Ofensores Sexuais.  

As autoras supracitadas citaram somente dez produções nacionais tocantes ao assunto, 

dentre elas, Schmickler (2006). Essa autora defende que “as evidências mostram que é inócuo 

esperar pela recuperação e transformação do comportamento abusivo sem um trabalho 

terapêutico junto ao agressor, seja em liberdade, seja enquanto recluso” (p. 258). 

Complementa ainda que: 

Ele também precisa ser ajudado, sobretudo para evitar reincidências que vitimizem, 
revitimizem uma criança e provoquem traumas dolorosos em sua vida. Esta tem 
direitos inalienáveis à proteção, ao respeito, a crescer confiando nos adultos de quem 
depende emocionalmente, a forjar uma boa estima por si mesma, bases para a 
construção da cidadania (SCHMICKLER, 2006, p. 258). 

Na afirmação de Esber (2007) pesquisas vêm sugerindo que a vitimização sexual na 

infância ou adolescência tem relação com sua perpetração na idade adulta. Ainda que este 

fator não implique uma condição de linearidade do fenômeno, estudos mostram que muitas 

crianças que não conseguem ressignificar o trauma vivenciado acabam por agir 

violentamente, o que é denominado como teoria “vítima e vitimizador”. Conforme cita a 

autora, um estudo realizado por Simons et al (2002) com 188 autores de violência sexual 

sentenciados, demonstrou que 70 % deles foram vítimas de violência sexual, e 43% de 

violência física na infância. 

A autora em questão construiu alguns apontamentos acerca do fato de que vítimas de 

violência tendem a ser perpetradores da violência, afirmando que em sua infância e 

adolescência estes indivíduos foram
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[...] submetidos a diferentes formas de violências, indivíduos cujas vidas são 
marcadas por toda ordem de exclusão – social, educacional, sexual, além de outras -, 
nas quais vigora uma cultura de desrespeito, de desproteção e de violação de direitos 
humanos [...]. Esse adulto, tendo sido desrespeitado em sua infância e adolescência, 
também desrespeita a infância e a adolescência de outros, construindo, assim, uma 
cadeia de perpetuação de violências (ESBER, 2007, p. 131). 

Conforme já citado anteriormente, estes indivíduos foram, antes de tudo, vítimas de 

violência estrutural, pois, em concordância com Schmickler (2006, p. 41) “ninguém nasce 

agressor sexual. Sabemos que as contingências da vida de uma pessoa podem gestar e 

potencializar possibilidades”. 

Por isso, faz-se necessário, além de sanções legais, o encontro de formas eficazes de 

tratamento psicoterapêutico para esses indivíduos, a fim de que consigam ressignificar suas 

histórias, e posteriormente consigam manter relações saudáveis e respeitosas com o outro 

(ESBER, 2007).

Assim, a concepção aqui apresentada por ESBER (2007, p. 130) “rompe 

definitivamente com a idéia vigente de que os autores de violência sexual seriam naturalmente 

agressivos e que serão até a morte”, e visa “superar com a dicotomia algoz-vítima, tão 

presente nas explicações da literatura nacional e internacional, uma vez que raramente 

encontram-se reflexões sobre o tipo de sociedade que produziu a subjetividade do ‘algoz’” (p. 

128).

As autoras defendem que é preciso superar também a lógica de patologização linear e 

da psicologização do sujeito, que se restringe à análise de sua personalidade, não 

considerando o contexto histórico e social. Apesar de considerar a possibilidade de aspectos 

psicopatológicos nos sujeitos, as autoras fazem um contraponto a esse enfoque, que 

desresponsabiliza o autor da violência, atribuindo-lhe condição de doente mental ou 

psicopata. Diante disso, as mesmas alertam que, na maioria das vezes, há uma compreensão

da questão de maneira focalizada, a partir de processos comportamentais individuais. 

Contudo, é necessário compreender a violência como uma prática complexa, socialmente 

produzida, não esgotando-a no campo individual (ESBER, 2007).

Retomando a discussão conceitual de responsabilização, nos reportamos a Rech 

(2005), que evidencia que a responsabilização dos autores de crimes contra crianças

[...] está ligada a todas os atos irresponsáveis relacionados às pessoas do entorno da 
criança, envolvendo o conjunto de ações criminais e civis disponíveis na legislação. 
Também evidenciamos as medidas terapêuticas, com o objetivo de transformação do 
padrão abusivo e capacitação para a responsabilidade na lide com crianças, 
vinculadas ou não às sanções legais. Como exemplos de responsabilização, nos 
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reportamos a Frota (in PEREIRA, 2000), que defende a existência de varas criminais 
privativas para processar e julgar pessoas acusadas da prática de crimes contra 
crianças e adolescentes, e ações cíveis de indenização por dano material e moral 
contra o autor do ato ilícito e todos os demais que tiverem concorrido para sua 
prática, de forma independente da ação criminal e sem prejuízo de infrações 
administrativas. Pereira (2000) fala do afastamento do agressor do lar (artigo 130 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente) e da Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, que prevê no seu artigo 19, a inclusão de dispositivos 
legais que responsabilizem tais autores. Também cita o artigo 226 do Código Penal, 
que acresce a pena, em alguns casos de parentalidade do agressor com a vítima
(RECH, 2005, p. 21). 

Diante do exposto, verifica-se que a autora defende que a responsabilização do abuso 

sexual contra crianças, por exemplo, pode também envolver outros membros da família, que 

por algum motivo (ou por influência de diversos fatores), deixaram de proteger a 

criança/adolescente vitimizado.  Além disso, evidencia as formas de responsabilizar o autor 

da violência, senão somente por seu enquadramento no Código Penal Brasileiro, sendo que as 

ações podem tanto pertencer à área criminal quanto cível. Segundo Kreter (2000, p. 394) 

“enquanto o processo cível visa a criança, o criminal visa o acusado e não se preocupa com a 

vítima”. 

Conforme já discutido, o tratamento terapêutico deve ser essencialmente considerado

no processo de responsabilização dos agressores sexuais de crianças, estando previsto “nas 

medidas aplicáveis aos Pais e Responsável” (art. 129 do ECA). Pode-se considerar ainda que 

a intervenção estatal na família, quando da ocorrência de situações de violência intrafamiliar, 

a partir de programas como o Serviço Sentinela (agora unido ao POASF), também se 

configura como uma responsabilização dos pais ou responsáveis (Art. 129 do ECA), além de 

caracterizar-se como uma medida de proteção à criança/adolescente (Art. 101 do ECA). 

Outras medidas de responsabilização citadas no ECA (Art. 129), são a inclusão em 

programa oficial ou comunitário de auxílio; orientação e tratamento a alcoólatras e 

toxicômanos; a advertência; a perda de guarda; destituição da tutela; e a suspensão ou 

destituição do poder familiar. Estas três últimas, por sua vez, conforme Filho e Milano (2002, 

p. 174), “tem uma caráter excepcional, aplicadas em casos de maior gravidade, onde entram 

as situações de abuso sexual. 

Além disso, tem-se o afastamento do agressor do lar, conforme Art. 130: “verificada a 

hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a 

autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da 

moradia comum” (ECA). 
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O abrigamento da criança/adolescente em entidade, apesar de ser considerada medida 

de proteção, também pode ser entendida como uma forma de responsabilização dos 

pais/responsáveis pelos seus atos. Vale retomar que as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente podem ser aplicadas, dentre outros fatores, quando da falta, omissão ou abuso dos 

pais ou responsável (Art. 98 do ECA). 

Diante disso, cabe considerar que, como argumentam Santana e Xavier (2003), na 

ocorrência de situações de abuso sexual é comum a retirada da criança do lar, o que também 

se caracteriza como uma revitimização da criança. A violência sexual sofrida já se configura 

como uma grave violação aos seus direitos fundamentais, sendo que a atitude de afastar a 

criança da família em vez de protegê-la, fere seu Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária, previsto pelo ECA. Cabe salientar que essa atitude pode ser necessária, quando 

atrelada a outros fatores, não devendo se restringir à identificação da violência. Pereira (2000) 

acerca da questão, argumenta que 

No que concerne à separação do agressor da vítima, faz-se mister ressaltar a 
importância de que numa situação em que ambos residam no mesmo local, é aquele 
que deve deixar o lar e não a criança, pois tal atitude implicaria num novo ato de 
violência contra ela, que além do incesto, se vê obrigada a sair do ambiente ao qual 
já está familiarizada, deixando implícita a mensagem de que é dela a culpa do que 
está acontecendo (PEREIRA, 2000, p. 395).

Como medida de responsabilização, Rech (2005) citou ainda a indenização por dano 

material e moral pelo crime cometido, acreditando serem necessárias varas privativas na área 

da infância e juventude, para o julgamento de ações criminais e cíveis.

A partir disso, vale ressaltar que as citadas medidas de responsabilização 

correspondentes às varas cíveis, em especial à Vara da Infância e Juventude, são na verdade 

medidas de proteção à criança/adolescente vítima, que compõem o Fluxo de Defesa de 

Direitos, e não o Fluxo de Responsabilização do Agressor. Segundo Faleiros e Faleiros (2001) 

o Fluxo de Defesa é composto pelos Conselhos Tutelares, Varas da Infância e Juventude, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Centros de Defesa, tendo como função “defender e 

garantir os direitos de todos os implicados na situação de abuso sexual notificada, protegendo-

os de violações e seus direitos. Para tal tem o poder de, com força da lei, determinar ações de 

atendimento e de responsabilização” (p. 28). 

Já de acordo com os autores, o Fluxo de Responsabilização é composto por Delegacias 

de Polícia (de Proteção à Criança e ao Adolescente e da Mulher), Instituto Médico Legal, 

Varas Criminais, Ministério Público e Vara da Infância e Juventude, quando o crime é 
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praticado por menores de dezoito anos. Esse fluxo tem como funções: “responsabilizar 

judicialmente os autores de violações de direitos, proteger a sociedade, fazer valer a lei” 

(FALEIROS E FALEIROS, 2001, p. 28). 

Neste âmbito, destaca-se a necessidade de delegacias especializadas para atendimento 

das situações que envolvem crianças e adolescentes, pois “em geral, as delegacias de polícia 

não estão preparadas para atender crianças e adolescentes vitimizados quer pelo abuso, quer 

pela exploração sexual” (DOS SANTOS, 2007, p. 281). Segundo o referido autor, “a criação 

de delegacias especializadas em crimes contra a criança e o adolescente foi um tipo de 

solução encontrada tanto para superar o problema da falta de preparo das delegacias quanto 

para priorizar os crimes cometidos contra a infância” (p. 281). 

Do mesmo modo, segundo o autor, seria necessária a criação de uma “vara 

especializada para o julgamento dos casos da DPCA, a fim de ‘desafogar’ a vara existente e 

garantir agilidade no julgamento dos autores de violência. Sem essa especificação, os 

julgamentos são demorados e os acusados continuam impunes por um longo tempo” (DOS 

SANTOS, 2007, p. 277). 

Parafraseando Borges (2008), cabe aqui explanar brevemente sobre os procedimentos 

cabíveis a partir de uma denúncia na Delegacia. 

a) BO - Boletim de ocorrência é o início dos trâmites na delegacia, e se trata de um 

documento lavrado pela autoridade policial que registra a ocorrência de uma 

possível infração. 

b) TC - Termo Circunstanciado está previsto na Lei 9.099/95, e trata dos delitos de 

menor potencial ofensivo, cuja pena não ultrapassa um ano e é da competência 

dos Juizados Especiais Criminais. As partes são intimadas para uma audiência de 

conciliação, mas caso não for possível, o conciliador designará uma audiência de 

transação penal na qual o Juiz aplicará uma pena restritiva de direito, que pode ser 

a doação de cesta básica para uma entidade assistencial ou trabalho em uma 

dessas entidades por um tempo determinado. Nestes casos, o autor dos atos, 

durante cinco anos, não poderá mais praticar nenhuma outra infração, sob pena de 

perder a primariedade. 

c) IP - Inquérito Policial é um procedimento administrativo lavrado pela autoridade 

policial que tem como objetivo reunir provas necessárias à apuração da prática de 

uma infração penal e sua autoria, como provas testemunhais, exames periciais, 

dentre outros. Geralmente, quando há evidências muito fortes do delito, o trâmite 

na delegacia já começa com o IP, quando o autor do delito passa a ser indiciado. 
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O IP, após seu trâmite na delegacia, é enviado ao Poder Judiciário. Neste órgão, é 

recebido pelo Juiz, que dá vistas ao Promotor (Ministério Público). Se há provas 

ou indícios que convençam o Promotor, o autor dos fatos é então denunciado. É a 

partir dessa denúncia que o autor passa a ser acusado, ou seja, que se inicia o 

processo penal.

Vale destacar que existem dois tipos de ações penais: a ação penal pública 

incondicionada, que independe da vontade da vítima, onde o promotor move a ação; e a ação 

penal pública condicionada, que depende da vontade da vítima através de queixa-crime ou 

representação para que o Promotor mova a ação penal. 

Até o ano em questão, conforme sustente o Código Penal Brasileiro, os crimes contra a 

liberdade sexual (Dos Crimes contra os Costumes), como o estupro e o atentado violento ao 

pudor, por exemplo, somente procediam mediante queixa, isto é, através de uma ação pública 

condicionada (Art. 225 do CP). Por isso, segundo Borges (2008), muitos dos crimes contra a 

criança e o adolescente que necessitavam de queixa ou representação deixavam de ser 

punidos, pois o agressor, muitas vezes parte do grupo familiar, obviamente não tinha interesse 

em denunciar, ou então o grupo familiar não denunciava por medo, vergonha e etc. 

A partir da Lei 12.015/2009, que conforme já explicitado anteriormente substituiu o 

Título VI do CP - “Dos Crimes contra os Costumes” por “Dos Crimes contra a Dignidade 

Sexual”, o termo estupro passou a ser utilizado para designar o abuso sexual de 

crianças/adolescentes com contato físico, sendo que a prática do estupro em 

crianças/adolescentes menores de quatorze anos passou a ser chamado de “Estupro de 

Vulnerável”. Assim “pessoa vulnerável” passou a ser considerada toda criança ou adolescente 

menor de quatorze anos.

Desse modo, cabe frisar que com a nova lei, nos Crimes contra a Liberdade Sexual e 

Crimes Sexuais contra Vulnerável (Capítulos I e II do Título VI do Código Penal), se a vítima 

for menor de dezoito anos ou “pessoa vulnerável”, deve-se proceder à ação penal pública 

incondicionada, conforme segue:

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante 
ação penal pública condicionada à representação. 
Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada 
se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável (CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO, 2006).  
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Assim, atualmente, em relação aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, é 

considerado Estupro o crime contra menores de dezoito e maiores de quatorze anos, já que a 

respeito desses últimos denomina-se Estupro de Vulnerável. Além destes, a Lei 12.015/09 cita 

também outros crimes sexuais como a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou 

adolescente, indução de menores de quatorze anos à satisfação de lascívia de outrem, 

violência sexual mediante fraude, assédio sexual, lenocínio, tráfico de pessoa para fim de 

prostituição ou outras formas de exploração sexual, que quando não citam diretamente a 

participação de crianças e adolescentes, prevêem o aumento de pena nestes casos, conforme 

Lei em anexo B neste trabalho.

Contudo, cabe salientar que o trabalho em questão apresenta casos que estão em 

acompanhamento no Serviço Sentinela de Florianópolis de 2005 a 2008, ou seja, os processos 

em questão, se julgados, foram baseados na legislação anterior, a qual caracterizava os crimes 

da seguinte forma: 

- Estupro – artigo 213 do Código Penal – constranger mulher à conjunção carnal, 
mediante violência ou grave ameaça. Pena: reclusão de 6 a 10 anos.
O estupro contra menor de 14 anos passou a ser crime hediondo pela Lei 8.072/90 e 
a pena pode se majorada de 8 a 12 anos se ocorrer lesão grave e de 12 a 25 anos, se 
resultar morte.
- Atentado violento ao pudor - artigo 214 do Código Penal – constranger alguém, 

mediante violência, ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique 
ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Se praticado contra menor de 14 anos
também é considerado crime hediondo.
Pena: reclusão de 6 a 10 anos (BORGES, 2008, p. 11-12). 

Destaca-se, portanto, que o estupro tinha uma particularidade feminina, enquanto o 

atentado violento ao pudor era considerado como a prática tanto de atos libidinosos quanto de 

outros atos diversos da conjunção carnal, onde incluía-se o sexo anal, geralmente praticado 

contra meninos. 

Já em relação aos crimes hediondos, a CF em seu artigo 5º confere que:

XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os 
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os 
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem (BRASIL, 1988).

O estupro e o atentado violento ao pudor eram considerados crimes hediondos pela lei 

nº 8072 de 25 de julho de 1990, contudo, a partir da nova nomenclatura, passou-se a ser 

considerado com tais, o estupro e o estupro de vulnerável. Ainda de acordo com a nova lei as 
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penas são aumentadas de um terço no caso da infração estar incluída no rol dos crimes 

hediondos. 

Sobre o aumento das penas, cabe considerar que, de acordo com o teor do Código 

Penal Brasileiro, a pena era aumentada de quarta parte se o crime era cometido com o 

concurso de duas ou mais pessoas, bem como à metade, se o agente possuía parentalidade 

com a vítima. Contudo, com a Lei 12.015/2009 esses artigos foram vetados, a partir da 

justificativa de que as propostas em questão já figuram em suas disposições gerais; 

acrescentou-se portanto, que a pena deve aumentar à metade se o crime resultar em gravidez, 

bem como de um sexto até a metade, se o agente transmitir à vítima doença sexualmente 

transmissível. 

Em relação à responsabilização criminal dos agressores sexuais de crianças, Dos 

Santos (2007) afirma que, apesar da reinvidicação de entidades que atuam na área de 

mecanismos mais permanentes de monitoramento de processos, julgamento e aplicação de 

medidas aos mesmos, verifica-se um alto índice de absolvição dos processos, principalmente 

devido a laudos incompletos, falta de testemunhas e ausência da própria vítima. Segundo o 

autor, serviços de proteção e atendimento psicológico às vítimas têm contribuído para que as 

vítimas superem o medo e mantenham as denúncias até os trâmites finais dos processos. Cita-

se ainda o atendimento realizado pelo serviço de proteção a testemunhas, apesar de sua tímida 

implantação no país27.

A respeito dos laudos, faz-se necessário expor, conforme Veronese (2005), que em 

alguns crimes sexuais, como o estupro e o atentado violento ao pudor, por exemplo 

(atualmente também considerado estupro), sempre que possível é realizado o exame de corpo 

de delito28, posto que são crimes sexuais materiais, mas muitas vezes algumas formas de 

violência sexual não deixam vestígios, não sendo possível a materialidade da violência 

sofrida, o que dificulta a comprovação da efetividade do abuso. 

Ferriani et al (2008) concorda que o exame de corpo de delito e o laudo do Instituto 

Médico Legal possuem grande importância para o processo criminal do agressor, já que 

caracteriza a materialidade da ocorrência da violência. Contudo, ressaltando que nem todos os 

                                               
27 O município de Florianópolis possui o CEAV – Centro de Atendimento às Vítimas de Crime.  
28 O Exame de Corpo de Delito, muito conhecido e citado em algumas obras de Direito Penal e de Medicina 
Legal, é exatamente a constatação médica, de que houve uma intervenção incomum na estrutura intra ou 
extracorpórea do indivíduo, e que através do chamado Laudo Pericial, pode obter-se ou não a veracidade dos 
fatos narrados pela vítima, interpondo no mesmo, informações médicas que comprovem o que está sendo 
alegado (MAURIZ,2008).
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tipos de violências sexuais deixam marcas corporais, coloca como fundamental que se 

acredite na fala da vítima. Rech (2005, p. 28) afirma que:

A materialidade ainda é supervalorizada enquanto requisito de crença na vitimização 
pelas famílias, pela sociedade de modo geral, pelo sistema judicial, pela mídia, e por 
muitos técnicos dos serviços de proteção, que atrelam medidas de proteção ao 
resultado de exames mais do que ao testemunho da criança.

Relaciona-se a isso o fato da criança, conforme cita Rech (2005), ser “calada”, não 

possuindo o poder da palavra para a justiça. Como exposto anteriormente, a própria origem da 

palavra infância remete àquele “que não fala”; mas essa visão histórica acerca da fala da 

criança teve um contraponto importante a partir da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança da ONU de 1989, regulamentada no Brasil pelo Decreto nº 99710 de 21/11/1990. 

Como afirma Rech (2005, p. 28):

A Convenção traz para o Brasil princípios aprovados internacionalmente para a 
proteção da criança, com o objetivo de fundamentar medidas judiciais e 
procedimentos administrativos relacionados à criança e ao adolescente. Determina o 
artigo 12 da Convenção: "Os Estados-Partes assegurarão à criança que estiver 
capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões 
livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se 
devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e da maturidade 
da criança. Com tal propósito, se proporcionará à criança, a oportunidade de ser 
ouvida em todo processo judicial ou administrativo que afete a mesma, quer 
diretamente por intermédio de um representante ou órgão apropriado, em
conformidade com as regras processuais da legislação nacional.

Assim, em concordância com Pereira (2000, p. 30) “a fala da criança deve ser 

assumida como uma das provas e essencial na instrução dos processos que envolvem seus 

interesses”. Contemplando essa discussão, Gabel (1997) cita pesquisa realizada por Yuille 

(1986) no Canadá, onde se concluiu que “a criança tem a mesma capacidade de testemunhar 

que um adulto. A qualidade de seu testemunho depende da maneira como é obtido” (p. 99). O 

autor cita a importância da palavra da criança como testemunho/depoimento, ressalvando 

apenas que por vezes as mesmas podem retratar o abuso, procurando esquivar-se da situação, 

já que “a criança da qual se abusou sexualmente é ao mesmo tempo vítima e testemunha” (p. 

99). 

Kreter (IN: PEREIRA, 2000) argumenta que existem alguns mitos em relação ao 

depoimento da criança: de que a mesma está inventando estórias, ou está sendo levada a 

mentir pela mãe. Todavia, “tal ‘mito’ não tem razão de ser, pois de acordo com duas 

pesquisas realizadas [...] as crianças podem produzir relatos precisos dos eventos ocorridos, 
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inclusive através de desenhos” (p. 400). Além disso, para o depoimento, a autora defende a 

necessidade de fortalecimento da criança através de atendimento psicológico, para o 

enfrentamento do processo, geralmente longo e desgastante. 

Por isso, a necessidade de uma escuta profissional qualificada, agora citando a atuação 

do Assistente Social. Segundo o CRAMI (2002) o fenômeno da violência doméstica contra 

crianças e adolescentes conta com alguns profissionais que apresentam dificuldades de lidar 

com o mesmo, seja devido a posturas profissionais (por terem vivenciado experiências 

semelhantes na infância, acabando por vivenciar situações passadas – são as chamadas 

reticências psicológicas); seja por falta de preparo técnico e um olhar instrumentalizado para o 

atendimento à questão; ou medo de envolvimento com a realidade levantada, temendo a 

represália por parte da família. 

Contudo, embora existam profissionais com as dificuldades apresentadas, tem-se 

também os que são comprometidos, sensibilizados com a causa da vitimização no lar, 

demonstrando competência no trato com a questão. Profissionais libertos das reticências 

psicológicas, e que acima de tudo, respeitam e acreditam na criança e no adolescente, e por 

assim estarem envolvidos com a questão, facilitam a identificação do fenômeno, dinamizando 

o trabalho em parcerias (CRAMI, 2002). 

Face a isto, coloca-se a necessidade do trabalho ampliado e articulado, isto é, 

pressupondo a formalização da rede, cabendo aos profissionais inseridos neste contexto um 

olhar instrumentalizado, e o desenvolvimento de uma prática consciente e comprometida.

Cabe aos profissionais da área social entrar em contato com os equipamentos da 
rede, sensibilizar e mobilizá-los, lembrando sempre que a vítima emite sinais 
indicativos da violência sofrida, ou até mesmo chega a revelar o abuso sexual 
sofrido para a pessoa com a qual estabelece uma relação de segurança. Portanto, 
cabe a esse profissional estar “atento e preparado”, para saber ouvir, respeitar e, 
principalmente, “acreditar” na fala da vítima (CRAMI, 2002, p. 51).

No entanto, parafraseando Faleiros e Faleiros (2001), cabe considerar a complexidade 

do fenômeno da violência sexual infanto-juvenil, mobilizadora de fortes sentimentos. Aos 

profissionais que lidam com a temática, mas se sentem sem formação especializada para tal, 

faltam-lhes oportunidades de capacitação e de supervisão. Além disso:

Os profissionais que atuam nos diferentes serviços sentem-se desmunidos pelas 
condições de trabalho: desinformação generalizada, falta de infra-estrutura mínima e 
básica, sem competências e circuito de referência e contra-referência claramente 
definidos, sem padronização de procedimentos técnicos, sem rede de apoio. Sentem-
se isolados e angustiados, e nestas circunstâncias, amedrontados de tomar decisões 
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que os comprometam individualmente e descrentes do impacto de suas ações 
(FALEIROS E FALEIROS, 2001, p. 111). 

Relaciona-se a isto, o já citado caráter focalista e restritivo das políticas sociais 

brasileiras, que se colocam como desafio para o profissional de Serviço Social. A estratégia 

do trabalho em redes, por exemplo, que fortaleceria a defesa, a responsabilização e o apoio às 

pessoas envolvidas em situações de violência sexual, exige “mudanças específicas e 

mudanças mais profundas que dependem de relações em nível mais geral” (FALEIROS E 

FALEIROS, 2001, p. 122).

Vislumbra-se, portanto, a necessidade de se traçar caminhos para a criação de políticas 

sociais mais justas, de promoção social, em contraposição às medidas repressivas de um 

Estado conservador e autoritário, como vem se configurando o brasileiro. Objetiva-se, pois, a 

efetividade dos direitos, tirando-os do “papel”, a fim de diminuir a distância hoje existente 

entre o país “legal” e o “real”.
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3 UMA APROXIMAÇÃO ACERCA DO PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO 

DO AGRESSOR SEXUAL INTRAFAMILIAR DE CRIANÇAS

3.1 PANORAMA DOS CASOS EM ACOMPANHAMENTO NO SERVIÇO SENTINELA

DE FLORIANÓPOLIS: APRESENTAÇÃO DOS DADOS LEVANTADOS.

Conforme apresentado anteriormente, o Serviço Sentinela de Florianópolis é composto 

atualmente por seis equipes: SOS Criança, Equipe Administrativa, de Prevenção, de 

Diagnóstico, de Acompanhamento e Planejamento Estratégico III, sendo que o fluxo de 

atendimento a uma denúncia, em geral, atualmente procede da seguinte forma:

Ilustração 1 - Fluxograma de entrada da denúncia na Equipe de Acompanhamento
Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.
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Em concordância com Faleiros e Faleiros (2001), há dois momentos distintos no 

desvelamento de uma situação de abuso sexual: o da revelação e da notificação. A revelação 

se dá no âmbito privado, quando por exemplo, a vítima revela ou quando alguém suspeita da 

ocorrência do abuso, sendo que a partir daí pode-se ou não realizar a revelação pública da 

situação. Segundo o autor, na revelação pública, existem as portas de entrada da queixa não 

notificada, que são os serviços de saúde, as escolas, o disque-denúncia, dentre outros, que 

ainda podem ou não realizar a denúncia. É quando a denúncia é realizada aos órgãos 

competentes que ocorre sua notificação, ou seja, é neste momento que o poder público assume 

o dever de resolubilidade da situação, sendo as portas de entrada de notificação da 

queixa/denúncia: o Conselho Tutelar, as Delegacias e até mesmo o Juizado da Infância e 

Juventude, apesar de menos comum. Entretanto, cabe salientar que em Florianópolis, o SOS 

Criança, equipe do Serviço Sentinela responsável pela captação das denúncias, realiza o 

registro das denúncias, que advém não somente de particulares, mas também das portas de 

entrada da queixa não notificada, encaminhando obrigatoriamente a notificação ao Conselho 

Tutelar. Portanto, se considerará aqui o SOS Criança (Disk Denúncia) como uma porta de 

entrada de notificação da queixa, que se denominou de Porta de Entrada de Denúncias.

Vê-se no quadro anterior, que independentemente da Porta de Entrada da Denúncia, a

mesma é recebida pelo Conselho Tutelar, que deve realizar um primeiro atendimento à 

situação, efetuando (ou orientando a efetuar) um Boletim de Ocorrência na 6º Delegacia de 

Polícia de Proteção à Mulher e da Criança e do adolescente da Capital, além de encaminhar a 

criança ou adolescente para o exame de corpo de delito no IML, quando necessário. 

Assim, após as providências iniciais, quando em situação de negligência, violência 

psicológica, violência física e sexual, o Conselho Tutelar requisita atendimento do Serviço 

Sentinela de Florianópolis. Vale frisar que o Juizado da Infância e Juventude também

requisita o atendimento deste Serviço de Proteção (através de representação judicial), pois 

também se caracteriza como uma porta de entrada de denúncias. Mas em geral, este órgão é 

comunicado pelo Conselho Tutelar quando da situação de violência em relação a uma 

criança/adolescente, quando se inicia um processo de acompanhamento da questão, muitas 

vezes acompanhado de medidas de proteção às vítimas. Em alguns casos, todavia, o Conselho 

Tutelar acaba por não realizar tal encaminhamento.

Já no Serviço Sentinela, a denúncia é encaminhada primeiramente à Equipe de 

Diagnóstico (ou à Equipe de Planejamento Estratégico III), para a investigação do teor da 

denúncia, onde são realizadas também algumas providências em relação à proteção e defesa 

dos direitos da criança e/ou adolescente. 
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Neste sentido, após o atendimento realizado por essa equipe, quando da constatação da 

procedência da denúncia, ou eminente necessidade de acompanhamento da família em tela

(mesmo sem a devida comprovação do teor denunciado), o caso é encaminhado à Equipe de 

Acompanhamento (onde geralmente aguarda alguns meses ou anos para iniciar atendimento 

devido sua demanda reprimida). Esta Equipe, por sua vez, realiza acompanhamento 

sistemático às crianças e adolescentes envolvidos e suas famílias, através de atendimentos 

psicossociais e da articulação com a rede de atendimento. 

Face a isto, constata-se que a equipe de acompanhamento intervém, majoritariamente, 

em casos comprovados de violência contra crianças e adolescente  (uma vez que são poucos 

os casos em que a mesma não foi comprovada), visando a garantia de direitos e a interrupção 

do ciclo de violência, tendo como pressuposto profissional acreditar sempre na palavra da 

criança/vítima. Geralmente realiza-se o atendimento aos casos já contando com a 

identificação do agressor. 

Para explicitar a realidade do abuso sexual intrafamiliar contra crianças em 

acompanhamento no Serviço Sentinela29, realizou-se, no mês de agosto de 2009, um 

levantamento de todos os casos que estavam em acompanhamento no serviço no período em 

questão. Na realização deste levantamento utilizou-se tabelas de registros da Equipe 

Administrativa, além de consultas aos profissionais de referência dos casos, procurando 

contemplar todas as situações atendidas naquele período, e não somente aquelas evidenciadas 

no teor das denúncias. Ressalta-se que os registros administrativos contemplam somente o 

teor denunciado no momento da entrada do caso no serviço, não sendo atualizados os 

registros, caso necessário. Assim, a partir destas consultas, foi possível atualizar os registros 

dos casos em que as demandas constatadas não correspondiam somente ao teor denunciado.

Foi possível verificar também que em muitos casos há associação de mais de uma 

modalidade de violência, conforme explana a ilustração abaixo30. Cabe frisar, portanto, que a 

referida ilustração foi elaborada a partir dos registros e dos relatos profissionais do serviço 

Sentinela de Florianópolis (meados de agosto/2009), incorporando as demandas do antigo 

POASF31.

                                               
29 Cabe salientar que foi elaborado um ofício, a partir da Universidade Federal de Santa Catarina, solicitando 
autorização para a pesquisa ao Serviço Sentinela de Florianópolis, conforme consta no apêndice A.
30 Na ilustração a seguir, os casos que correspondem somente a uma modalidade de violência ou outra demanda 
estão demonstrados na cor que lhe corresponde, enquanto os citados em preto podem contemplar mais de uma 
situação, dependendo do número de círculos em que se encontram.  Vale frisar que os casos de violência sexual 
foram divididos entre abuso e exploração sexual, a fim de apresentar com maior clareza o universo desta 
pesquisa.
31 Conforme já apresentado, no ano de 2009 o POASF se integrou ao Serviço Sentinela; assim, o referido 
levantamento incluiu, além das modalidades de violência já atendidas neste último, demandas como: carência 
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Ilustração 2 - Demonstrativo dos casos em acompanhamento de acordo com a modalidade de violência
Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

     

Interpretando a figura acima32, podemos concluir que há 72 (setenta e dois) casos que 

contemplam somente situações de abuso sexual, mas além disso, há um número de casos em 

que coexistem outras situações, como a violência física (quinze casos em comum); a 

exploração sexual (três casos em comum); a violência psicológica (um); a violência 

psicológica e negligência (um); a violência física e a negligência (seis casos); a violência 

física, psicológica e a negligência (quatro); a violência física e a psicológica (quatro); 

violência física, negligência e exploração sexual (três); violência física e exploração sexual 

(um); negligência e trabalho infantil (um);  violência física, psicológica, negligência e 

mendicância (um) e violência física, psicológica e cárcere privado (um). Neste sentido, o

número total de casos que contemplam situações de abuso sexual corresponde a 113 (cento de 

treze). 

Adentrando nos casos de violência física: há 42 (quarenta e dois) casos somente de 

violência física; 15 (quinze) de violência física e abuso sexual; 11 (onze) de violência física e 

violência psicológica; 12 (doze) de violência física, psicológica e negligência; 6 (seis) de 

violência física e negligência; 6 (seis) de violência física, sexual e negligência; 4 (quatro) de 

                                                                                                                                                  
sócio-econômica, conflito familiar, cárcere privado, situação de rua, mendicância, trabalho infantil, dependência 
química e desabrigamento. 
32 Esboço do levantamento realizado em apêndice B. 
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violência física, sexual e psicológica; 4 (quatro) de violência física, sexual, psicológica e 

negligência; 3 (três) de violência física, negligência, abuso e exploração sexual; 1 (um) de 

violência física e abuso e exploração sexual; 1 (um) de violência física, sexual, psicológica e 

carência sócio-ecomômica, e 1 (um) de violência física, sexual, psicológica, negligência e 

mendicância. Assim, os casos que possuem a modalidade de violência física somam-se em 

106 (cento e seis) casos. 

Já em relação aos casos de violência psicológica, em somente dois casos a mesma 

aparece sozinha, sendo que nos demais vêm acompanhada de outras situações: como a 

violência física (em onze casos); a negligência (cinco casos); o abuso sexual (um); a 

dependência química (um); o conflito familiar (um); a violência física e negligência (doze 

casos); física e abuso sexual (quatro); abuso sexual e negligência (um); abuso sexual, 

violência física e negligência (quatro); física, abuso sexual, negligência e mendicância (um); e 

a física, abuso sexual e cárcere privado (um), totalizando 44 (quarenta e quatro) casos. 

A negligência, por sua vez, possui 35 (trinta e cinco) casos como única modalidade de 

violência, e ainda: 6 (seis) somente com a violência física; 5 (cinco) com a psicológica; 2 

(dois) com carência sócio-econômica; 2 (dois) com conflito familiar; 3 (três) com situação de 

rua; 12 (doze) casos juntamente com a violência física e psicológica; 1 (um) com violência 

psicológica e abuso sexual; 4 (quatro) com a violência física, abuso sexual e violência 

psicológica; 6 (seis) de violência física e abuso sexual; 1 (um) de abuso sexual, violência 

física, psicológica e mendicância; 3 (três) de violência física, abuso e exploração sexual e 1 

(um) de violência sexual e trabalho infantil. Desse modo, somam-se 81 (oitenta e um) casos 

que contemplam situações de negligência. 

Além disso, a respeito dos casos de exploração sexual, não há nenhuma situação em 

que esta modalidade apareça isoladamente, sendo que em 3 (três) casos  está  acompanhada de 

abuso sexual; em 1 (um) caso, de abuso sexual e violência física e 3 (três) casos de abuso 

sexual, violência física e negligência. Já nos casos de conflito familiar, em 4 (quatro) destes 

casos não há associação de outras questões, contudo, em 2 (dois) casos evidencia-se a 

negligência e em 1 (um) da violência psicológica. A carência sócio-econômica é atendida 

como uma situação isolada em 1 (um) caso, estando atrelada à negligência em 2 (dois). Ainda 

tem-se o acompanhamento a uma questão de abrigamento, compreendido como alheio a 

outras questões. 

Desta forma, no total, somam-se 241 (duzentos e quarenta e um) casos em 

acompanhamento no período pesquisado, distribuídos entre as dezessete técnicas da equipe, 

sendo que o atendimento a alguns casos se realiza em trio (pedagoga, psicóloga e assistente 
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social), outros em dupla (psicóloga e assistente social) e por vezes, individualmente, devido à 

escassez de profissionais para uma grande demanda de trabalho. 

A partir das últimas colocações, podemos verificar a complexidade das situações 

acompanhadas pelo serviço em tela, que ao iniciarem o acompanhamento de um caso de 

violência podem verificar também a coexistência de outras demandas/situações. Acredita-se 

que um maior número de casos apresente outras demandas além das evidenciadas neste 

levantamento (como a carência sócio-econômica), apesar de não terem sido referenciadas. 

A violência psicológica, por exemplo, é uma modalidade de violência presente em 

praticamente todos os casos de violência sexual, todavia, aparece associada a este somente em 

doze casos pesquisados. Percebe-se, portanto, a dificuldade de entendimento de que a 

violência psicológica, embora possa aparecer de forma isolada, como somente em dois dos 

casos pesquisados, freqüentemente permeia as outras formas de violência. Neste contexto, 

cabe citar Cardoso et al (1999, p. 43-44):

A violência psicológica é uma das formas mais comuns de violência praticada contra 
a criança e o adolescente [...] Por outro lado é uma das mais difíceis de ser detectada 
por seu aspecto subjetivo [...] a violência psicológica, embora também ocorra de 
forma isolada, está sempre presente em todo e qualquer caso envolvendo outras 
formas de violência como a física e a sexual, no sentido de que nessas situações 
haverá sempre o sofrimento psíquico para a criança ou adolescente. 

Um outro aspecto importante a ser considerado, é que, realizando um comparativo das 

situações em atendimento, os casos de abuso sexual, seguidos dos de violência física, são o 

que se apresentam em maior número em atendimento neste período. Relaciona-se a isso, 

conforme argumenta Coutinho (2008, p. 58), os critérios para a escolha dos casos que 

recebem atendimento institucional, considerando que muitos aguardam em fila de espera 

(Demanda Reprimida):

Para esta seleção, os critérios mais utilizados são: 1. abuso sexual por agressor 
convivente; 2. violência com lesão física de criança de até 5 anos; 3. violência de 
criança com deficiência ou doença crônica; 4. ausência de figura protetiva no caso; 
5. ideação suicida; 6. casos com representação judicial, e mais outros critérios que 
configurem perigo máximo, avaliando unicamente pelo teor da denúncia.

Outra questão determinante para a compreensão desta questão é o fato de que há um 

maior número de denúncias de violência sexual do que as outras modalidades de violência. 

Conforme pesquisa realizada por Gomes (2008) na Equipe de Diagnóstico do Serviço 

Sentinela, doze dos quinze casos pesquisados contemplavam o abuso sexual como teor.



Neste contexto, acredita

encaminhada ao Serviço Sentinela

proporção do que antes, observando os critérios acima elencados. 

A seguir, adentraremos mais especificamente nos casos 

de crianças e adolescentes. 

3.1.1 O abuso sexual contra crianças e adolescentes: uma análise 

Florianópolis no ano de 2009, a partir dos prontuários do Serviço Sentinela.

Procurando a apropriação do objeto de pesquisa, buscou

especificamente as situações 

levantamentos a partir dos cento e treze 

evidenciados. 

Desta maneira, a partir dos registros do Serviço Sentinela de Florianópolis e relatos 

profissionais,elencou-se o número de casos de abuso sexual intrafamiliar e os casos de abuso 

sexual extrafamiliar, como ilustra o gráfico a seguir. 

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges

Neste sentido, dentre os casos 

abusos sexuais intrafamiliares

doméstico, por membros da família ou pessoas que passam a assumir a função parental 

(mesmo que sem laços de consangüinidade

32
28%

14
13%

Gráfico 1 - Demonstrativo dos casos de abuso sexual em acompanhamento

Neste contexto, acredita-se que a demanda de casos antes dirigida ao POASF e agora 

o Sentinela, provavelmente receberá acompanhamento em menor 

observando os critérios acima elencados. 

A seguir, adentraremos mais especificamente nos casos relacionado ao abuso sexual 

xual contra crianças e adolescentes: uma análise da realidade de 

Florianópolis no ano de 2009, a partir dos prontuários do Serviço Sentinela.

Procurando a apropriação do objeto de pesquisa, buscou-se analisar mais 

as situações de abuso sexual. Para tanto, foram realizados novos 

levantamentos a partir dos cento e treze casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes 

a partir dos registros do Serviço Sentinela de Florianópolis e relatos 

se o número de casos de abuso sexual intrafamiliar e os casos de abuso 

ilustra o gráfico a seguir. 

Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Neste sentido, dentre os casos pesquisados, sessenta e sete destes 

intrafamiliares (59 %), ou seja, foram perpetrados dentro ou fora do ambiente 

doméstico, por membros da família ou pessoas que passam a assumir a função parental 

mesmo que sem laços de consangüinidade). A partir disso, cabe destacar que

67
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se que a demanda de casos antes dirigida ao POASF e agora 

provavelmente receberá acompanhamento em menor 

relacionado ao abuso sexual 

da realidade de 

Florianópolis no ano de 2009, a partir dos prontuários do Serviço Sentinela.

se analisar mais 

xual. Para tanto, foram realizados novos 

contra crianças e adolescentes 

a partir dos registros do Serviço Sentinela de Florianópolis e relatos 

se o número de casos de abuso sexual intrafamiliar e os casos de abuso 

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.
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, ou seja, foram perpetrados dentro ou fora do ambiente 

doméstico, por membros da família ou pessoas que passam a assumir a função parental 

abe destacar que foram 
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consideradas quatro situações em q

amigos que residiam com a família da criança/adolescente

Os números de abusos sexuais extrafamiliares, por sua vez, somam

(28 %), demonstrando que, no período estudado, há maior incidência dos casos de violência 

que ocorreram no ambiente

anterior explanação deste trabalho

adolescentes no interior da família 

outro”, não conhecido pela criança, como principal suspeito destas situações.

Já em relação aos quatorze casos não confirmados, 

destes afirmam que existe somente a suspeita da ocorrência

ter clareza acerca da situação e da identidade do 

Desta maneira, partindo dos sessenta e sete casos de abuso sexual intrafamiliar, 

realizou-se o levantamento sobre a i

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges

Os dados acima evidenciam uma maior incidência do abuso sexual e

em adolescentes, o que confirma as análises anteriores 

por crianças menores, por considerá

Além disso, coincide com os resultados da

(2005) em relação às denúncias

constatado que se referem, em sua maioria

Desta forma, cabe considerar

anteriormente, foi estabelecido para a delimitação do universo de pesquisa, e também pela 

consideração de maior incidência do fenômeno 

pesquisa. Além disso, considera

21
31%

Gráfico 2 - Casos de abuso sexual intrafamiliar por faixa etária

ões em que, além dos familiares consangüíneos, os agressores eram 

amigos que residiam com a família da criança/adolescente no período de ocorrência do abuso

Os números de abusos sexuais extrafamiliares, por sua vez, somam trinta e dois casos

que, no período estudado, há maior incidência dos casos de violência 

familiar do que fora dele. Esse dado vem corroborar com a 

anterior explanação deste trabalho sobre a maior ocorrência da violência contra crianças e 

interior da família , em contraposição ao “mito do estranho”, que condena “o 

outro”, não conhecido pela criança, como principal suspeito destas situações.

Já em relação aos quatorze casos não confirmados, as profissionais de referência 

existe somente a suspeita da ocorrência da violência, não sendo possível 

ter clareza acerca da situação e da identidade do agressor.

Desta maneira, partindo dos sessenta e sete casos de abuso sexual intrafamiliar, 

se o levantamento sobre a idade das vítimas, conforme gráfico a seguir:

Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

acima evidenciam uma maior incidência do abuso sexual em

confirma as análises anteriores acerca da “preferência” dos agressores 

por considerá-las mais frágeis e com menos chances de denunciá

os resultados das pesquisas realizadas por Gomes (2008)

) em relação às denúncias de violência sexual dirigidas ao Serviço Sentinela, 

em sua maioria, a crianças. 

considerar o foco infantil da pesquisa em questão, que

estabelecido para a delimitação do universo de pesquisa, e também pela 

maior incidência do fenômeno nesta idade, dado este confirmado pela 

disso, considera-se a particularidade desta faixa etária, já que correspondente 

46
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os agressores eram 

no período de ocorrência do abuso.

trinta e dois casos

que, no período estudado, há maior incidência dos casos de violência 

familiar do que fora dele. Esse dado vem corroborar com a 

sobre a maior ocorrência da violência contra crianças e 

, em contraposição ao “mito do estranho”, que condena “o 

as profissionais de referência 

, não sendo possível 

Desta maneira, partindo dos sessenta e sete casos de abuso sexual intrafamiliar, 

dade das vítimas, conforme gráfico a seguir:

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

m crianças do que 

acerca da “preferência” dos agressores 

las mais frágeis e com menos chances de denunciá-los.

por Gomes (2008) e Rech 

de violência sexual dirigidas ao Serviço Sentinela, sendo 

que como frisado 

estabelecido para a delimitação do universo de pesquisa, e também pela 

confirmado pela 

particularidade desta faixa etária, já que correspondente 



a crianças ainda em desenvolvimento, que necessitam de cuidados e atenção dos pais e/ou 

responsáveis, não deixando de considerar a 

contra adolescentes. Ressalva

pesquisados, cerca de 1/3 da amostra (31 % dos casos), em contraposição

perpetrada contra crianças (69 %)

A seguir, apresenta-se o 

do agressor com a vítima/criança:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges

No quadro acima, as vítimas soma

cinqüenta e um, pois em alguns casos houve a evidência de mais de um agressor. 

Nos casos em questão, os pais e padrastos figuram como principais agressores (dezoito 

e quinze casos, ou seja, 35 e 29 %, 

quatro casos), do primo (três) e do irmão e avodrasto (dois e um casos, respectiva

Em seguida, gráfico em relação ao grau de parentesco do agressor com a 

vítima/adolescente:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges
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Gráfico 3 - Grau de parentesco do agressor com a vítima/criança

Gráfico 4 - Grau de parentesco do agressor com a vítima/adolescente

a crianças ainda em desenvolvimento, que necessitam de cuidados e atenção dos pais e/ou 

responsáveis, não deixando de considerar a relevância da problemática da vitimização se

. Ressalva-se, contudo, a menor incidência desta última 

pesquisados, cerca de 1/3 da amostra (31 % dos casos), em contraposição

perpetrada contra crianças (69 %). 

se o gráfico expondo o levantamento acerca do grau de parentesco 

do agressor com a vítima/criança:

Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

o quadro acima, as vítimas somam quarenta e seis crianças, e os agressores totalizam 

cinqüenta e um, pois em alguns casos houve a evidência de mais de um agressor. 

Nos casos em questão, os pais e padrastos figuram como principais agressores (dezoito 

ou seja, 35 e 29 %, respectivamente), seguidos do tio, avô e amigo (com 

quatro casos), do primo (três) e do irmão e avodrasto (dois e um casos, respectiva

Em seguida, gráfico em relação ao grau de parentesco do agressor com a 

Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.
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a crianças ainda em desenvolvimento, que necessitam de cuidados e atenção dos pais e/ou 

vitimização sexual 

desta última nos casos 

pesquisados, cerca de 1/3 da amostra (31 % dos casos), em contraposição à violência 

vantamento acerca do grau de parentesco 

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

os agressores totalizam 

cinqüenta e um, pois em alguns casos houve a evidência de mais de um agressor. 

Nos casos em questão, os pais e padrastos figuram como principais agressores (dezoito 

respectivamente), seguidos do tio, avô e amigo (com 

quatro casos), do primo (três) e do irmão e avodrasto (dois e um casos, respectivamente). 

Em seguida, gráfico em relação ao grau de parentesco do agressor com a 

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.
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Já em relação às situações que envolvem adolescentes, não são os pais que figuram 

como protagonistas do abuso sexual, mas sim os padrastos (mais da metade dos casos – 57 

%), o que desperta indagações a respeito. Os pais surgem em seguida, com uma diferença 

considerável destes últimos (quatro casos), seguidos do tio e avodrasto (dois casos), bem 

como do irmão e do cunhado (um caso). 

Nos casos acima, o avô, o primo e o amigo não aparecem como agressores (apesar de 

terem aparecido em três ou quatro casos, nas situações envolvendo crianças); já o cunhado 

figura como agressor em um caso, não tendo sido citado anteriormente. Esses dados induzem 

algumas particularidades, que poderiam ser melhor analisadas a partir de uma pesquisa 

qualiquantitativa a respeito.

O que se pode constatar, a partir de ambos os gráficos, é que os agressores são 

predominantemente do sexo masculino, não havendo em nenhum caso, dentre os sessenta e 

sete estudados, que o abuso sexual tenha sido perpetrado por uma mulher. Este dado coincide 

com as estatísticas nacionais, anteriormente apresentadas, que citam que os agressores sexuais 

de crianças/adolescentes são geralmente homens, em especial os pais e padrastos. 

Pode-se relacionar a isso as colocações de Faleiros e Faleiros (2001) de que as 

notificações de abuso sexual se inscrevem na trajetória de uma sociedade marcada pelo 

machismo, pelo patriarcalismo, pela inferioridade de gênero e pela submissão das crianças aos 

adultos, sendo que as relações de poder acabam permeando a dinâmica das famílias, e se 

manifestando nas relações afetivas e na sexualidade. Conforme citado na seção I deste 

trabalho, “é nesse contexto de poder que deve ser analisada e compreendida a violência sexual 

de adultos contra crianças e adolescentes” (FALEIROS e FALEIROS, 2001, p. 18). 

3.1.2 Perfil dos casos selecionados para a pesquisa documental

Neste contexto, identificou-se quarenta e seis casos de abuso sexual contra crianças 

em acompanhamento no Serviço Sentinela de Florianópolis. Tendo em vista a inviabilidade 

de analisar todos os referidos casos, procurou-se delimitar o universo da pesquisa, elencando-

se alguns critérios33, que serão explicitados a seguir.

Assim, considerando o objetivo de identificar como vem ocorrendo o processo de 

responsabilização desses agressores, definiu-se um período de entrada desses casos na Equipe 

                                               
33 Planilha da dinâmica deste levantamento em Apêndice C.



de Acompanhamento. Para isso

mesmos na equipe citada, con

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges

Considerando que a entrada

passagem pela equipe de diagnóstico e muitas vezes, após aguardo na demanda reprimida

serviço, provavelmente é tran

serviço e seu atendimento pela equipe

casos em acompanhamento com entrada

torná-los mais uniformes para fins comparativos. 

entraram em acompanhamento antes do ano de 2005 (nove casos no total) e os que entraram 

em acompanhamento no ano de 2009 (sete casos), 

dentre os anos 2005-2008.  

Assim, realizou-se um 

disponibilizados pelo Serviço Sentinela de Florianópolis, e principalmente, através de 

consultas às técnicas de referência dos casos,

disponibilizadas pelo serviço estavam desatualizadas, sendo 

consulta às profissionais. 

A partir desse estudo, 

é maior do que o número de casos

ocorreram com uma dupla de irmãos, geralmente do sexo feminino
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Gráfico 5 - Nº de Casos de abuso sexual intrafamiliar contra crianças de acordo 
com o ano de entrada na equipe de acompanhamento

Para isso, se elaborou uma planilha considerando a data de entrada dos 

mesmos na equipe citada, conforme gráfico a seguir: 

Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Considerando que a entrada dos casos na Equipe de Acompanhamento ocorre ap

diagnóstico e muitas vezes, após aguardo na demanda reprimida

provavelmente é transcorrido um tempo considerável entre a entrada da denúncia no 

serviço e seu atendimento pela equipe em questão. Desta forma, delimitou-

com entrada a partir de 2005 até o ano de 2008, procurando assim, 

uniformes para fins comparativos. Desconsiderou-se, portanto, 

entraram em acompanhamento antes do ano de 2005 (nove casos no total) e os que entraram 

em acompanhamento no ano de 2009 (sete casos), sendo considerados então

se um estudo com os trinta casos citados, a partir dos documentos 

disponibilizados pelo Serviço Sentinela de Florianópolis, e principalmente, através de 

consultas às técnicas de referência dos casos, tendo em vista que algumas listagens e planilhas 

disponibilizadas pelo serviço estavam desatualizadas, sendo fundamentalmente 

pudemos observar que o número de crianças (quarenta e quatro) 

de casos (trinta), pois muitas das situações de abuso sexual 

ocorreram com uma dupla de irmãos, geralmente do sexo feminino. As meninas realmente 

5
4

9

7

Antes 2004

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Nº de Casos de abuso sexual intrafamiliar contra crianças de acordo 
com o ano de entrada na equipe de acompanhamento

101

uma planilha considerando a data de entrada dos 

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.
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figuram como vítimas preferenciais dos homens agressores

o gráfico a seguir:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges

Após, procurando obter 

agressor nos casos em questão

responsabilização do agressor, 

atendimento da vítima/fluxo de entrada da denúncia na equipe 

aqui retomar que algumas das formas de responsabilização citadas na Seção

(item 2.3.2), são na verdade, medidas de proteção à criança envolvida, sendo encaminhadas a 

partir do fluxo de atendimento à vítima e não no

Neste contexto, entendendo que “a responsabilização é centrada na sanção/punição 

legal pelo crime cometido” (FALEIROS e FALEIROS, 2001, p. 23), 

relação à denúncia de abuso sexual, em geral, proc

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges
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Gráfico 6 - Sexo das crianças nos trinta casos estudados

Ilustração 3- Fluxograma de entrada da denúncia em relação a responsabilização do agressor

figuram como vítimas preferenciais dos homens agressores (80% dos casos), conforme 

Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

procurando obter informações em relação ao processo de responsabilização do 

nos casos em questão, considerou-se o fluxo de atendimento a denúncia em relação à 

o agressor, fluxo este que deve acontecer concomitantemente ao 

/fluxo de entrada da denúncia na equipe de acompanhamento

que algumas das formas de responsabilização citadas na Seção

, são na verdade, medidas de proteção à criança envolvida, sendo encaminhadas a 

partir do fluxo de atendimento à vítima e não no fluxo da denúncia em relação ao agressor.

Neste contexto, entendendo que “a responsabilização é centrada na sanção/punição 

legal pelo crime cometido” (FALEIROS e FALEIROS, 2001, p. 23), o trâmite legal em 

relação à denúncia de abuso sexual, em geral, procede-se conforme o fluxograma

Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis
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, conforme ilustra 

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

responsabilização do 

ndimento a denúncia em relação à 

deve acontecer concomitantemente ao 

de acompanhamento. Cabe 

II deste trabalho

, são na verdade, medidas de proteção à criança envolvida, sendo encaminhadas a 

fluxo da denúncia em relação ao agressor.

Neste contexto, entendendo que “a responsabilização é centrada na sanção/punição 

o trâmite legal em 

conforme o fluxograma a seguir: 

Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.
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Vale lembrar que as portas de entrada das denúncias também podem ser os próprios 

Conselhos Tutelares e as Delegacias, sendo que nestas últimas, conforme citou Borges (2008), 

é realizado o BO (Boletim de Ocorrência), onde se inicia o IP (Inquérito Policial), que após 

tramitar na Delegacia é encaminhado ao Poder Judiciário (Varas Criminais). Este, por sua 

vez, encaminha o caso ao Ministério Público, sendo que a denúncia do promotor em relação 

ao caso, é que definirá se o mesmo se transformará, ou não, em processo penal, ou seja, se o 

autor do abuso será acusado criminalmente pelo ocorrido. 

Cabe pontuar a clara distinção existente entre o fluxograma de entrada da denúncia no 

acompanhamento (Ilustração 1) e o fluxograma anterior (Ilustração 3), uma vez que o 

primeiro visa ao atendimento à vítima e esse último à responsabilização do agressor. No fluxo 

de entrada da denúncia no acompanhamento, verifica-se que com a constatação da denúncia, 

tem-se a previsão imediata de atendimento à vítima, conforme citado na Seção II deste 

trabalho, quando foi apresentada a Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente no rol 

do eixo da promoção de direitos do SGDCA. A política em tela está voltada àqueles que têm 

seus direitos ameaçados ou violados. Como preconiza o CONANDA (2006) a efetivação da 

política de atendimento prevê serviços e programas de execução de medidas específicas de 

proteção de direitos humanos, que devem possuir caráter de atendimento inicial, integrado e 

emergencial, atendendo as vítimas imediatamente após a ocorrência dessas ameaças e 

violações. 

Contudo, no fluxo da denúncia em relação ao agressor, contata-se que, devido à 

caracterização do abuso sexual enquanto crime, o acolhimento à denúncia restringe-se ao 

âmbito criminal, sem previsão de atendimento a esta pessoa.

Assim, analisando os casos a partir do referido fluxo, procurou-se responder a algumas 

questões, tais como: Foi realizado Boletim de Ocorrência? Há Inquérito Policial ou

Processo Criminal? Se há, em qual situação encontra-se atualmente?

Neste sentido, a partir das informações obtidas com base nestas perguntas, foi possível 

agrupar os trinta casos em seis situações evidenciadas, conforme gráfico a seguir:  



Fonte: Emanuella de Oliveira Borges

A partir disso, para a escolha da amostra de casos para a pesquisa documental, optou

se por abranger um caso de cada situação apresentada, 

agressores. Desse modo, foi delimitada a análise de seis 

Assim, para a seleção dos casos

perguntas aos trinta casos em tela

abrigamento da mesma?

Vale salientar, então, que 

situações diferentes acerca do fluxo da denúncia em relação ao agressor, contemplam também 

diferentes situações de convivência 

para a escolha dos casos, assim como foram considera

atenção no que se refere ao processo de responsabilização do agressor. 

Destaca-se que dentre os

todas as vítimas continuaram convivendo com o agressor, exceto em dois desses, 

houve o falecimento do mesmo

conviver com o agressor mediant

de responsabilização. Além disso, nas demais situações

medidas acaba propiciando um ambiente para a continuidade da ocorrência do abuso.

As questões acima descri

iniciou na Porta de Entrada da Denúncia, mas não ocorreu o devido encaminhamento para a 

Delegacia e, posteriormente,

denúncia foi repassada diretamente para atendimento no Serviço Sentinela, que por sua vez, 
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Gráfico 7 - Grupo de Casos de acordo com o fluxo da denúncia em relação ao agressor
Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

A partir disso, para a escolha da amostra de casos para a pesquisa documental, optou

se por abranger um caso de cada situação apresentada, com exceção do falecimento dos 

foi delimitada a análise de seis casos para a referida pesquis

ão dos casos a serem analisados, acrescentamos as seguintes 

trinta casos em tela: O agressor continua convivendo com a vítima? Houve 

, então, que os casos definidos para a pesquisa, além de contemplarem 

situações diferentes acerca do fluxo da denúncia em relação ao agressor, contemplam também 

convivência da vítima com o agressor, critério este utilizado 

para a escolha dos casos, assim como foram consideradas outras situações que chamaram

atenção no que se refere ao processo de responsabilização do agressor. 

dentre os cinco casos que não foram realizados Boletim de Ocorrência, 

todas as vítimas continuaram convivendo com o agressor, exceto em dois desses, 

mesmo. Ou seja, nestes casos, as vítimas somente deixaram de 

conviver com o agressor mediante seu falecimento, e não por meio de medidas de proteção ou 

lém disso, nas demais situações acredita-se que a ausência destas 

um ambiente para a continuidade da ocorrência do abuso.

As questões acima descritas demonstram que o fluxo de atendimento da denúncia se 

iniciou na Porta de Entrada da Denúncia, mas não ocorreu o devido encaminhamento para a 

para o exame de corpo de delito no IML. A

etamente para atendimento no Serviço Sentinela, que por sua vez, 
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Grupo de Casos de acordo com o fluxo da denúncia em relação ao agressor
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Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

A partir disso, para a escolha da amostra de casos para a pesquisa documental, optou-

com exceção do falecimento dos 

a referida pesquisa.
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todas as vítimas continuaram convivendo com o agressor, exceto em dois desses, em que 
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a ausência destas 
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demonstram que o fluxo de atendimento da denúncia se 

iniciou na Porta de Entrada da Denúncia, mas não ocorreu o devido encaminhamento para a 

delito no IML. Ao contrário, a 
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Inquéritos ou processos em andamento

Inquéritos ou processos arquivados
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também não realizou esses encaminhamentos, apesar da possibilidade de fazê-los, ainda que

descontextualizadamente. Conforme aponta o fluxo em questão, cabe ao Conselho Tutelar 

realizar ou encaminhar a realização do BO e do exame de corpo de delito, o que nem sempre 

ocorre. Pesquisa realizada por Gomes (2008) confirma esta afirmação. Dentre os quinze casos 

em atendimento na equipe de diagnóstico pesquisados verificou-se que em três deles não 

houve o primeiro atendimento por parte do Conselho Tutelar, e que quatro casos não 

continham registro de BO e do exame no IML. Além disso, constatou-se que, mesmo sendo 

realizados os referidos encaminhamentos, em quatro deles não havia relatos do primeiro 

atendimento/triagem, assim como em outros quatro casos não havia cópias do BO ou do laudo 

do IML junto à requisição de atendimento dirigida ao Serviço Sentinela de Florianópolis. 

Assim, procurando contemplar essa discussão, elegeu-se dentre os casos, 

aleatoriamente, um caso para ser analisado pela pesquisa, o qual será denominado “Sem BO”.

Como podemos observar, somam-se em cinco os casos em que foram registrados 

Boletim de Ocorrência, mas em dois deles não se tem conhecimento do andamento do fluxo 

da denúncia, bem como em três deles os agressores faleceram durante este processo. Dentre 

os três casos citados, dois deles possuíam processo em andamento, e o agressor não estava 

convivendo com a vítima, sendo que em um deles, não se tem conhecimento dos trâmites 

legais, e havia convivência do mesmo com a vítima. 

Já em relação às duas situações que não apresentam informações sobre a situação dos 

trâmites da denúncia, verificou-se que em ambas não foi realizado abrigamento da vítima, 

sendo que em uma delas, a mesma não continua convivendo com o agressor, e na outra, 

ambos convivem, chamando-nos a atenção o fato da vítima ter retratado o teor denunciado, ou 

seja, apesar de confirmado no início do atendimento, atualmente nega o ocorrido. O último 

caso, em que a vítima está convivendo com o agressor, portanto, foi escolhido para a 

pesquisa, e por se considerar a falta de informações a respeito do andamento da situação, o

caso foi denominado “Onde está?”

Dentre os sete processos ou inquéritos em andamento em um deles a vítima continuou 

convivendo com o agressor, o que pode propiciar, assim como nos casos em que não houve 

BO, a continuidade do abuso sexual. Já em outros dois casos, a vítima e o agressor não 

continuaram a conviver, assim como nos três casos demais, em que houve abrigamento das 

vítimas. Dentre os três casos em que ocorreram abrigamento, elencou-se aleatoriamente um 

deles para a pesquisa, sendo chamado de “Em andamento”.

Acerca dos seis casos em que o inquérito ou o processo foi arquivado, pode-se afirmar 

que em dois deles, nos quais não ocorreu colocação da criança em abrigo, o agressor não 
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convive com a vítima; sendo que um deles foi arquivado porque o mesmo não foi encontrado;

em dois deles houve abrigamento das crianças, e em outros dois as mesmas continuaram 

convivendo com o agressor, sendo que dentre eles escolheu-se um para a pesquisa, possuindo 

o nome “Arquivado”.

Nos quatro casos em que o acusado foi inocentado, em dois deles as vítimas 

continuaram convivendo com o mesmo; em um deles houve abrigamento e as vítimas não 

passaram mais a conviver com este, e em um caso as visitas do pai (acusado) aos 

filhos/vítimas estavam suspensas devido ao andamento do processo criminal. Este último foi 

escolhido para a pesquisa, por se tratar de um processo ainda em andamento (já que seu 

julgamento foi recente), sendo nomeado de “Absolvido”.

Já nos três casos em que houve a condenação devido à situação de abuso (sendo que o 

agressor não convive com a vítima) em dois deles houve abrigamento, sendo que em outro 

sabe-se que a vítima realizou uma filmagem do abuso sexual perpetrado pelo pai, caso este 

escolhido para a pesquisa, nomeado como “Condenado”.

Em relação aos dados apresentados, é válido observar que quinze dos trinta possíveis 

abusadores (metade dos casos), não estão respondendo atualmente pela realização do 

abuso/crime, já que em cinco não há BO, em seis o processo foi arquivado e quatro foram 

considerados inocentes. Neste sentido, vale destacar que somente doze, dos trinta casos, estão 

tramitando no fluxo da denúncia em relação à responsabilização do agressor. Portanto, menos 

da metade das situações, já que em três delas, o agressor faleceu durante o andamento do 

processo.

Outro elemento a ser destacado é o abrigamento da criança/vítima nas situações acima 

descritas. Em nove dos trinta casos houve o abrigamento da vítima, contudo, a respeito da 

colocação das crianças/vítimas em abrigo, como explanado anteriormente neste trabalho, a 

mesma deve ocorrer quando associada a outras situações e não exclusivamente devido à 

ocorrência do abuso sexual intrafamiliar. Quando relacionado a este último, portanto, são os 

autores da violência e não as vítimas que devem deixar o lar, o que se verifica que 

provavelmente não ocorre, pois é possível constatar que quando não ocorreu o abrigamento 

das vítimas, as mesmas continuaram, em grande número, a conviver com o agressor, mesmo 

havendo BO ou processos/inquéritos em andamento.  
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3.2 O PROCESSO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGRESSOR SEXUAL DE 

CRIANÇAS: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS CASOS PESQUISADOS

Procurando conhecer como vem ocorrendo o processo de responsabilização dos 

agressores e os principais fatores que dificultam esta questão, a seguir serão explanados e 

discutidos seis casos de abuso sexual intrafamiliar contra crianças e adolescentes que estão 

atualmente (até o mês de agosto de 2009) em acompanhamento no Serviço Sentinela de 

Florianópolis. Conforme verificado, a amostra evidencia seis situações distintas acerca do 

andamento dos casos no Fluxo da Denúncia em relação à responsabilização do Agressor. 

Para tanto, foram analisados os prontuários de cada caso pesquisado, e quando 

necessário, foi realizada consulta às profissionais de referência dos mesmos a fim da 

confirmação de informações, considerando a autorização deste Serviço de Proteção em 

relação à pesquisa. Além disso, foram realizadas pesquisas a processos nas Varas Criminais, 

Vara da Infância e Juventude e a inquéritos na 6ª Delegacia de Polícia de Proteção à Mulher e 

à Criança e ao Adolescente da Capital, conforme será explicitado a seguir. 

Assim, serão apresentados os Fluxos da Entrada da Denúncia na Equipe de 

Acompanhamento e o da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor em cada 

caso estudado, bem como discutidas as informações acerca dos Boletins de Ocorrência, 

Inquéritos Policiais ou Processos Criminais, além de dados complementares acerca da 

dinâmica familiar.

3.2.1 Caso “Sem BO”.

“Ninguém acredita em mim, minha família não acreditou, não são vocês que vão 
acreditar”(Relato de Fabiana34 em atendimento realizado na sede do Serviço 
Sentinela em abril de 2008).

a) Identificação da situação: 

 Vítima: Fabiana;                               

 Idade na ocorrência do abuso: 08 anos;

 Grau de Parentesco com o agressor: padrasto;

                                               
34 Nome fictício dado à vítima do caso em questão. Cabe salientar que todas as demais situações contemplarão 
nomes fictícios, resguardando a identidade dos sujeitos envolvidos, respeitados os preceitos éticos. 
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 Modalidade de abuso sexual: Atentado Violento ao Pudor35 (atos libidinosos 

diversos do sexo anal);    

 Associação de outra modalidade de violência: Violência física;

 Data de entrada da denúncia no Serviço Sentinela: 02/12/2003; 

 Órgão que encaminhou: Conselho Tutelar;            

 Órgão de Origem da Denúncia: SOS Criança;

 Data de início do atendimento na Equipe de Diagnóstico/SOS Criança36:

06/01/2004;        

 Data de Encerramento do atendimento na referida equipe: 10/03/2005;                       

 Data de início do atendimento na Equipe de Acompanhamento: 04/10/2007; 

 Profissionais de Referência do Caso Atualmente: uma psicóloga.

b) Fluxo da Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento 

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

c) Fluxo da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor: não ocorreu, 

já que os trâmites legais em relação à responsabilização do agressor se iniciam a 

partir do Boletim de Ocorrência.

                                               
35 Como situações entraram em acompanhamento antes da Lei 12.015/09 entrar em vigor, tratar-se-á da 
nomenclatura utilizada naquele período.
36 Cabe ressaltar, como já explicitado anteriormente, que até o ano de 2005, com o início da gestão municipal 
atual, o SOS Criança era responsável tanto pelo acolhimento da denúncia quanto da verificação desta, sendo que 
somente após esta data, restringiu-se ao acolhimento da denúncia, sendo então criada a Equipe de Diagnóstico. 

Ilustração 4- Fluxograma de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento - Caso "Sem BO"
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d) Outras informações:

Fabiana, hoje com dezesseis anos, é uma adolescente bastante introspectiva, pouco 

falante durante os atendimentos psicológicos realizados pelo Serviço Sentinela. Por outro 

lado, mostra-se revoltada com algumas situações familiares, apesar de não relatá-las com 

facilidade. Ela objetiva deixar a residência da família. De acordo com os relatos profissionais 

acessados no prontuário do caso, Fabiana já chegou a fugir de casa, mas teve que retornar, e 

quando questionada a respeito, disse: “aquele demônio não quer eu em casa, eu odeio ele” 

(sic). Segundo informações, Fabiana também é vítima de violência física por parte da genitora

(Rita) e do padrasto, apanhando com chinelo, vara e cabo de vassoura, diferentemente da irmã 

que é filha do mesmo. O pai de Fabiana reside em outra região, e a mesma não tem contato 

com ele, desejando muito este encontro. A família reside em uma comunidade empobrecida 

na região Continental de Florianópolis, sendo que Fabiana e Rita são catadoras de papelão.

Fabiana já relatou, em alguns atendimentos, sua vontade de mudar-se do contexto de tráfico e 

violência presenciado na comunidade onde reside, demonstrando também tristeza ao relatar o 

desejo de ter algumas coisas e não poder comprá-las. 

Já em relação à situação escolar, a adolescente é multirepetente. Cabe frisar que se 

apresenta como rede de atendimento à família, somente a Escola e o CAPS, onde a genitora 

realiza atendimento psiquiátrico, pois possui sintomas depressivos. Os sintomas em questão 

apareceram principalmente a partir da saída do marido de casa, que passou a conviver com 

outra mulher. Atualmente, Rita vem apresentando instabilidade emocional, e inclusive, 

ideação suicida. Sobre o abuso sexual perpetrado pelo ex-marido à filha, a mesma não 

acredita, muitas vezes usando de violência física a fim de mudar o comportamento desta. 

“Bater resolve” (disse ela em um atendimento). 

Destaca-se que Fabiana conviveu com o padrasto até recentemente, quando o mesmo 

decidiu deixar a casa da família.  Conforme citado, a denúncia ocorreu quando Fabiana havia 

08 anos de idade, sendo que junto à denúncia há uma pequena parte de uma carta que a 

mesma escreveu na escola: Quando eu morava no brejarú lá na palhoça o meu padrasto 

tentou fazer abuso sexuau comigo”(sic). Fabiana nunca relatou com clareza o episódio de 

abuso sexual, apenas o revelando aos poucos e demonstrando indícios. Certa vez, disse que o 

padrasto já a convidara para ir para cama com ele, e que o mesmo já havia passado a mão em 

sua perna e bunda. Segundo relatos, acredita-se que o abuso de Fabiana tenha ocorrido 

durante seis anos de sua vida. Um fator importante a ser considerado, é que, apesar de seu 

perfil introspectivo e por vezes, agressivo, considerando toda a violência sofrida pela mesma;
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Fabiana construiu um vínculo positivo com este serviço de proteção, apresentando adesão 

satisfatória aos atendimentos e encaminhamentos propostos.

Vale citar que em 28/05/2005 ocorreu uma nova denúncia de abuso sexual em relação 

ao caso, e assim como anteriormente, não foram realizados Boletim de Ocorrência e Exame 

IML, o que impossibilitou os trâmites legais em relação a responsabilização do agressor, o 

que acredita-se que tenha prejudicado sobremaneira o bem-estar e a proteção da vítima. 

e) Análise da situação: 

No referido caso, pode-se encontrar um grave erro no que se refere às providências 

cabíveis ao Conselho Tutelar, logo após uma denúncia de abuso sexual. O registro do BO e o 

Exame de Corpo de Delito são instrumentos fundamentais para a proteção da vítima, e para o 

início do processo de responsabilização do agressor. Soma-se a isso, o fato de Fabiana ter 

convivido com o agressor durante muito tempo após a ocorrência da denúncia, sendo que não 

se sabe se houve, ou não, continuidade deste após o início dos atendimentos à vítima, apesar 

da possibilidade de haver continuado.

Assim, tendo como pressuposto que cabe ao CT zelar pelos direitos da criança e do 

adolescente, sendo que os “os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança 

ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar...” (artigo 13 do 

ECA); observou-se  que este órgão não exerceu a função que lhe era devida, negligenciando o 

cumprimento dos direitos da criança em tela. Não obstante, o Serviço Sentinela, apesar de não 

se caracterizar como sua função primordial, tendo verificado a ausência destes procedimentos, 

poderia ter encaminhado ou sugerido o encaminhamento dessas situações; já que apresenta 

como objetivo a implementação da política de atendimento às crianças e adolescentes vítimas 

de qualquer tipo de violência, o que não ocorreu.

Aliás, vale citar a grande desarticulação do Sistema de Garantia de Direitos presente 

no caso em tela, contando apenas com o atendimento  de um serviço de proteção. Retomando 

a discussão de Dalbem e Keifer (2005, p. 127), que argumentam que “o Programa Sentinela 

se constitui na principal atividade da política nacional de combate à violência sexual”, já que 

outras ações previstas não estão sendo implementadas; neste caso, em especial, não se 

apresenta somente como o principal, mas como o único serviço de atendimento à situação.              

Além disso, verificou-se que, apesar do início quase que imediato da denúncia na equipe de 

Diagnóstico (na época ainda SOS criança), houve o transcorrer de mais de dois anos e meio 

entre o encerramento nesta equipe e início na equipe de acompanhamento. Isso evidencia o 
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caráter fragmentado que o serviço em tela possui, inserido dentro de uma ótica focalista de 

atendimento, baseada na ideologia neoliberal. Outro fator que evidencia esta questão, é que o 

acompanhamento ao caso é realizado somente por uma psicóloga, demonstrando as precárias 

condições institucionais, que muitas vezes, inviabilizam a execução de uma política de 

atendimento de qualidade. O atendimento realizado por uma assistente social no caso em 

questão poderia facilitar o acesso da família a bens e serviços, ampliando sua rede de 

atendimento e proteção. 

3.2.2 Caso “Onde Está?”.

Realizou-se pesquisa na 6ª DP da Capital, a qual informou que o referido BO havia 
sido encaminhado à 5ª DP em 05 de outubro de 2003, tendo em vista ser a região da 
residência da família em tela. Entretanto, esta delegacia informou que não há 
registros do BO no local (pesquisa realizada acerca do BO do caso em questão.)

a) Identificação da situação: 

 Vítimas: Aline                              

 Idade na ocorrência do abuso: 06 anos;

 Grau de Parentesco com o Agressor: Padrasto;

 Modalidade de abuso sexual: Atentado Violento ao Pudor (atos libidinosos 

diversos do sexo anal);

 Sem associação a outra modalidade de violência; 

 Data de entrada da denúncia no Serviço Sentinela: 12/06/2003, 

 Órgão que encaminhou: Conselho Tutelar;                     

 Órgão de Origem da Denúncia: 6ª Delegacia de Polícia; 

 Data de Registro do BO: 11/06/2003 – vizinha realizou BO;                        

 Laudo do Exame IML: Negativo;

 Inquérito Policial ou Processo Criminal? Inquérito policial enviado pela 6º DP 

para a 5ª DP em 05/10/2003, contudo, verificou-se que o mesmo não se 

encontra em ambas as delegacias;        

 Processo na Vara da Infância e Juventude? Não;

 Início do atendimento na Equipe de Diagnóstico: 12/06/2003;

 Encerramento: 18/12/2003;
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 Início do atendimento na Equipe de Acompanhamento: 28/01/2005.

 Técnicas de Referência do caso atualmente: uma assistente social, uma 

psicóloga e uma pedagoga.

b) Fluxo de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

c) Fluxo da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Cabe salientar que em relação a este fluxo, o Serviço Sentinela possuía somente a 

informação do registro do BO, não possuindo maiores informações a respeito. Para tanto, 

tendo em vista que o advogado da Infância e Juventude (Vara da Infância e Juventude) 

informou que não há processos ou inquéritos em andamento em nome do referido agressor, 

   Ilustração 5 - Fluxograma da Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento - Caso "Onde Está?"

Ilustração 6 - Fluxograma da Denúncia em Relação à Responsabilização do 
Agressor – Caso “Onde Está?”
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realizou-se pesquisa na 6ª DP da Capital, a qual informou que o referido BO havia sido 

encaminhado à 5ª DP em 05 de outubro de 2003, tendo em vista ser a região da residência da 

família em tela. Entretanto, esta delegacia informou que não há registros do BO no local, e 

que não haveria sentido do mesmo ser encaminhado para a unidade, uma vez que se trata de 

uma situação de abuso sexual, e aquela delegacia seria voltada ao atendimento de questões 

neste âmbito. 

A partir disso, contatou-se novamente com a 6ª DP, que informou que na época da 

realização do referido BO o sistema de registros ainda não era informatizado, sendo que foi 

verificado em um livro de protocolo do ano de 2003, que o BO foi encaminhado à 5ª DP, 

todavia, não há protocolo de recebimento. Por isso, seria necessária a investigação dos demais

livros de registro daquele período, atualmente arquivados, bem como pastas de documentos, 

sendo que isso demandaria um certo tempo, já que o almoxarifado da Polícia localiza-se no 

município de São José/SC, sendo necessário fazer a consulta no local. O órgão citado se 

propôs a fazê-lo e entrar em contato com o Serviço Sentinela assim que possível. 

Diante desses fatos, verifica-se que, mesmo após esta pesquisa, ainda não foi possível 

a localização do referido BO, permanecendo a questão: Onde Está? 

d) Outras informações:

Aline não tem contato com o pai e convive com o padrasto desde os três anos de idade, 

sendo que o mesmo e sua genitora tiveram três filhos, duas meninas e um menino. A 

adolescente (atualmente com treze anos) foi registrada com um nome unissex, que lhe 

causava desconforto, sendo em alguns momentos alvo de brincadeiras de colegas. Desta 

forma, durante o processo de acompanhamento do caso no Serviço Sentinela, foi 

encaminhada a solicitação de alteração do nome anterior por Aline, nome este sugerido pela 

própria adolescente. Esse processo foi acompanhado pela Vara da Infância e Juventude, e no 

início de 2009, foi aprovada sua retificação de registro, passando a realmente chamar-se 

Aline, apesar de já ser reconhecida na família e na comunidade por este nome. Verificando-se

o prontuário do caso, foi possível observar que no momento inicial do atendimento (SOS 

criança) a menina havia descrito que o padrasto a chamava de Aline, por ser o nome de uma 

atriz que achava muito bonita e julgava ser parecida com a menina, daí pode-se verificar a 

origem do nome escolhido, o que causa indagações. Este relato estava acompanhado do teor 

da denúncia realizada pela menina, que verbalizava todo o episódio de abuso sofrido, desde os 
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quatro anos de idade conforme a frase: “Ele pedi pra mim mexer no piu-piu dele até sair o 

leitinho... faz tempo que ele faz” (sic). Além disso, contava-se com a confirmação da mãe 

acerca dos fatos. 

Todavia, após atendimento pontual realizado pelo SOS Criança, o caso foi 

encaminhado com urgência para a Equipe Acorde (de acompanhamento), tendo em vista a 

convivência da menina com o agressor, mas o atendimento só foi iniciado em 2005, quase 

dois anos mais tarde. Este fato foi fundamental para a mudança de postura da vítima e da 

genitora, percebidas após início do processo de acompanhamento. Neste período, a vítima já 

não relatava mais a ocorrência do abuso, dizendo não lembrar-se da situação, e não querer 

falar sobre o assunto, apresentando uma postura arredia nos atendimentos e não adesão aos 

encaminhamentos propostos. A mãe, por sua vez, confirma o episódio, mas nega que o 

marido continue a realizá-lo. Com o passar do tempo, Aline passou a apresentar um ótimo 

relacionamento com o padrasto, e atualmente lhe chama de pai. 

Entretanto, relatos da família ampliada (mãe e irmã da genitora) afirmam acreditar que 

o abuso ainda ocorra, pois possuem grande desconfiança acerca das atitudes do possível 

agressor. Segundo informações, o mesmo não possui família ampliada, sendo que veio do Rio 

Grande do Sul e não possui mais contato com ninguém de sua família. Os relatos salientam a 

dependência emocional que a mulher apresenta para com o marido, “ela sempre passa a mão 

na cabeça dele” (sic). Há relatos de que o mesmo já se envolveu com outras mulheres da 

comunidade onde residem, tendo conflitos com outros homens da região por conta destes 

envolvimentos. Destaca-se que o possível agressor, na época da denúncia de abuso sexual 

contra Aline ameaçou a vizinha (colega da esposa), por ter tido conhecimento de que a mesma 

foi a autora da denúncia. 

Desde que reside em Florianópolis, o mesmo mantém-se com um salário de perícia 

médica por invalidez, e a esposa trabalha no período vespertino e noturno em um restaurante 

da cidade, sendo que a família possui uma baixa renda para o atendimento de suas 

necessidades. Por fim, ressalta-se que Aline possui um baixo rendimento escolar, e por isso 

também recebe acompanhamento por uma pedagoga no Serviço Sentinela, sendo que a Escola 

caracteriza-se como uma das principais instituições da rede de atendimento à família. A 

família em tela já foi encaminhada também ao Programa Saúde da Família e a Projetos Sócio-

Educativos em meio aberto (contra-turno escolar) para as crianças, mas a genitora não foi 

matriculá-las, alegando que o esposo permanece em casa cuidando dos filhos.  
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e) Análise da Situação: 

A partir das referidas informações, verifica-se que a genitora de Aline aceita 

determinadas atitudes do marido, o que pode vir a interferir na sua postura em relação ao 

abuso sexual perpetrado contra a filha. Já em relação a retratação de Aline, pode-se afirmar

que quando uma criança retrata seu depoimento em relação a um episódio de violência, esta 

atitude pode se caracterizar como uma forma que a vítima encontra para defender-se, ou 

melhor, para camuflar os sentimentos em torno da questão, que lhe causam sofrimento. A 

partir disso, podemos evidenciar algumas colocações acerca da retratação da vítima de abuso 

sexual, sendo que, conforme Karsten (2007), a retratação é recorrente em crianças porque 

estas são coagidas, ou porque não encontraram alguém em que pudessem confiar e que as 

fossem defender. Para Gabel (1997, p. 102) “a retratação talvez seja o resultado de uma 

oscilação: revelação de um segredo e retorno a um segredo, como se a onda cobrisse a praia 

novamente”. Assim, pode-se verificar que, dependendo da maneira como ocorre, a retratação 

pode significar indícios da adaptação da criança ao abuso sexual (KARSTEN, 2007).

No caso em questão, observou-se uma grande lacuna entre o encerramento do 

atendimento no SOS Criança e o início no Projeto Acorde/Acompanhamento, dificultando 

sobremaneira, as intervenções profissionais do Serviço Sentinela. Este fato demonstra o 

quanto pode ser prejudicial para a vítima o aguardo pelo atendimento na fila de 

espera/demanda reprimida. 

Sobre o fluxo da entrada da denúncia, podemos observar que os trâmites ocorreram de 

maneira correta, exceto devido ao não-encaminhamento do caso pelo CT ao Juizado da 

Infância e Juventude. Já em relação ao fluxo de responsabilização do agressor, verifica-se que 

a 6ª DP (ou 5ª) acabou por tratar um BO simplesmente como um documento, não sendo 

percebido enquanto mecanismo de defesa de direitos, relacionado à vida das vítimas. Apesar 

de passados seis anos desde o registro do mesmo, não há processos ou inquéritos em 

andamento acerca da situação, sendo que provavelmente este tenha sido arquivado, ou ainda, 

esteja “perdido” em meio ao fluxo.

Neste sentido, observa-se que, mesmo havendo uma delegacia especializada de 

Proteção à Mulher e à Criança e ao Adolescente em Florianópolis, ainda há situações que 

demonstram dificuldades na questão da resolubilidade de uma denúncia de abuso sexual.

Seria interessante, porém, conforme já apontado, a existência de Varas Criminais 
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especializadas neste âmbito, pois se acredita que assim, haveria maior agilidade no fluxo da 

denúncia em relação ao agressor. 

3.2.3 Caso “Em andamento”.

“Segundo testemunha, quando Márcio tinha cerca de 04 anos, Ana relatou que este 
apresentava problemas de intestino e que por várias vezes não conseguia segurar as 
fezes. Tendo ficado desconfiada (do abuso), a testemunha pediu que Ana levasse a 
criança ao médico, mas o pai não deixava” (teor do inquérito policial).

a) Identificação da situação:

 Vítimas: Marcos e Marcelo37; 

 Idades na ocorrência do abuso: 03 anos e idade incerta, respectivamente;

 Grau de Parentesco com o Agressor: Pai;

 Modalidade de abuso sexual: Atentado Violento ao Pudor (prática de sexo 

anal); 

 Associação de outra modalidade de violência? Sim, Violência física; 

 Data de entrada da denúncia no Serviço Sentinela: de violência física 

(26/01/2005), e de violência sexual (11/03/2008);

 Órgão de Origem da Denúncia: Violência Física – Hospital Infantil/Conselho 

Tutelar.  Violência Sexual – 6ª Delegacia de Polícia da Capital; 

 Órgão que encaminhou: Conselho Tutelar; 

 Data de Registro do BO: Violência Sexual - 11/03/2008. Violência Física - de 

acordo com a Guia de encaminhamento do CT de 17/01/2005, a família foi 

orientada a realizar BO, contudo, não há maiores informações sobre a 

realização do mesmo;                         

 Laudo do Exame IML: registro de IML apenas na Violência Sexual - Negativo 

para Marcos (09 anos) e Positivo para Marcelo (07 anos); 

 Inquérito Policial ou processo criminal? Inquérito policial enviado em 

11/08/2009 para o Fórum da Comarca do Estreito. Atualmente Processo 

Criminal em andamento, sendo que há audiência de julgamento agendada para 

abril de 2010; 
                                               
37 Há também outras duas vítimas: o irmão mais velho Maurício, que já alcançou maioridade, e o vizinho 
Evandro, que também fora citado no processo criminal contra o agressor.          
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 Processo na Vara da Infância e Juventude? Sim, Processo de Destituição do 

Poder Familiar;

 Inicio do atendimento na Equipe de Diagnóstico: Violência Física (abril de 

2005);

 Encerramento: 16/08/2005;

 Início do atendimento na Equipe de Acompanhamento: 17/04/2006; 

 Técnicas de Referência do Caso atualmente: uma assistente social e uma 
psicóloga.

b) Fluxo de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

c) Fluxo da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Ilustração 7 - Fluxograma de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento - Caso "Em 
Andamento".

Ilustração 8 - Fluxograma da Denúncia em Relação à Responsabilização do 
Agressor - Caso "Em Andamento".
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De acordo com os dados pesquisados e relatados pelas profissionais, tinha-se 

conhecimento de que havia um inquérito em andamento em nome do agressor de Márcio e 

Marcelo, contudo, não havia informações atualizadas acerca do mesmo. Diante disso, 

realizou-se consulta na 6ª Delegacia de Polícia da Capital, onde a Delegada em questão 

informou que se recordava bem da situação, e que havia encaminhado o inquérito policial 

para o Fórum da Comarca do Estreito, já que o agressor residia na região Continental de 

Florianópolis. 

Em posse do inquérito em questão, foi possível verificar que o mesmo está em nome 

dos irmãos e do vizinho Evandro, também vítima de abuso sexual pelo pai dos meninos. 

Aliás, foi a genitora de Evandro que iniciou as denúncias de violência sexual, após ser 

informada do abuso perpetrado contra o filho. O teor do inquérito policial consta que, apesar 

de somente a vítima Evandro relatar o episódio de abuso (tendo em vista que Márcio, 

Marcelo, Maurício e a genitora negaram o ocorrido), foram considerados os relatos de

testemunhas, como o depoimento referente à frase inicial deste item, e o Relatório 

Psicossocial do Serviço Sentinela38, que entenderam que há fortes indícios de que os abusos 

contra as crianças e também contra o jovem Maurício tenham ocorrido. Um elemento 

importante é que, mesmo o Laudo de IML de Márcio ter dado negativo, foi considerado como 

um vestígio do abuso sexual o histórico de incontinência fecal intermitente (encoprese) 

apresentada pelo mesmo.

A partir disso, verificou-se a situação deste inquérito junto ao Fórum da Comarca do

Estreito39, onde foi observado que em Agosto/2008 foi dada vista ao Ministério Público, que 

realizou a denúncia em nome do agressor, ou seja, o pai de Márcio e Marcelo passou a ser 

acusado pelo crime cometido contra os mesmos e o vizinho Evandro. Diante do exposto, foi 

possível observar que o processo encontra-se realmente em andamento, apresentando 

audiência de julgamento agendada para abril de 2009. 

d) Outras informações

Como citado, quando ocorreu a denúncia de violência sexual contra Márcio e Marcelo, 

sua família já estava em acompanhamento no Serviço Sentinela de Florianópolis devido à 

                                               
38 Este documento refere-se ao relatório emitido pela assistente social e pela psicóloga de referência do caso, no 
qual consta pareceres profissionais em relação ao atendimento realizado à família. 
39 O cartório da Vara Criminal deste Fórum nos repassou o número do processo, sendo que foi possível verificar 
seus trâmites a parir de consulta processual via internet. 
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denúncia de violência física por parte dos pais contra os mesmos. Até aquele momento, as 

técnicas de referência do caso não haviam encontrado vestígios de abuso sexual contra os 

meninos. A denúncia veio à tona devido ao episódio com o vizinho Evandro, sendo que a mãe 

do mesmo também divulgou o caso na mídia, e a família de Márcio e Marcelo foi expulsa da 

comunidade onde moravam pelos moradores da região. Nesta ocasião, Márcio e Marcelo 

foram imediatamente abrigados, diante do risco eminente, considerando-se as informações da 

família ampliada quanto ao histórico apresentado pelo genitor. Então, a partir da denúncia de 

violência contra Evandro, outras situações foram evidenciadas, como o relato da família 

ampliada do agressor de que há muito tempo o mesmo teria preferência sexual por 

crianças/adolescentes, sendo que a própria esposa havia sido alertada pela família do marido 

acerca da postura sexual do mesmo, a fim de proteger seu filho Maurício; contudo, tempos 

mais tarde a família soube que Maurício havia sido vítima de abuso sexual por parte do 

padrasto. Neste momento, foi realizada denúncia ao Conselho Tutelar de São José, que acatou 

o depoimento dos genitores de que nada tivera acontecido. 

Há relatos, também, de que a genitora teria participado de relações sexuais do marido 

com adolescentes, inclusive com seu filho Maurício. A mesma, porém, nega a situação, assim 

como Maurício que também nega os fatos. Cabe salientar que Maurício realizou ameaças a

Evandro após sua revelação sobre o abuso contra seu padrasto.

A família ampliada da genitora das crianças procura não se envolver na situação, 

sendo que a família paterna é a que está mais presente, mais especialmente uma tia, uma vez 

que os demais também procuram ficar afastados, “com medo de confusão” (sic). Esta tia, 

porém, visita regularmente Márcio e Marcelo no abrigo e inclusive, pretendia angariar a 

guarda destes, contudo diante da resistência apresentada pelos filhos em relação a esta 

questão, não houve efetivação desta medida. Segundo a mesma, a família de Ana sempre 

apresentou dificuldades financeiras, moram em casas alugadas, e contam com um grande 

número de dívidas, sendo que os familiares acabam contribuindo com as despesas destes. 

Ainda, conforme informações do prontuário de atendimento à família, Ana possui 

certo desequilíbrio emocional, apresentando uma convivência conturbada com os vizinhos

onde mora. O relacionamento conjugal desta com o marido também é conflituoso, sendo 

vítima esta de violência física por parte deste.

Cabe frisar que devido à situação de violência física, negligência e principalmente de 

violência sexual em relação aos meninos Márcio e Marcelo, iniciou-se na Vara da Infância e 

Juventude, um processo de destituição do poder familiar destes. Ambos estão atualmente 

abrigados, e se mostram felizes com a situação atual: “eu não quero mais ir embora daqui” 
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(disse Márcio). Na casa-lar em que se encontram, os irmãos recebem atendimentos 

psicológicos periódicos, onde relataram por algumas vezes (assim como em atendimentos 

neste Serviço de Proteção), os abusos sofridos. As crianças também recebem reforço escolar 

na Casa-Lar, bem como freqüentam a escola regularmente, e realizam consultas no Hospital 

Infantil e CAPSI (Márcio). 

Salienta-se que Marcelo provavelmente foi vítima de abuso sexual perpetrado pelo 

irmão Maurício, já que o próprio agressor colocou que: “O Marcelo não fui eu, foi o 

Maurício” (relato da família ampliada do mesmo).  Contudo, o pai está sendo indiciado pelo 

abuso das três crianças, não sendo citado o abuso perpetrado por Maurício.

Márcio fala mais abertamente sobre o episódio de abuso, que “foi muito feio o que o 

pai fez” (sic), já Marcelo é mais introspectivo. Segundo relatos da Casa-Lar, Márcio apresenta 

características de feminilização, que podem ou não estar relacionadas à questão do abuso.  

e) Análise da Situação:

Tendo por base os dados levantados, ressalta-se que a denúncia de abuso sexual deste 

caso também se iniciou na delegacia, assim como no caso “Onde Está?”, mas ao contrário da 

situação anterior, foi apresentado um bom andamento em seu fluxo. Os procedimentos legais 

foram tomados, como por exemplo, o envio do inquérito a Vara Criminal e sua denúncia por 

parte do promotor. Contudo, apenas ressalta-se a morosidade destes encaminhamentos, tendo 

em vista que o BO foi realizado em março de 2008, e dado vista ao MP em setembro de 2008;

mas a audiência de julgamento somente foi agendada em outubro de 2009, um ano mais tarde, 

estando marcada para abril de 2010.

O fluxo de atendimento à denúncia também apresentou um bom andamento; apesar do 

caso já estar em atendimento devido à situação de violência física, o Juizado da Infância e 

Juventude foi comunicado acerca dos episódios acima descritos, sendo realizado o 

abrigamento como uma medida de proteção das crianças.

Em relação ao inquérito policial, considerou-se de grande relevância a postura da 

delegada do caso ao considerar os relatos de testemunhas e o Relatório Social do Serviço 

Sentinela, assim como a encoprese apresentada por Márcio, como indícios dos abusos sexuais 

contra as crianças, uma vez que as mesmas não relataram o abuso nos depoimentos prestados. 

Foi possível observar, nesta situação, o comprometimento da delegada para com a proteção 

contra a violência sofrida pelos meninos, compreendendo os sentimentos que entornam estas 

situações, conforme destacado no decorrer deste trabalho. O fato de Márcio e Marcelo terem 
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negado os fatos, pode estar relacionado à necessidade de métodos mais adequados para o 

recolhimento dos depoimentos de crianças. Todavia, a falta de estrutura e de profissionais 

capacitados dificulta este tipo de encaminhamento.

Uma situação a ser evidenciada é a questão da denúncia de violência sexual contra 

Maurício ao CT de São José, na qual o CT não efetivou os procedimentos necessários, sendo 

realizado um atendimento pontual aos genitores. Considera-se que, se a partir da referida 

denúncia tivessem sido realizados os procedimentos cabíveis, o abuso sexual contra Márcio e 

Maurício poderiam ter sido evitados. 

Retomando o exposto anteriormente neste trabalho, agressores sexuais podem ter sido 

vítimas de violência sexual, como podemos verificar a partir do caso de Maurício, que foi

vítima, e agora figura como agressor do irmão Marcelo, apesar de se acreditar que o pai 

também seja agressor do menino. Por isso a necessidade de uma política de atendimento à 

vítima, que defenda e amplie seus direitos, proporcionando-lhe ressignificar a violência 

sofrida, a fim de não perpetrá-la posteriormente, rompendo com o clico de violência. 

Atualmente, ressalta-se o bem estar relatado pelas crianças no abrigo, diante do 

contexto não abusivo, evidenciando também que se constituiu uma rede de 

proteção/atendimento aos irmãos, conforme prevê o SGDCA, importante instrumento de 

garantia de direitos. 

3.2.4 Caso “Arquivado”.

“Menina diz que tem coceira na vagina, e quando se pergunta o porquê, ela se 
assusta e chora” (teor da denúncia realizada pelo Hospital Infantil).

a) Identificação da situação:

 Vítimas: Glades40;                                  

 Idade na ocorrência do abuso: 05 anos;

 Grau de Parentesco com o Agressor: Pai;

 Modalidade de abuso sexual: Atentado Violento ao Pudor (atos libidinosos, 

mais especificamente, carícias e introdução de dedo na vagina);

 Associação de outra modalidade de violência? Sim, Violência física 

(principalmente em relação ao irmão deficiente mental);

                                               
40 A irmã mais velha, Gisele, também foi vítima de abuso pelo padrasto (pai de Glades). 
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 Data de entrada da denúncia no Serviço Sentinela: 23/11/2001, através de Guia 

de Encaminhamento do Conselho Tutelar;

 Órgão que encaminhou: Conselho Tutelar;                     

 Órgão de Origem da Denúncia: Hospital Infantil;

 Data de Registro do BO: 12/11/2001;

 Laudo do Exame IML: Positivo para atos libidinosos;

 Inquérito Policial ou processo criminal? Inquérito Policial encaminhado a 2ª 

Vara Criminal da Capital. Dado vista ao Ministério Público, que não abriu 

denúncia, portanto, Processo Arquivado Definitivamente;

 Processo na Vara da Infância e Juventude? Sim;

 Inicio do atendimento na Equipe de Diagnóstico: SOS Criança - em 

23/11/2001;

 Encerramento: 08/07/2002;

 Início do atendimento na Equipe de Acompanhamento: 05/07/2005;

 Técnicas de Referência do Caso atualmente: uma assistente social e uma 
psicóloga.

b) Fluxo de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Ilustração 9 - Fluxograma de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento -
Caso "Arquivado".
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c) Fluxo da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Neste caso, o fluxo de responsabilização foi interrompido pela ação do Ministério 

Público, uma vez que o inquérito policial foi encaminhado para o Poder Judiciário, que 

repassou a situação ao Ministério Público, mas este último não abriu denúncia em relação ao 

agressor, ou seja, o caso foi arquivado definitivamente. Como o arquivo foi designado em 

março de 2002, não foi possível ter acesso ao processo, somente ao resumo de seus trâmites 

(Detalhamento do Processo - pesquisa processual via internet), que não cita a justificativa do 

arquivamento. 

d) Outras informações

Conforme verificado, neste caso também se evidencia a ocorrência de abuso sexual em 

uma irmã mais velha da vítima. Houve a tentativa de estupro por parte do padrasto (pai de 

Glades) à Gisele, que somente não ocorreu devido à chegada da genitora (a qual chamaremos 

de Selena), que presenciou a cena e evitou o abuso. Gisele foi residir com o pai em Santos/SP, 

mas retornou e voltou a conviver com o padrasto. De acordo com os relatos, na época, Gisele 

verbalizava os abusos sofridos, mas depois “ela perdoou o padrasto” (relato de Selena). 

Segundo a família ampliada de Selena (mãe e irmã desta), ela sabia da ocorrência dos 

abusos, mas não tomava providências. Selena, por sua vez, argumenta que tinha medo das 

agressões do marido, sendo que o mesmo a ameaçava de morte caso o denunciasse. Selena 

relatou, inclusive, que perdeu uma gravidez de gêmeos em decorrência das agressões físicas 

Ilustração 10 - Fluxograma da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor - Caso 
"Arquivado".
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deste. Além disso, conforme relatos, a mesma também foi vítima de abuso sexual quando 

criança, contando com a conivência materna diante da situação. 

Selena, apesar de apresentar muitos ciúmes do ex-marido (atualmente namorado), 

muitas vezes acabava aceitando o fato do mesmo freqüentemente apresentar uma relação 

extraconjugal. O casal já se separou algumas vezes devido a estas situações.

Cabe frisar que, neste caso, foi aplicada uma medida prevista no artigo 130 do ECA, 

que se trata do afastamento do agressor da moradia comum, o que pode-se caracterizar como 

uma forma de responsabilização do agressor por seus atos, se configurando principalmente 

como uma forma de proteção à criança/adolescente vitimizada. Contudo, percebe-se o não 

cumprimento desta medida, principalmente por parte da genitora, ao permitir que o ex-marido 

pegue a filha Glades para passear, e inclusive, permitir que o mesmo resida com as vítimas 

por um tempo.

Selena, ao reatar o relacionamento com o marido, voltou a residir com este, mas após 

separou-se novamente devido a conflitos conjugais (outras mulheres). Recentemente, Selena 

verbalizou: “Ele queria voltar (morar junto), mas eu não quis, agora estamos só namorando”

(sic). Já Glades, quando questionada acerca do retorno do pai ao lar, disse: “Ele pode visitar, 

mas morar não” (sic). Selena, contudo, afirma que “não acredito que ele faça mais aquelas 

coisas” (sic). 

Cabe ressaltar que a família em questão não aderia aos atendimentos propostos pelo 

Serviço Sentinela, por isso, recebeu advertência do Juizado da Infância e Juventude (artigo 

129 do ECA), passando a apresentar maior adesão a partir disso. 

Um fator que chama a atenção neste caso é a questão da rotatividade de profissionais. 

Além do fato do caso ter aguardado três anos na Demanda Reprimida da equipe de 

acompanhamento, o mesmo já foi atendido por três assistentes sociais e cinco psicólogas 

durante o período de atendimento.

e) Análise da Situação:

Neste caso, ambos os fluxos correram corretamente, de acordo com o apresentado na 

Ilustração 1 e 3, realizando-se os encaminhamentos necessários. A família, por não 

comparecer aos atendimentos propostos pelo Serviço Sentinela, foi advertida judicialmente, o 

que também pode ser considerada como uma forma de responsabilização dos 

pais/responsáveis em relação ao episódio de abuso. A advertência, assim como o afastamento 
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do agressor do lar, mostram que houve comunicação entre os órgãos de atendimento à 

situação, apesar do não cumprimento da medida pela família. Acredita-se que a medida de 

afastamento, que foi aplicada diante do episódio de abuso, tenha se dado, principalmente, pela 

consideração do resultado de Exame de Corpo de Delito Positivo de Glades. Todavia, 

percebe-se que o Ministério Público não possuiu a mesma percepção. Apesar da medida de 

afastamento do agressor e do Exame de IML, o promotor não abriu denúncia em relação ao 

agressor, sendo que o processo foi arquivado. Caracteriza-se esta situação como uma falha no 

processo de responsabilização do agressor, já que havia fortes indícios da ocorrência dos 

fatos.

Assim, apesar de todos os trâmites terem transcorrido de maneira correta, acredita-se 

que o despacho final do promotor em relação ao caso acabou por não considerar os 

encaminhamentos anteriormente realizados. Nestas condições, entende-se que arquivar o 

processo foi dizer que o agressor não cometeu o crime, inocentando-o e permitindo que 

ocorram reincidências. Segundo relatos obtidos no prontuário de atendimento à família, 

acredita-se que os abusos sexuais tenham cessado, contudo, não se tem informações concretas

acerca disso.

O afastamento do agressor do lar seria uma forma de proteção às vítimas, contudo, o 

mesmo continua convivendo com Glades e Gisele, o que possibilita não só a continuidade do 

abuso a estas, como a perpetração deste a outras crianças. Neste caso, a referida medida é 

compreendida pela família como uma escolha, e não como uma forma de responsabilização 

do agressor pelo ocorrido. Além do acusado não ter sido responsabilizado criminalmente, não 

foi oferecido/encaminhado nenhum atendimento ao agressor, já que na realidade, ele não foi 

considerado culpado pela situação. Sobre a medida de afastamento do agressor da moradia 

comum, vale citar o CRAMI (2002, p. 76) apontando que “os componentes da família 

precisam ser altamente fortalecidos para que possam conseguir garantir que o agressor não 

volte, situação muito comum, uma vez que este, na maioria das vezes, exerce pressão física, 

psicológica e social sobre os membros da família”.

Na referida família, verifica-se que a mãe, mesmo tendo sofrido violência física severa 

do marido, e tendo conhecimento dos abusos perpetrados por ele contra as filhas, acaba 

“perdoando” o mesmo, sendo que atualmente possui um relacionamento amoroso com este. 

Do mesmo modo, a filha Gisele diz já ter “perdoado” o padrasto em relação ao que aconteceu, 

sendo que provavelmente espera-se de Glades a mesma postura. Acredita-se que, como o 

fluxo de responsabilização não apresentou resolubilidade ao caso, os próprios membros da 

família acabaram por tomar seus posicionamentos a respeito. Outra questão a ser considerada 
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é que Selena também foi vítima de abuso sexual quando criança, contando com a conivência 

materna, o que desperta indagações sobre a influência desta situação em sua postura para com 

o abuso perpetrado contra as filhas.

Uma consideração acerca do caso é de que o agressor usava de violência física contra 

a mulher para que a mesma não o denunciasse, pois temia ser prejudicado; contudo não foi 

possível evitar a notificação da situação, já que a denúncia partiu do Hospital Infantil. A

denúncia, a partir desta instituição, demonstra que a mesma cumpriu o que determinada o 

artigo 13 do ECA, já explicitado anteriormente. Cabe considerar ainda que o Estatuto prevê 

infrações administrativas para as instituições que não cumprirem o determinado no referido 

artigo, apesar disso, essa premissa nem sempre é cumprida:

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à saúde e 
de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à autoridade competente 
os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra criança ou adolescente. Pena - Multa de três a vinte salários de 
referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência (Artigo 245 – ECA). 

Por fim, salienta-se o aguardo do caso em fila de espera por três anos, acreditando que 

o fato pode ter contribuído com a forma da família se posicionar diante do abuso, de procurar 

“perdoar” o agressor e de não cumprir as medidas. Acredita-se que a não adesão da família 

pode ter sido uma conseqüência da rotatividade de profissionais apresentada no caso, já que 

geralmente a vítima e os membros da família acabam por construir um vínculo com o 

profissional, que logo deixa o atendimento do caso, iniciando-se novamente esta adaptação. 

Além disso, os envolvidos acabam tendo de repetir seus depoimentos por variadas vezes, o 

que se configura, especialmente, como uma revitimização para a criança/vítima.

3.2.5 Caso “Absolvido”

“[...] os depoimentos dos menores não podem ser considerados como prova 
absoluta [...] suas tenras idades comprometem a constatação da veracidade de suas 
declarações” (teor do Processo Criminal – justificativa de absolvição do réu). 

a) Identificação da situação:

 Vítimas: André e João;                          

 Idade na ocorrência do abuso: 05 e 03 anos;
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 Grau de Parentesco com o Agressor: Pai;

 Modalidade de abuso sexual: Exibicionismo e atentado violento ao pudor 

(prática de sexo anal e outros);

 Associação de outra modalidade de violência? Sim, Violência física;

 Data de entrada da denúncia no Serviço Sentinela: Violência sexual -

21/10/2004; Violência física (genitora e familiares maternos) –27/08/2004, 

01/09/2004 e 13/09/2004 (várias denúncias ao SOS Criança);

 Órgão de Origem da Denúncia: Sexual - Carta precatória da Vara da Família, 

Órfãos e Infância e Juventude de Balneário Camboriú. Violência Física – SOS 

Criança;

 Data de Registro do BO: Violência Física – 27/08/2004 e Sexual – 25/09/2004;

 Laudo do Exame IML: Violência Física – não tinha marcas (relatos 

profissionais); Violência Sexual - André não deixou realizar o exame e João 

deu negativo (03 anos);

 Inquérito Policial ou processo criminal? Processo Criminal – 1ª Vara Criminal 

de Balneário Camboriú (agressor reside na cidade). Sentença: Absolvido. 

Atualmente há uma apelação criminal da genitora (Processo no Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina – Diretoria Judiciária);

 Processo na Vara da Infância e Juventude? Sim, Vara da Família, Órfãos e 

Infância e Juventude de Balneário Camboriú. 

 Inicio do atendimento na Equipe de Diagnóstico: Violência Física –

atendimento pontual, a partir da denúncia em 27/08/2004. Violência sexual –

em 25/10/2004;

 Encerramento: março de 2005;

 Início do atendimento na Equipe de Acompanhamento: 31/05/2006;

 Técnicas de Referência do Caso atualmente: uma assistente social e uma 
psicóloga.
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b) Fluxo de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

c) Fluxo da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Ilustração 11 - Fluxograma de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento - Caso "Absolvido".

Ilustração 12- Fluxograma da Denúncia em Relação à Responsabilização do 
Agressor - Caso "Absolvido".
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Conforme consta no prontuário de atendimento do Serviço Sentinela, as técnicas de 

referência do caso tinham conhecimento (a partir do relato da genitora das crianças) de que o 

acusado havia sido inocentado pelo abuso sexual perpetrado contra os meninos na Vara 

Criminal de Balneário Camboriú. A partir disso, expediu-se um ofício à referida Vara, 

solicitando acesso da pesquisadora às informações relativas ao caso, conforme apêndice D.

Contudo, a referida Vara Criminal repassou a informação de que o processo em questão 

estaria em posse do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Assim, a fim de obter informações 

sobre os trâmites do processo, realizou-se uma pesquisa processual junto à página virtual do 

TJ, onde verificou-se que o mesmo encontrava-se neste órgão para julgamento da apelação 

criminal da parte (grau de recurso). 

Diante disso, a partir do Serviço Sentinela de Florianópolis, foi remetido um Ofício 

para o TJ, conforme anexo C, solicitando acesso aos autos, a fim de verificar informações 

pertinentes ao julgamento do acusado. O órgão citado, que autorizou o acesso, informou que o 

processo estava em posse da Diretoria Judiciária – Setor de Editais.

A partir disso, em posse das informações contidas no processo criminal, cabe 

considerar os trâmites do mesmo até o julgamento e determinação da sentença. Constavam no 

processo, os boletins de ocorrência, a prova oral (depoimentos das vítimas, acusado e 

testemunhas), os laudos periciais (exame de corpo de delito e perícia psicológica), relatórios 

psicossociais (do Serviço Sentinela) e fotografias. 

Segundo informações, as fotografias foram trazidas da casa do acusado por João, o 

qual as entregou e disse: “não era pra eu contar o segredo do pai”. As fotos se referiam a 

poses descontraídas, onde o acusado se encontrava com cerca de dez homens vestindo roupas 

íntimas, e algumas vezes, mostrando as nádegas. Quando questionado a respeito, o mesmo 

disse que as fotos teriam sido tiradas há cerca de dez anos para uma agência de modelos. 

Já a respeito dos depoimentos, desde a fase policial e durante toda a instrução 

processual, o réu negou todos os fatos, alegando que a acusação foi realizada por Luiza em 

virtude da disputa pela guarda dos filhos. Luiza, por sua vez, verbalizou em depoimento que 

foi seu filho mais novo, João, que primeiramente lhe contou sobre o episódio de abuso; e que 

neste momento, o filho André pareceu agressivo pela revelação do segredo pelo irmão, mas 

que depois também o fez. Relatou ainda que certa vez havia visto o marido se masturbar na 

frente dos filhos, todavia, na época achou que o fato tivesse ocorrido isoladamente. 

Já em relação aos depoimentos dos meninos, André confirmou o abuso sexual 

perpetrado pelo pai, fornecendo detalhes de algumas situações; além disso, confirmou o fato 

do pai manter relações sexuais com o “tio Ricardo” na frente deles, bem como ofertá-los a um 



130

amigo. André verbalizou ainda que o pai batia neles, “a vida agora é bem melhor, em 

Balneário era ruim” (sic). João, assim como o irmão, também confirmou os fatos, porém, 

oferecendo menos detalhes. O menino disse que lembra “das coisas ruins”, mas não queria 

contar, “porque são coisas erradas” (sic); contudo, chegou a relatar cenas de relações sexuais, 

referindo que o pai brincava de médico com um amigo. Algumas contradições percebidas a 

partir da fala das crianças são de que André depôs que “o acusado permitia que contassem os 

fatos para qualquer pessoa, que os fatos já eram contados para a mãe desde que começaram a 

acontecer, e que narrou os fatos para a avó materna e para psicólogos” (teor do depoimento de 

André anexado ao processo). Já João disse que: “não lembra se conversou com a mãe sobre os 

fatos” (teor do depoimento de João anexado ao processo). 

Diante do exposto, vale citar um trecho da sentença da absolvição do acusado, ao 

considerar essas contradições: “analisando os depoimentos das vítimas, numa primeira 

impressão até seria admissível a acusação, mas fazendo-se uma análise aprofundada, há 

fundadas dúvidas, pois ao meu ver, não se conseguiu demonstrar de forma segura e cabal que 

ele efetivamente praticou os atos libidinosos” (teor da sentença). 

O laudo psicológico (emitido pela perícia psicológica), também se posicionou neste 

sentido, evidenciando as contradições existentes entre a fala da mãe e das crianças. De acordo 

com o teor da perícia, Luiza é uma mulher que percebe os problemas no exterior, não se 

sentindo parte deles, além da consideração de ter apresentado uma postura rígida, somente 

preocupada com a criminalização do ex-marido. Já o acusado, segundo laudo, se mostrou uma 

pessoa emocionada com os fatos, trazendo sentimentos de raiva e de culpa, além de sentir-se 

parte do conflito, falando e escutando sobre o assunto; o que foi julgada pelo perito como uma 

postura mais sensata do que a apresentada pela genitora. Em relação às crianças, o laudo 

pericial julgou que o menino mais velho, André, pareceu muito comprometido com os relatos 

da mãe, como se “sentisse por ela e não por si”. Indagado, disse que não gosta do pai “porque 

minha mãe não gosta” (laudo pericial psicológico em anexo no processo). Além disso, 

identificou o discurso de João como uma influência da família materna, colocando provável 

incitação da referida família em relação aos depoimentos sobre o abuso. Por fim, o perito em 

questão julgou que as crianças sofrem da “Síndrome de Alienação Parental” 41, considerando 

a genitora como protagonista desta situação, não acusando o genitor. Além disso, sugeriu

guarda compartilhada entre ambos em relação aos filhos.

                                               
41 Síndrome de Alienação Parental (SAP), também conhecida pela sigla em inglês PAS, é o termo proposto por 
Richard Gardner em 1985 para a situação em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços 
afetivos com o outro genitor, criando fortes sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro genitor (SAP, 
2009).
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Encontrou-se, anexado aos processos, dois relatórios psicossociais emitidos pelo 

Serviço Sentinela de Florianópolis, que, porém, não foram considerados na sentença. Assim 

como foi desconsiderado o depoimento prestado pela assistente social do caso em audiência 

em Balneário Camboriú, uma vez que a mesma julgou ter sido convocada para a audiência

pela Vara Criminal, mas na verdade o advogado de acusação havia solicitado a presença 

daquele Serviço de Proteção. 

Assim, a sentença de absolvição baseou-se na ausência de provas materiais em relação 

ao crime: “como não há provas suficientes, apesar de em crimes sexuais a palavra da vítima 

ter fundamental relevância, deve se observar outros elementos colhidos” (teor da sentença). A 

sentença colocou ainda que. “além das palavras da vítima é preciso demais elementos de 

provas e indícios, o que não é o caso deste processo” (teor da sentença), já que os laudos 

periciais não representaram provas favoráveis ao abuso, tendo em vista o citado exame de 

corpo de delito e o parecer psicológico.

Sobre o depoimento das vítimas, especialmente, o teor da sentença coloca que: “é

verdade que nos delitos contra os costumes, as palavras dos ofendidos surgem como essencial 

para o esclarecimento da verdade, todavia, a afirmativa da palavra da vítima como relevante 

no convencimento do magistrado nos crimes sexuais recebe certo abrandamento quando o 

ofendido trata-se de uma criança de tenra idade [...] as crianças, como é de sabença, não têm 

ainda uma total percepção dos fatos e a devida compreensão das coisas, em virtude do seu 

incompleto desenvolvimento orgânico. Além do mais, não têm noção da importância do ato 

que irão praticar diante do magistrado (AQUINO, 1994, p. 70)”. 

Assim, além da desconsideração do depoimento das vítimas, o depoimento materno 

também não foi compreendido como testemunho, uma vez que “a genitora declarou os fatos, 

que até se caracterizam como crime, mas não presenciou os mesmos, com exceção da 

masturbação do réu na frente dos filhos, que se restou isolada em suas palavras” (teor da 

sentença).

Neste sentido, no referido processo, levou-se em consideração a “imaturidade 

psicológica da criança”, sendo que “o legislador deverá recear da leviandade natural de seu 

espírito, de verem as coisas superficialmente e contentarem-se com a primeira impressão”, 

considerando ainda “que as declarações das crianças, quando não apresentaram-se harmônicas 

com o restante da prova, devem ser desacolhidas e desconsideradas como expressão máxima 

de verdade, não podendo servir de lastro de decisões condenatórias” (teor da sentença). Por 

fim, salienta-se a decisão de absolvição do réu, de acordo com a premissa de que: “apesar da 
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existência de indícios desfavoráveis, persiste dúvida razoável quanto a veracidade dos fatos

[...] pugnando pela aplicação do princípio in dubio pro reo42” (teor da sentença). 

Contudo, após a absolvição (em abril de 2009), a acusação entrou com uma apelação 

criminal em julho/2009, colocando sua indignação pela não consideração das provas 

testemunhais, e do não cumprimento da sentença máxima de que nos delitos contra os 

costumes, a palavra do ofendido é essencial para o esclarecimento da verdade. Segundo esse 

novo documento “a materialidade delitiva encontra-se estampada nas provas testemunhais, 

máxima nas declarações dos ofendidos” (teor da apelação criminal). Todavia, ainda em julho, 

o advogado de defesa solicitou o improvimento do recurso de apelação, dentre outros, por 

tratar-se de réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. 

Cabe frisar que o parecer do Ministério Público foi favorável a esta apelação, 

justificando já ter transcorrido o prazo de quinze dias após a sentença para o recurso (prazo 

viável para a ação), porém, enviou ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para julgamento, 

que conforme Certidão de Julgamento (em anexo ao processo) “não conheceu do recurso”, 

tendo em vista o prazo de quinze dias para a realização do mesmo.  

d) Outras informações:

Diante do exposto, cabe considerar algumas informações acerca da situação familiar

do caso em questão. A genitora de André e João (que será chamada de Luiza) teve um 

relacionamento conjugal com o acusado durante cinco anos, separando-se do mesmo quando 

os filhos tinham quatro e dois anos, e retornando para sua cidade de origem (Florianópolis). 

Como foi esta que deixou a residência da família, segundo ela, devido a graves conflitos e 

agressões físicas por parte do marido, o acusado permaneceu com a guarda dos filhos durante 

um pouco mais de um ano, até que esta angariasse novamente a guarda dos mesmos através 

de processo na Vara da Família, Órfãos e da Infância e Juventude de Balneário Camboriú. 

Segundo informações, o relacionamento do casal era bastante conflituoso, assim como a 

relação de ambos após a separação. Vale citar que tanto a família materna quanto a paterna,

envolviam-se no conflito entre as partes. Cita-se ainda que ambas as famílias pertencem à

classe média, sendo que a família paterna possui um maior poder aquisitivo do que a primeira.  

                                               
42 In dubio pro reo é uma expressão latina que significa literalmente: na dúvida, a favor do réu. Ela expressa o 
princípio jurídico da presunção da inocência, que diz que em casos de dúvidas (como insuficiência de provas) se 
favorecerá o réu (WIKIPEDIA, 2009). 
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Dezesseis dias depois da modificação da guarda (27/08/2004), o acusado esteve na 

casa da família de Luiza, onde a mesma reside com os filhos, a fim de lhes realizar uma visita;

contudo, segundo o mesmo, o irmão de Luiza havia utilizado de violência física para com os 

filhos, puxando-lhe os braços e provocando dores no braço de André. Diante disso, o pai dos 

meninos se dirigiu ao SOS Criança, onde realizou a denúncia, sendo acionado o Conselho 

Tutelar. Segundo relatos do prontuário do caso, o genitor estava acompanhado de um amigo, 

que tentou filmar a realização do Exame de Corpo de Delito, realizado após o BO, e inclusive 

as intervenções profissionais neste sentido. Contudo, o mesmo foi impedido. O Exame de 

IML para a violência física deu negativo, sendo que as crianças não apresentam indícios da 

mesma, bem como André negou dores no braço, e foi verificado que possuía tal fratura muito 

tempo antes. 

Já no dia 25/09/2004 foi a genitora que protagonizou o registro de BO contra o ex-

marido, uma vez que os filhos haviam se queixado de terem sofrido abuso sexual por parte do 

pai. Segundo relatos do prontuário do Serviço Sentinela, as crianças haviam presenciado o pai 

mantendo relações sexuais com o “tio Ricardo”, e ouviram o mesmo “oferecê-las” pela 

quantia de R$ 100,00. Além disso, os meninos declararam que o pai abusava sexualmente 

deles. 

Cabe salientar que, conforme fluxo de entrada da denúncia, logo após a denúncia de 

violência física, a família foi encaminhada para atendimento no Serviço Sentinela, contudo, 

este ainda não havia se iniciado, apresentando-se somente algumas intervenções do SOS

Criança em relação à denúncia. Assim sendo, como o BO da violência sexual foi 

encaminhado pela 6ª DP da Capital à Vara Criminal de Balneário Camboriú, já que o agressor 

reside naquela cidade; a Vara da Família, Órfãos e da Infância e Juventude da região (onde 

corria o processo de guarda das crianças) foi comunicada a respeito, e as visitas do pai aos 

meninos foram suspensas. A referida Vara, por sua vez, encaminhou Carta Precatória em 

21/10/2004 requisitando atendimento pelo Serviço Sentinela à família, que foi iniciado a 

partir de 25/10/2004.

Segundo relatórios psicossociais do Serviço Sentinela, a família comparece aos 

atendimentos sociais e psicológicos propostos, bem como adere às intervenções deste serviço. 

Já os meninos apresentam um comportamento sexualizado, certa imaturidade em relação à 

suas idades cronológicas e desrespeito aos adultos. André também possui um comportamento 

agressivo, e certa vez disse “sou gay igual o meu pai” (sic). Verbalizou ainda sobre o dia da 

audiência em que viu o pai: “eu não parava de me mexer, queria dá um soco no pai” (sic). 
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Neste dia, tanto André quanto João não apresentaram desejo de ver o pai, pelo contrário, 

procuraram esquivar-se desta situação.  

e) Análise da Situação: 

Em relação aos Fluxos de Denúncias do caso, pode-se considerar que tanto no fluxo de 

entrada da denúncia, quando no de responsabilização do agressor, os trâmites se deram de 

maneira correta, sendo realizados os procedimentos necessários. Apesar da Vara Criminal e 

da Infância e Juventude apresentarem sede na cidade de Balneário Camboriú, tendo em vista o 

endereço do agressor, observou-se articulação entre os órgãos de atendimento à situação. 

Ressalta-se aqui que, apesar da existência de indícios acerca da ocorrência do referido 

abuso, acredita-se que o conflito entre os genitores interferiu sobremaneira no julgamento do 

processo, uma vez que a postura materna diante da violência contra os filhos pode ter sido 

alvo de entendimentos dúbios tanto por parte dos profissionais, quando dos magistrados. O 

posicionamento da mãe foi compreendido ora como uma forma de proteção às crianças, tendo 

em vista o comportamento do pai em relação às mesmas, conforme indica parecer 

psicossocial do Serviço Sentinela; e ora como uma pessoa emocionalmente instável, 

procurando manipular as vítimas contra o pai, como aponta o laudo pericial, uma vez que o 

parecer psicológico posicionou-se em favor da postura paterna. No entanto, não foi 

considerada neste laudo, a possibilidade de manipulação das informações por parte do genitor, 

ponderando o fato de que o agressor sexual nunca, ou quase nunca, admite a responsabilidade

sobre seus atos. 

Relatos na data do registro de BO da violência física realizado pelo agressor contra a 

família de Luiza, também apontam uma pessoa preocupada em prejudicar a família materna 

dos filhos, o que demonstra que o conflito com a ex-mulher também parte do mesmo, e não 

somente de Luiza, como aponta o laudo pericial. Outra situação a ser considerada é a questão 

das fotos anexadas junto ao processo, que sugerem um momento de descontração, não se 

tratando de fotografias profissionais, conforme alegou o mesmo. 

Apesar da fala das crianças realmente ter apresentado algumas contradições (apesar de 

poucas), o laudo psicológico foi realizado três anos após a ocorrência dos fatos, situação esta 

que pode ter possibilitado certo esquecimento das crianças acerca da situação. Assim também 

o depoimento das crianças em audiência, que aconteceu mais de dois anos após o ocorrido.    

Outro elemento importante é a questão da guarda compartilhada proposta pelo perito. Cabe 

retomar que o genitor estava sendo julgado criminalmente pelo abuso sexual perpetrado 
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contra os filhos, e mesmo que o profissional em questão o julgue inocente, deve ser 

considerado o andamento do processo, sendo que tal indicação se faz prematura. Apesar da 

sentença de absolvição do réu, através do princípio in dúbio pro reo ,que indica dúvidas em 

relação à ocorrência dos abusos, não sendo possível a condenação do acusado devido a falta 

de materialidade e de “provas firmes e coerentes” (teor da sentença). Por isso, diante da 

incerteza em relação à denúncia, e os indícios, principalmente relacionados à fala das crianças 

acerca do abuso, acredita-se que a atual convivência com o pai ainda pode se caracterizar 

como uma situação de risco para as crianças. 

Verificou-se, também, que a sentença judicial considerou somente as contradições 

presentes nos relatos das vítimas, deixando de apontar suas coincidências. Além disso, não 

considerou os relatórios psicossociais encaminhados pelo Serviço Sentinela de Florianópolis, 

serviço que estava realizando atendimento sistemático à família. Pode-se apontar, portanto, 

que os procedimentos que apresentaram mais relevância no âmbito do processo foram os 

laudos periciais (o exame de corpo de delito e o parecer psicológico), que apontaram para a 

absolvição do acusado.

Evidencia-se, portanto, neste caso, a importância da prova material no julgamento do 

crime, já que a prova testemunhal sozinha, não significou indícios suficientes para a 

condenação. Assim, percebe-se que a materialidade das provas é ainda valorizada, apesar da 

concepção atual de que o depoimento da vítima deve ser compreendido como prova. 

3.2.6 Caso “Condenado”.

“Adriano entregou a filmagem para a mãe, dizendo: ‘Tá aqui a prova, vê se faz 
alguma coisa. Se tú não fizer nada, tú é uma tola’ (sic). O menino sempre reclamou 
o abuso e disse que um dia produziria provas” (Relato retirado do prontuário de 
atendimento do Serviço Sentinela de Florianópolis). 

a) Identificação da situação:

 Vítimas: Adriano e Alice43;

 Idade na ocorrência do abuso: Adriano - 08 anos e Alice – idade incerta;

 Grau de Parentesco com o Agressor: Pai;

                                               
43 Segundo relatos das crianças, o primo Carlos também foi vítima, apesar da negação do fato pelo mesmo.



136

 Modalidade de abuso sexual: atentado violento ao pudor (sexo anal e outros) 

em ambos (exceto estupro);

 Associação de outra modalidade de violência? Violência Psicológica e Física.

 Data de entrada da denúncia no Serviço Sentinela: 18/09/2006, através de Guia 

de Encaminhamento do Conselho Tutelar;

 Órgão que encaminhou: Conselho Tutelar;                     

 Órgão de Origem da Denúncia: Conselho Tutelar;

 Data de Registro do BO: 13/09/2006;

 Laudo do Exame IML: Negativo – Adriano e Negativo – Alice (mas 

apresentava vestígios);

 Inquérito Policial ou processo criminal? Processo em Execução Penal – em 

andamento na 1ª Vara Criminal da Comarca do Estreito;

 Processo na Vara da Infância e Juventude? Sim; 

 Inicio do atendimento na Equipe de Diagnóstico: 22/09/2006;

 Encerramento: 28/06/2007;

 Início do atendimento na Equipe de Acompanhamento: 26/07/2007;

 Técnicas de Referência do Caso atualmente: uma assistente social e uma 
psicóloga. 

b) Fluxo de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Ilustração 13 - Fluxograma de Entrada da Denúncia na Equipe de Acompanhamento - Caso 
"Condenado"
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c) Fluxo da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor:

Fonte: Emanuella de Oliveira Borges, 2009 – Pesquisa junto ao Serviço Sentinela de Florianópolis.

Em posse de algumas informações acerca dos autos, disponíveis no prontuário de 

atendimento à família, elaborou-se um ofício, a partir da Universidade Federal de Santa 

Catarina (conforme apêndice E), à Vara Criminal do Fórum do Estreito solicitando acesso da 

pesquisadora ao processo em questão. Primeiramente, a Promotoria se posicionou 

desfavorável à solicitação, todavia, por se tratar de fins acadêmicos, o magistrado julgou 

procedente o referido pedido.

Cabe salientar que logo após o BO (registrado em 13/09/2006), foi solicitada a prisão 

preventiva do acusado, que foi realizada imediatamente. Ainda, em 15/09/2006 o computador 

do mesmo tinha sido levado para a perícia. Vale registrar que a prisão preventiva foi 

embasada, principalmente, nas provas em relação ao fato, que se tratou mais especialmente, 

de uma filmagem realizada pela câmera do telefone celular de Adriano, filho do acusado. Na 

filmagem há imagens claras do abuso sexual (sexo oral e anal) do agressor para com o filho.

Há que se destacar que este arquivo produzido pelo celular de Adriano possui o nome “pai”. 

Citar-se que os Exames de Corpo de Delito dos irmãos apresentaram resultado 

negativo, mas a delegada da 6ª Delegada de Polícia daquele período posicionou no sentido de 

que: “os laudos periciais de atentado violento ao pudor não constatam vestígios de violência, 

pois a forma como as vítimas foram molestadas não deixa vestígios físicos, apenas 

psicológicos” (decreto de prisão preventiva em outubro de 2006 – processo criminal). Em 

outubro de 2006, foi decretada a prisão preventiva do acusado, apesar de no momento o 

mesmo já estar em cumprimento de medida. No documento em questão, apesar da delegada 

Ilustração 14- Fluxograma da Denúncia em Relação à Responsabilização do Agressor - Caso 
"Condenado"
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citada considerar possível desvio de conduta do acusado voltado para a pedofilia, afirma que o 

fato não lhe tira a imputabilidade penal (cabe salientar que o Laudo de Sanidade Mental 

somente foi realizado em abril de 2007). Diante disso, foi colocado que: “dada a gravidade 

dos fatos e a certeza de que a conduta do pedófilo não se restringe a uma única vítima, bem 

como a comprovação da autoria e materialidade do crime, decreta-se Prisão Preventiva” (teor 

do processo criminal).

Segundo depoimento de Adriano, os abusos já aconteciam há anos, sendo que tanto o 

mesmo quanto a irmã já haviam tentado revelar o mesmo à mãe, mas esta não acreditara, e 

por isso, a iniciativa de providenciar a filmagem. Conforme consta, os abusos aconteciam 

quase que diariamente, muitas vezes relacionado à embriaguez do genitor. Adriano verbalizou 

que “eu dizia pro pai que era errado, mas e ele me ameaçava... um dia disse que ia me matar”

(depoimento de Adriano – processo criminal). O menino ainda contou que a mãe havia dito 

para ele que “a tua irmã tá contanto uma coisa, mas isso não tá acontecendo” (depoimento 

Adriano – processo criminal). 

Sobre a postura materna diante dos fatos, pode-se citar o depoimento de uma amiga da

genitora, afirmando que Kátia já tinha conhecimento acerca do que se passava com os filhos, 

e também com o sobrinho Carlos. Inclusive, a mesma já havia lhe contato que o marido 

tomava banho com os filhos de porta fechada, e que após o banho os mesmos lhe diziam que 

o pai os molestava, no entanto, Kátia não tomava providências. No dia em que Adriano 

produziu a filmagem, o menino logo a entregou para a mãe, que permaneceu alguns dias com 

a mesma não sabendo exatamente o que fazer. A amiga de Kátia, por sua vez, lhe disse que 

“seus filhos estão pedindo socorro”, já que Adriano havia falado o exposto no início deste 

item, encorajando a genitora a se dirigir ao Conselho Tutelar para realizar a denúncia. 

O depoimento de Kátia reforçou as falas anteriores, pois admitiu que as queixas dos 

filhos se iniciaram com sete (Adriano) e três anos de idade (Alice), sendo que a partir do ano 

de 2004, os mesmos começaram a relatar com mais freqüência o que vinha ocorrendo, 

contudo, segundo ela: “como eu não podia fazer nada, eles paravam um pouco” (sic). A 

genitora falou que Adriano era o que mais relatava as situações, fornecendo detalhes acerca 

dos episódios de abuso.

Já em relação ao depoimento do acusado, o mesmo negou o crime dizendo que não se 

recordava dos fatos, alegando, pois, que: “se fiz algo é porque tava fora de mim” (depoimento 

réu – processo criminal). Além disso, admitiu que também fora molestado sexualmente na 

infância, mas não soube informar o agressor, apenas acreditando ser um membro da família.

O acusado admitiu ainda o acesso à pornografia infantil, mas incitado a falar sobre o abuso 
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sexual, disse que a denúncia não corresponde à verdade, e que provavelmente foi a esposa 

Kátia quem “inventou” o fato, uma vez que ela pretendia separar-se, e desejava que ele saísse 

de casa.

Acerca do abuso contra o sobrinho Carlos, porém, tanto o menino quanto seus pais 

(apesar dos relatos de Kátia e dos filhos sobre o fato), negaram que algo tenha ocorrido. 

Diante disso, o réu foi acusado pelo crime contra os filhos, sendo que o sobrinho não figurou 

como vítima no processo. Consta no processo ainda, que o irmão do acusado, pai de Carlos, 

enviou um documento ao Fórum solicitando o Habeas Corpus do irmão, assim como o genitor 

do mesmo remeteu carta ao órgão acerca da inocência do filho.

O laudo pericial realizado no computador do indiciado, por sua vez, reforçou a culpa 

deste acerca da questão. Segundo o referido laudo, o mesmo freqüentemente acessava sites de 

pornografia infantil, sendo que sua senha era sua data de nascimento mais a palavra 

“pedofilia”. Além disso, o lembrete de sua senha era a palavra “criança”, o que desperta 

inquietações a respeito. 

Após a prisão do acusado, diante dos fatos acima mencionados, por diversas vezes foi 

solicitado um Exame de Sanidade Mental ao Hospital de Custódia, que somente foi realizado 

em abril de 2007. O exame aponta que o mesmo está “clinicamente bem”, mas apresenta 

“preferência sexual compatível com pedofilia (transtorno de personalidade de comportamento 

em adultos)”. Além disso, o laudo apontou que o genitor de Adriano e Alice “não apresenta 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado”, e que apesar do transtorno de 

personalidade “não é inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso dos fatos” (teor do 

Laudo de Sanidade Mental – processo criminal). Por fim, o laudo final do referido exame 

colocou a necessidade de tratamento psiquiátrico para o mesmo, afirmando que a “anomalia 

interfere na capacidade de determinar-se com relação aos atos praticados e lhe retira 

parcialmente a capacidade de agir” (teor do processo criminal). 

Assim, em junho de 2007, foi emitido um parecer da Promotoria acerca do caso, 

posicionando-se que “o valor probatório das testemunhas das vítimas é incontestável, diante 

da firmeza e coerência com que foram prestados”, portanto, “sendo comprovada a autoria, 

materialidade e culpabilidade, deve ser acolhida a acusatória” (teor do processo criminal). 

Assim, em 18/07/2007 o réu foi condenado criminalmente pelo ocorrido, sendo 

proferida a sentença. A sentença considerou o acusado como parcialmente imputável, tendo 

em vista a constatação do transtorno de personalidade, o que causou uma diminuição em sua 

pena. Além disso, o fato de o mesmo não ser reincidente também colaborou para esta redução. 

Neste sentido, definindo-se seis anos e oito meses de reclusão, ou seja, “pena privativa de 
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liberdade, pois o crime em hipótese alguma é aceito em nossa sociedade” (teor da sentença –

processo criminal).

A partir da referida sentença, a defesa entrou com uma apelação, recorrendo ao que foi 

determinado na referida sentença. Entretanto, a mesma não foi acatada pelo Judiciário, 

conforme trecho a seguir: “Dessa feita, as palavras das vítimas, reforçadas pelas filmagens e 

pelas declarações da mãe de ambos [...], são suficientes para calcar um édito condenatório, 

pelo que, inviável a absolvição pleiteada” (teor da sentença – dezembro/2007). 

Após estes fatos, no mesmo mês, a sentença foi reformada, considerando também o 

recurso do assistente de acusação, que solicitou que as circunstâncias judiciais fossem 

reexaminadas. A partir disso, apesar da consideração da parcialidade da imputabilidade do 

acusado, foram também considerados fatores como: as ameaças do acusado aos filhos e a 

mulher, as conseqüências danosas do fato para as vítimas, a culpabilidade acentuada do 

mesmo por caracterizar-se pai das vítimas, e principalmente, pela prática de mais de um crime 

(aos dois filhos), circunstâncias que prevêem o aumento de pena. Diante do exposto, a nova 

pena foi decretada em quinze anos de reclusão. Contudo, de acordo com o verificado, não foi 

previsto nenhum tratamento ao acusado durante esse processo. 

d) Outras informações:

No caso em questão, vale frisar que além dos irmãos, há a participação de outra 

vítima, o primo Carlos. Mas conforme evidenciado anteriormente, o menino não admitiu os 

fatos, sendo apoiado por sua família neste sentido. Vale ressaltar que a família do acusado 

pertence à classe média, sendo que as crianças sempre estudaram em colégios particulares do 

município de Florianópolis. Na realidade, os genitores de Adriano e Alice possuíam condição 

financeira estável, contudo, mantinham um padrão de vida mais elevado por conta das 

contribuições da família materna. Além do auxílio financeiro, a família de Kátia sempre se fez 

presente, mostrando-se, em alguns momentos, invasiva na vida desta e dos filhos, o que se 

acentuou após a condenação do marido. 

O relacionamento de Kátia com o agressor dos filhos sempre foi conflituoso. Segundo 

relatos do prontuário do Serviço Sentinela, há onze anos o casal dormia em quartos separados. 

O mesmo possuía uma postura autoritária, agindo com violência física e psicológica para com 

ela e os filhos. Conforme consta, quando o pai chegava em casa, as crianças diziam: “o 

general chegou” (sic). De acordo com o exposto anteriormente, relatos indicam também que 
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Kátia tinha conhecimento do abuso perpetrado contra os filhos, mas não denunciava o marido 

por receio às suas ameaças, sendo que foi uma amiga que lhe incentivou a realizar a denúncia. 

Já a respeito dos episódios de abuso, cabe salientar que os mesmos ocorreram durante 

muito tempo, causando algumas conseqüências às vítimas. Atualmente, Alice demonstra-se 

infantilizada para sua idade cronológica. Já o então adolescente Adriano recentemente fez uso 

de LSD44, e vem apresentando constantes conflitos com a mãe.

e) Análise da Situação: 

Como é possível observar, no referido caso, o fluxo da denúncia em relação à vítima e 

em relação à responsabilização do agressor apresentaram os trâmites corretos, inclusive neste 

último, adquirindo a máxima do processo criminal: a condenação. Vale citar a agilidade do 

processo de atendimento em ambos os fluxos, sendo que a entrada do caso na equipe de

acompanhamento foi imediata, não sendo preciso espera na demanda reprimida do serviço em 

questão; bem como no fluxo de responsabilização do agressor, a prisão preventiva foi 

decretada rapidamente. Destaca-se então, a relevância das provas materiais, neste caso a 

filmagem, para a agilidade dos trâmites em questão.

Já a respeito dos episódios de abuso sexual, considera-se que tanto Adriano quanto 

Alice já verbalizavam o assunto para a mãe; todavia, os relatos dos irmãos não foram 

considerados até sua comprovação, por meio da filmagem. A prova material, portanto, foi 

decisiva não somente no julgamento e no atendimento ao caso, mas também para a sua 

notificação. Constata-se assim, que Adriano se via desprotegido diante dos episódios de 

abuso, vislumbrando a elaboração de provas como única alternativa de sair daquela condição. 

A posição da 6ª Delegacia de Polícia em relação ao laudo negativo para o exame de 

corpo de delito deve ser considerada, no sentido de que atentou para o fato de que muitas 

vezes o abuso sexual não deixa vestígios físicos, mas sim psicológicos, vislumbrando a 

ocorrência dos fatos. Neste sentido, salienta-se que, apesar de Adriano ter filmado a relação 

sexual anal perpetrada pelo pai contra ele, o resultado do referido exame foi negativo.

Já acerca da reformulação da sentença do acusado, cabe considerar a relevância das 

argumentações para o aumento de pena: parentalidade do agressor com as vítimas, números 

de vítimas, ameaças e violência física e as conseqüências do abuso. Todavia, acredita-se que 

                                               
44 LSD é o nome usado para a Dietilamida do Ácido Lisérgico. Trata-se de uma droga que ficou muito popular 
durante o movimento hippie, nas décadas de 1960 e 1970 (ARAGOO.NET, 2009).
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não será o tempo de reclusão que poderá modificar a postura do acusado, a previsão de 

tratamento psiquiátrico para o mesmo pode ser uma alternativa. Apesar da afirmativa de que 

ele possua transtorno de personalidade voltado para a pedofilia, não é garantido o tratamento 

adequado sugerido pelo laudo médico. Constata-se assim, a necessidade de tratamento 

especializado em relação à questão, não somente nos casos da constatação da pedofilia, mas 

também pela vitimização sexual do acusado na infância. 

3.2.7 Considerações acerca dos dados apresentados

Conforme já explicitado no item 2.3.2 deste trabalho, apesar da compreensão de que a 

responsabilização do agressor sexual deve considerada além dos trâmites criminais, retoma-se 

aqui que, na realidade atual, é neste âmbito que a questão vem sendo entendida. O fluxo da 

denúncia em relação à responsabilização do agressor, por exemplo, é algo “fechado”, 

determinado pelo encaminhamento dos fatos às Varas Criminais, sem previsão de nenhum 

outro encaminhamento durante esse processo. 

Contudo, apesar da responsabilização do agressor sexual de crianças estar atrelado 

apenas ao âmbito criminal, os dados obtidos na pesquisa demonstram que, em geral, o fluxo 

de responsabilização vem apresentando entraves nos encaminhamentos das situações. 

Analisando os trinta casos que entraram em acompanhamento no Serviço Sentinela entre os 

anos de 2005 e 2008, verificou-se que em metade dos casos (quinze) não houve medidas de 

responsabilização, pois em cinco deles não houve BO, em seis os inquéritos ou processos 

foram arquivados, e em quatro os mesmos foram absolvidos. Além disso, em três casos os 

agressores faleceram durante os trâmites processuais, o que pode estar atrelado à morosidade 

destes, considerando ainda que nove casos estão em andamento. 

A morosidade nos trâmites processuais foi verificada em cinco dos seis casos 

estudados, uma vez que tanto no fluxo de entrada da denúncia na equipe de acompanhamento 

quanto na de responsabilização do agressor, há um considerável percurso de tempo entre a 

data de registro do BO e o início do atendimento à vítima/família na equipe, e o julgamento 

do agressor. No caso “Onde Está?”, o BO foi realizado em meados de 2003, mas o 

acompanhamento à vítima e sua família se iniciou somente em 2005; além disso, o BO ainda 

não apresentou encaminhamentos no fluxo de responsabilização do agressor, já que está 
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aparentemente “perdido”. No caso “Absolvido”, por sua vez, o BO fora registrado em 

setembro de 2004, mas o julgamento se deu em abril de 2009. Além deste, no caso “Em 

andamento”, o BO de violência sexual fora realizado em março de 2008, mas a audiência de 

julgamento do agressor está marcada somente para abril de 2010. Diante disso, vale citar 

Faleiros e Faleiros (2001, p. 112) quando dizem que “um dos principais curtos-circuitos é a 

lentidão com que as situações de abuso sexual notificadas são tratadas até a sua 

resolubilidade, que muitas vezes se perdem nos meandros legais, processuais, burocráticos, 

principalmente no Fluxo de Responsabilização”. 

Acredita-se que a morosidade nos trâmites legais pode causar sérios prejuízos para a 

vítima, tanto no sentido de sua convivência com o agressor, quanto acerca da mesma sentir-se 

culpada pelo que está acontecendo, o que pode gerar sua retratação. Em concordância com o 

CRAMI (2002, p. 78):

A morosidade na conclusão dos inquéritos policiais gera prejuízo a vitima, porque 
neste período as pressões, quer sejam físicas, psicológicas, ou sociais, por parte do 
agressor aumentam, gerando a dificuldade de entendimento do que está ocorrendo 
[...] Durante a instrução do processo, a dificuldade aumenta, gerando uma 
instabilidade maior na família, quando esta tem clareza do que significa o processo, 
mas com a morosidade, o prejuízo se instala e o tempo se torna, segundo alguns 
escritores, o maior inimigo da criança; aí é que afirmamos que a criança não 
consegue sua proteção.

Considerando os casos que não tiveram registro de BO, por exemplo, a questão da 

proteção da vítima apresenta-se ainda mais descoberta. No caso estudado “Sem BO”, assim 

como nos quatro demais casos levantados, as vítimas continuaram convivendo com o 

agressor. Pode-se relacionar a isso, o silêncio que ainda circunda o fenômeno do abuso sexual. 

Apesar de estarem em atendimento na equipe de acompanhamento do Serviço Sentinela, os 

casos não receberam os encaminhamentos corretos por parte da Porta de Entrada da 

Denúncia. No caso estudado, por exemplo, o CT não encaminhou o registro do BO, 

impossibilitando o início do fluxo da denúncia em relação à responsabilização do agressor.  

Percebe-se, então, o silêncio por parte de profissionais que prestaram o atendimento à vítima.

Neste sentido, cabe citar também os casos que permanecem na subnotificação, quando

nem chegam ao âmbito público. De acordo com o que já foi explicitado neste trabalho, esse 

silêncio contribui para ocultar a freqüência e a extensão do fenômeno, dificultando o 

conhecimento, o estudo e o enfretamento da questão. No tocante à questão, cabe citar um 

trecho de Faleiros e Faleiros (2001, p. 18):



144

Verifica-se a freqüente existência de pactos de silêncio, mantidos por familiares, 
amigos, vizinhos, comunidades, profissionais, que a encobertam (a violência sexual 
contra crianças e adolescentes), desqualificando revelações verbais e não verbais das 
vítimas, negando evidências e sinais [...] uma verdadeira ocultação de informações 
sobre esta realidade. 

Em relação ao fluxo de responsabilização do agressor sexual, considerando os casos 

estudados nesta pesquisa, percebeu-se que “o universo jurídico não é composto por 

unanimidades. Neste tema específico as contradições e ambigüidades estão sempre presentes” 

(CRAMI, 2002, p. 78). Pode-se relacionar a isso o fato do Promotor de Justiça do caso 

“Arquivado” não ter aberto denúncia em relação a este, arquivando o caso mesmo a partir do 

resultado de exame de corpo de delito ter dado positivo. Entretanto, no caso “Em andamento”, 

percebeu-se um comprometimento profissional da delegada acerca deste exame, já que o 

mesmo apresentou resultado negativo, mas foram considerados os vestígios da ocorrência do 

abuso; sendo que este caso foi denunciado pelo Promotor e está em fase de julgamento. Há 

que se citar ainda a consideração da fala da vítima no caso “Condenado”, estando atrelada a 

outras provas, em oposição ao caso “Absolvido”, em que os depoimentos das vítimas foram 

desconsiderados. 

Já em relação ao atendimento dos casos pelas delegacias45, verificou-se tanto posturas 

de comprometimento profissional, como na situação relatada acima, quanto de descuido 

acerca de alguns encaminhamentos, como a falta de informações acerca do caso “Onde 

Esta?”. No caso “Em andamento” foi possível verificar também que, apesar das vítimas 

terem relatado os episódios de abuso a Casa-lar e ao Serviço Sentinela, em seus depoimentos 

na delegacia as mesmas negaram, demonstrando a falta de infra-estrutura e de profissionais 

capacitados para o atendimento à questão. Corroborando com o pensamento de Dos Santos 

(2007, p. 281) vale discorrer que 

A criação de delegacias especializadas em crimes contra a criança e o adolescente 
foi um tipo de solução encontrada tanto para superar o problema da falta de preparo 
das delegacias quanto para priorizar os crimes cometidos contra a infância [...] 
Contudo, além de resistência interna da própria polícia a esse ‘tipo de delegacia’, os 
problemas de infra-estrutura e a falta de métodos mais lúdicos e adequados para 
colher o depoimento das crianças e adolescentes ainda persistem. Esses dois 
problemas representam uma limitação real quando se pensa em universalizar o 
atendimento especializado. 

                                               
45 Cabe frisar que em Florianópolis a delegacia especializada em relação à questão, está voltada para a Proteção 
da Mulher e da Infância e Juventude. 
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Cabe citar ainda, as dificuldades apontadas pelo referido autor para a implantação do 

SIPIA, previsto pelo Plano Nacional de Enfretamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil, 

uma vez que o mesmo não foi implantado no município de Florianópolis. O SIPIA se trata de 

um importante instrumento de registro e tratamento de informações, a fim de subsidiar a 

formulação de políticas públicas na área da infância e adolescência (DOS SANTOS, 2007); 

sendo que sua implantação agilizaria sobremaneira os procedimentos em relação aos fluxos da 

denúncia, bem como facilitaria a articulação entre as instâncias de atendimento. 

A base de seu banco de dados viria dos próprios conselhos tutelares, e alguns fatores 
contribuem para que o sistema seja deficitário: a não obrigatoriedade de 
implementação do sistema (feita apenas por adesão); problemas de manutenção do 
equipamento de informática; a falta de capacitação dos conselheiros tutelares para 
trabalhar com o sistema. O maior problema, porém, é a falta de compromisso dos 
Conselhos de Direitos dos Municípios na execução de suas funções e a disputa 
política entre eles e os Conselhos Tutelares (DOS SANTOS, 2007, p. 287). 

De acordo com Dos Santos (2007), vale citar ainda que as investigações policiais nos 

crimes sexuais contra crianças e adolescentes vêm enfrentando um problema central que é a 

dificuldade de obtenção de prova material. O autor afirma que especialistas apontam um 

aperfeiçoamento do BO e a instalação de postos de IML nas delegacias para a realização dos 

exames de corpo de delito como iniciativas cabíveis neste sentido. 

Sobre a realização dos exames de corpo de delito é importante considerar que, apesar 

da existência de fortes indícios sobre a ocorrência do abuso, geralmente os resultados do 

exame são negativos, ou seja, atestam que não foi possível constatar a ocorrência dos fatos. 

Nos casos pesquisados, que se tratavam exclusivamente de atentado violento ao pudor 

(atualmente considerado estupro), apenas um deles apresentou laudo pericial positivo para 

atos libidinosos.Verifica-se, assim, a dificuldade de constatação desta modalidade de abuso 

sexual através do exame, que em geral, não deixa marcas físicas.

Segundo Mauriz (2008), o exame de corpo de delito deve ser imprescindível e 

irrenunciável, devendo ser realizado o mais recente e breve possível após a interlocução da 

vítima junto à autoridade policial, tendo em vista que alguns indícios do mesmo podem ser 

abrandados ou desaparecer com o passar do tempo. Observa-se ainda a dificuldade de 

verificação destes vestígios mesmo que pouco tempo após a ocorrência do abuso sexual. O 

autor afirma que nos casos de sexo oral as dificuldades periciais são ainda maiores, já que as 

lesões nesta modalidade de abuso são raras, salientando que o referido exame também deve
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ser realizado o mais precocemente possível. Além disso, há de se ressaltar que outros atos 

libidinosos possuem ainda menores chances de serem identificados. 

Segundo fundamenta o CRAMI (2002, p. 69), “de acordo com a nossa estatística, o 

maior número de violência sexual doméstica contra crianças e adolescentes se dá a partir do 

chamado Atentado Violento ao Pudor, constituindo-se em ato libidinoso, que na maioria das 

vezes não deixa marcas externas”. 

Diante disso, considera-se que, não sendo possível a prova material através do exame 

de corpo de delito, o depoimento da vítima deveria ser uma peça fundamental no decorrer dos 

processos, o que nem sempre acontece. Acerca disso, o CRAMI (2002, p. 79) denomina como

“cortina de fumaça” o “enorme obstáculo que envolve a questão probatória, uma vez que o 

maior número de delitos é em relação a atos libidinosos, o que muito dificulta a obtenção de 

provas; desta forma, deve se dar importância ao depoimento da criança vítima”. 

Vislumbra-se, a partir dos casos estudados, que apenas no caso “Condenado” o 

depoimento da criança fora considerado, tendo em vista que o processo já contava com uma 

prova do fato: a filmagem produzida pela vítima. Já nos demais casos, é possível observar que 

a vítima não fora ouvida em dois deles (“Sem BO” e “Arquivado”); e que no caso “Em 

Andamento” as crianças prestaram depoimento negando o abuso. No caso “Onde Está?”, 

constam no BO relatos da menina acerca dos fatos, no entanto, verifica-se que o 

inquérito/processo não está em andamento. No caso “Absolvido”, porém, os meninos 

relataram em juízo o que lhes aconteceu, mas o magistrado entendeu que os depoimentos não 

poderiam ser considerados como provas, já que “suas tenras idades comprometem a 

constatação da veracidade de suas declarações” (teor do processo criminal). Assim, 

corroborando com a afirmação do CRAMI (2002, p. 70): “na maioria das vezes, a fala da 

criança não é levada em conta pelo Sistema de Justiça e Segurança, quando deveria ter 

relevante papel dentro deste contexto processual”. 

Conforme já argumentado na Seção II deste trabalho, “a fala da criança deve ser 

assumida como uma das provas e essencial na instrução dos processos que envolvem seus 

interesses” (PEREIRA, 2000, p. 30). Contudo, “conhecer sua verdade e sua opinião, dar-lhe 

espaço para escolher e optar e, ainda, identificá-lo como o maior interessado numa situação de 

conflito é sem dúvida a grande dificuldade perante o Sistema de Justiça” (SIMAS, 2000 apud 

PEREIRA, 2000). 

A partir da análise dos casos pesquisados, outra questão a ser apontada é que não há 

rede de atendimento ao agressor sexual em Florianópolis. Ou seja, não existem serviços 

voltados ao atendimento deste público no município de Florianópolis e região. O atendimento 
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psicológico, por exemplo, deveria ocorrer durante todo o processo de responsabilização 

(considerando ainda que em dois casos pesquisados os acusados foram vítimas de violência 

sexual na infância), mas isso não acontece. Evidencia-se, portanto, a desarticulação existente 

entre o fluxo de atendimento e o de responsabilização, o primeiro destinado à vítima, e o 

último ao agressor. 

Além disso, em concordância com Faleiros e Faleiros (2001), cabe citar que os 

referidos fluxos possuem caminhos distintos, sendo que o de responsabilização ocupa-se do 

processo legal, de responsabilização penal do abusador, e o de atendimento ocupa-se com as 

pessoas “com a dor e o dano”. “No entanto, como atuam sobre uma mesma situação concreta 

e complexa é indispensável que o façam articuladamente, para garantir a resolubilidade da 

situação de violência sexual notificada” (FALEIROS E FALEIROS, 2001, p. 27). 

Segundo o CRAMI (2002, p. 42) o atendimento à questão do abuso sexual 

intrafamiliar

[...] refere-se a um conjunto de ações integradas, executadas por um equipe 
interdisciplinar e especializada, que tenha como objetivo amenizar os danos 
causados pela violência, interromper o ciclo perpetuador desta violência, oferecer à 
família a oportunidade de reconstrução de seus vínculos afetivos e dar ao agressor 
um tratamento digno e adequado (sem prejuízo das medidas legais cabíveis).

Todavia, na realidade, percebe-se que o atendimento não se dá desta forma. De acordo 

com o explicitado neste trabalho, o Serviço Sentinela é o único serviço de atendimento 

especializado previsto no município de Florianópolis, estando baseado numa ótica focalista de 

atendimento, tendo em vista a precarização das políticas públicas. O favorecimento de 

recursos humanos e infra-estrutura cabíveis, por exemplo, possibilitaria um atendimento mais 

abrangente à questão, evitando o aguardo de atendimento na fila de espera do Serviço 

(demanda reprimida). A previsão de um advogado no serviço em tela seria essencial para uma 

melhor articulação de ações, possibilitando a diminuição da lacuna existente entre os fluxos 

de atendimento e de responsabilização. 

A atuação do Conselho Tutelar, por sua vez, ora demonstra-se eficaz e ora falha no 

decorrer dos casos estudados, o que sugere capacitação dos conselheiros para a atuação com o 

fenômeno do abuso sexual intrafamiliar contra crianças. 

Acerca dos fatores evidenciados nos episódios de abuso, cabe salientar a presença de 

outras vítimas além daquelas que recebem atendimento pela equipe de acompanhamento do 

Serviço Sentinela, ou seja, verifica-se que uma situação de abuso sexual geralmente não se dá 

de forma isolada, podendo estar atrelada a outros episódios afins. 
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Observou-se também que, na amostragem da pesquisa, o fenômeno do abuso sexual se 

mostrou presente tanto em famílias de classe média quanto em famílias pertencentes às

camadas empobrecidas da população; apesar disso, foi verificado que em quatro dos seis 

casos, ou seja, na maioria deles, há carência sócio-econômica, como foi especialmente

percebido no caso “Sem BO”, demonstrando a escassez das políticas sociais brasileiras, que 

visem à melhoria da qualidade de vida dos sujeitos.

Outro elemento importante a ser considerado é de que “dificilmente o agressor admite 

abertamente sua responsabilidade pelo incesto46, culpando a mulher pelo ocorrido” 

(SCHMICKLER, 2006, p. 36). Essa questão foi evidenciada em pelo menos dois casos, onde 

os acusados negam o crime, mas citam a mulher como responsáveis pela acusação devido a 

conflitos conjugais. 

As mães, por sua vez, apresentam uma postura submissa em quase todos os casos 

estudados, demonstrando dependência e muitas vezes, medo do marido agressor. Em pelo 

menos três dos casos as genitoras também sofriam violência física do marido, assim como os 

filhos. Visualizou-se, assim, uma intrínseca relação entre a violência física e a violência 

sexual modalidades de violência em que o poder do mais forte (homem adulto) impera, 

enquanto aos mais “fracos” destina-se a vitimização. 

                                               
46 O incesto é aqui compreendido por Schmickler (2006) como a ocorrência de qualquer “atividade de caráter 
sexual, implicando uma criança de 0 a 18 anos e um adulto que tenha para com ela seja uma relação de 
consangüinidade seja de afinidade ou de mera responsabilidade” (AZEVEDO e GUERRA, 1989 apud 
SCHMICKLER, 2006, p. 28). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando os objetivos elencados no início deste trabalho, vale citar que foi 

possível a realização do levantamento dos casos em acompanhamento no Serviço Sentinela no 

mês de agosto de 2009, identificando aqueles que iniciaram atendimento entre os anos de 

2005 e 2008, e traçando o perfil dos mesmos. A partir da exposição dos casos pesquisados, foi 

viável a identificação do fluxo de entrada da denúncia na equipe de acompanhamento, 

conhecendo melhor o processo de acompanhamento do Serviço Sentinela e o fluxo de entrada 

da denúncia em relação à responsabilização do agressor, verificando a rede de atendimento ao

mesmo. Diante disso, serão explanadas algumas considerações acerca do processo de 

responsabilização do agressor sexual de crianças, assim como os principais fatores que 

dificultam esse processo. 

Sendo assim, foi possível vislumbrar a questão de gênero evidenciada nas relações 

sociais e afetivas, a partir do autoritarismo da figura masculina em relação às mulheres (mães) 

e às crianças, como exemplifica o relato do caso “Condenado”: “o general chegou...” (sic). As 

mães, mesmo sabendo do abuso sexual perpetrado contra os filhos, permaneciam caladas por 

medo do marido, já que grande parte também sofria violência física deste. A questão de 

gênero foi evidenciada ainda na relação vítima-abusador, uma vez que os agressores sexuais 

foram predominantemente do sexo masculino, e as meninas figuraram como vítimas em 80% 

dos casos. Foram evidenciados, portanto, resquícios do machismo e do patriarcalismo que 

marcaram as relações familiares tempos atrás, mas que acabam persistindo na sociedade atual. 

Esses fatores demonstram as relações de poder ainda vigentes na sociedade, de que o pólo 

mais forte é representado pelo homem/pai, em contraposição ao pólo mais fraco, geralmente 

destinado à mulher e à criança, que acabam figurando como vítima nas situações de abuso 

sexual. 

Essa compreensão de inferiorização da infância, conforme já salientado no decorrer 

deste trabalho, contrapõe-se ao paradigma inaugurado pelo ECA, pois trata a criança como 

uma “coisa”, “objeto” e não como um sujeito de direitos, tendo por base a Doutrina da 

Proteção Integral e da Prioridade Absoluta. Segundo Faleiros e Faleiros (2001), a prática do 

autoritarismo e da impunidade encontra-se enraizada na sociedade brasileira, presente nas 

relações entre dominantes e dominados. A partir daí, pode-se considerar não somente a 

relação entre dominante (homem/pai) e dominado (criança) no âmbito da violência 

intrafamiliar, mas especialmente na relação do Estado, compreendido como dominante, na 
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vida dos homens (dominados). O Estado, quando não garante a efetividade das políticas a que 

se propõe, quando não devolve à população o produto de seu trabalho em forma de bens e 

serviços, quando deixa de investir na área social em nome de acordos financeiros e quando 

demanda políticas baseadas nos ajustes neoliberais, dentre outros, acaba por excluir, oprimir e 

violentar o indivíduo, muito antes da família. Conforme afirma Passeti (1999, p. 55) “a partir 

do momento que o Estado não preenche a lacuna deixada pelo mercado [...] ele pode ser 

entendido com um violentador, por não cumprir com a responsabilidade que ele próprio se 

atribui: a de tutor de todos os pais”.

Diante disso, ao considerarmos a violência intrafamiliar faz-se necessária a 

compreensão do sistema social, econômico e político em que a família está inserida, 

considerando que, diante do excludente sistema capitalista vigente, muitas vezes, a mesma 

reproduz a violência que sofre (VERONESE e COSTA, 2006). Com base nestas 

considerações, pode-se reformular aqui a frase que iniciou este trabalho: “a doença da 

violência intrafamiliar que afeta a célula-social – família – torna doente a sociedade”, 

entendendo que na realidade, “a doença que afeta a sociedade, é que torna doente a célula-

social família”. 

Neste sentido, ao mesmo tempo em que assume, através da CF, do ECA, do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil; o dever de garantir, 

promover e proteger os direitos da criança e do adolescente, o Estado os viola, quando não 

efetiva a política de atendimento à criança e ao adolescente, não possibilitando assim, a

concretização do “tão sonhado” Sistema de Garantias de Direitos. Uma criança, por exemplo, 

tendo “nascido” junto com o ECA, em 1990, já completou a maioridade, contudo, os 

princípios desta lei estão longe de se “emanciparem”. Verifica-se, portanto, como já citado

neste trabalho, uma lacuna existente entre o Brasil legal (dos direitos já regulamentados) e o 

real (que não efetiva esses direitos). 

É neste âmbito que deve ser compreendida a questão da responsabilização do agressor 

sexual. Na verdade, se as políticas sociais públicas fossem realmente efetivadas, garantindo de 

forma eficaz os direitos de todos os cidadãos, é provável que não fossem necessárias medidas 

de “repressão” à violência. Assim, vislumbra-se que a prevenção dos problemas é a melhor 

solução, a partir da efetivação de uma política de atendimento, ou seja, da promoção de 

direitos. Todavia, para o enfrentamento da questão, evidenciam-se as medidas de 

responsabilização como um complemento às atividades de promoção de direitos. 

Assim, considerando a realidade atual, faz-se necessário voltar os olhos para a questão 

da responsabilização do agressor sexual de crianças. Do mesmo modo que as medidas de 
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promoção de direitos, as de responsabilização não são efetivadas, de acordo com o enunciado

pelo Plano Nacional de Enfretamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Segundo o 

referido plano e o SGDCA, o eixo estratégico que prevê a responsabilização também está 

voltado à defesa de direitos, ou seja, a responsabilização do agressor deve ser compreendida 

como uma forma de proteção e defesa dos direitos das crianças vítimas, e de prevenção de 

reincidências. Além disso, a legislação prevê articulação constante entre este e os demais 

eixos estratégicos, formando uma “rede” no atendimento às situações, podendo-se citar 

principalmente, a necessidade de articulação entre a responsabilização do agressor e o 

atendimento especializado à situação. 

Defende-se aqui que, sem atendimento especializado, as medidas de responsabilização 

do agressor sexual não apresentarão resultados. Nos casos em que é constatado o Transtorno 

de Personalidade voltado para a Pedofilia, por exemplo, deveria ser obrigatória a previsão de 

tratamento para este sujeito, pois se somente foram previstas medidas de responsabilização, é 

bem provável que ocorram reincidências. Cabe considerar ainda que o agressor sexual pode 

ter sido vítima de abuso sexual na infância/adolescência, o que evidencia também a 

necessidade de um atendimento eficaz à vítima como uma forma de prevenção ao fenômeno. 

Neste sentido, na sociedade atual, o processo de responsabilização do agressor sexual 

deve apresentar um caráter educativo, para a interrupção e superação do ciclo de violência. 

Esse processo, portanto, deve estar pautado em políticas públicas que visem à promoção dos 

direitos dos cidadãos envolvidos, prevendo também o atendimento e/ou tratamento adequado 

aos agressores e não somente sua punição criminal. Todavia, atualmente, verifica-se que essa 

questão vem sendo tratada exclusivamente no âmbito criminal, por meio de medidas de 

repressão, não sendo previsto nenhum atendimento a estes sujeitos. Essa forma de conceber a 

responsabilização, evidenciada na pesquisa em questão, não vem representando, pois, uma

forma de proteção às vítimas, assim como se acredita que não vem coibindo reincidências47.

É importante ressaltar, conforme apontaram os dados da pesquisa, que mesmo voltado 

somente à criminalização do agressor, o fluxo da denúncia em relação à responsabilização

vem apresentando diversos entraves, favorecendo a impunidade e a continuidade do ciclo de 

violência. Face a isto, cabe destacar os principais entraves verificados pela pesquisa. 

Além da desarticulação de ações e de não haver rede de atendimento ao agressor 

sexual no município de Florianópolis, o atendimento às vítimas é descontínuo e precário. O 

Serviço Sentinela aparece como o único serviço de acompanhamento às vítimas e suas 

                                               
47 Coloca-se como sugestão para pesquisas posteriores um melhor aprofundamento sobre a “eficácia” do Sistema 
Penal Brasileiro nos casos de crimes sexuais contra crianças/adolescentes.  
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famílias, estando permeado pela lógica neoliberal de precarização das políticas públicas. 

Diante disso, o serviço apresenta, em alguns casos, um atendimento pontual e focalizado às 

vítimas; em outros, falta de equipe multidisciplinar, e na maioria dos casos, descontinuidade 

no atendimento, seja pela rotatividade de profissionais, seja pelo aguardo do caso na demanda 

reprimida. 

A morosidade e a burocracia dos processos criminais também se configuram como um 

importante entrave à questão, pois “trata-se de um universo desconhecido, extremamente 

formal, burocrático, lento, distante da vida real, impessoal” (FALEIROS E FALEIROS, 2001, 

p. 118). A valorização da prova material, conforme já salientado na seção anterior, configura-

se como um dos entraves mais evidentes, tanto para a “comprovação” da violência por parte 

dos Exames de Corpo de Delito, quanto pela não consideração do depoimento da criança 

como prova, relacionado, principalmente, a uma visão conservadora por parte do judiciário.

Essa postura conservadora vai de encontro com o que prevê o SGDCA: “§ 4º - O Sistema 

procurará assegurar que as opiniões das crianças e dos adolescentes sejam levadas em devida 

consideração, em todos os processos que lhes digam respeito” (ART. 2º, RESOLUÇÃO 

113/2006).

Vale destacar que as delegacias, referindo-se aqui especialmente a 6ª DP de 

Florianópolis, mesmo apresentando dificuldades, vêm possuindo uma postura mais voltada 

aos interesses da criança e do adolescente, considerando indícios e encaminhando situações; 

além de configurar-se como importante porta de entrada de denúncias. Todavia, o fluxo da 

denúncia em relação à responsabilização do agressor, de uma maneira geral, necessita de 

estrutura e capacitação profissional voltada à garantia e defesa dos direitos dos cidadãos, 

especialmente em relação às crianças e/ou adolescentes envolvidos. 

Os Conselhos Tutelares, por sua vez, apesar de também figurarem como importantes 

portas de entrada de denúncias, por vezes apresentam ações pontuais e posturas equivocadas, 

que não evidenciam o zelo pelos direitos da criança/adolescente que tiveram seus direitos 

violados, sua função primordial. Destaca-se, assim, a necessidade de capacitação continuada 

para os profissionais desta área. 

A partir disso, como uma forma de enfretamento desses problemas/entraves, cita-se a 

participação da sociedade civil na elaboração e na efetivação de políticas para a área de

infância e juventude. Acredita-se que não há outra maneira de se buscar a efetivação dos 

direitos das crianças/adolescentes brasileiros, senão pela participação da sociedade, 

salientando aqui a atuação dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. Neste 

âmbito, o controle social realizado pela sociedade civil deve ser considerada como uma 
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importante ferramenta para a participação propositiva, e o exercício do controle sobre a 

“máquina” do Estado. 

Segundo Dalbem e Keifer (2005), a efetivação do Plano Nacional de Enfretamento da 

Violência Sexual Infanto-Juvenil depende da capacidade de sensibilização social, de controle 

social, de integração de políticas e disponibilização de recursos financeiros, para que seja 

possível transformar em realidade o que propõe o ECA. Não obstante, visando à

desconstrução da violência, torna-se um desafio para todos a busca pela aplicabilidade desses 

princípios. Em concordância com Faleiros e Faleiros (2001), esse desafio deve ser enfrentado 

através do desenvolvimento do trabalho social em rede, que se constitui como uma estratégia 

de fortalecimento das ações de defesa, responsabilização e apoio às pessoas envolvidas numa 

situação de abuso sexual, mas que implica em mudanças específicas e mudanças mais 

profundas que dependem de relações em nível mais geral. A partir de então, vale citar Mallak 

e Vasconcelos (2002, p. 33), quando afirmam que

É no contexto do fortalecimento da mobilização social que apostamos numa 
sociedade capaz de revelar, por meio de práticas criativas e alternativas, a 
desmobilização do modelo violento do mercado global e do estado neoliberal, da 
cultura de violência e das práticas violentas [...] Esse caminho é utópico, porém 
realizável, não somente nos sonhos das crianças e adolescentes, mas também dos 
adultos, por meio da luta política, econômica, social e cultural das sociedades.

Contudo, em relação a tal aspecto, a realidade brasileira muito precisa caminhar. Por 

enquanto, o abuso sexual intrafamiliar contra crianças, no Brasil, conforme defende Azevedo 

(1991), ainda se trata de um tabu, mas um “tabu menor”, por ser passível de transgressão. 

Esse tabu menor pode então ser transgredido, desde que em silêncio, porque “pouca gente se 

importa”, compondo o quadro de misérias sociais e psicológicas de um “Brasil menor”. Brasil 

menor por ser autoritário, violento, e legitimar o poder exercido pelo homem/chefe de família. 

Por fim, relacionam-se estas questões com a poesia exposta no início deste trabalho. 

Atualmente, o homem agressor pode ser considerado enquanto fúria do real, fruto de uma 

sociedade que violenta. Sociedade esta que acredita na punição desse homem como um lobo 

no conto de verdade, como medida suficiente para a menina se libertar, rir e chorar. Stop, a 

poesia parou ou foi a humanidade? Foi a humanidade, que deve compreender que é a 

efetividade de políticas públicas e a garantia dos direitos dos cidadãos, que podem possibilitar 

que as vítimas de abuso sexual voltem a ser qualquer (única) “menina”[ ...] pronta para o 

amor a dois, à espera, suave, escolhido. 
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ANEXO B

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.

Mensagem de veto

Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no

2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o

da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre 
os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o

da Constituição Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de 
julho de 1954, que trata de corrupção de menores.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, que dispõe sobre 

os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição Federal.

Art. 2o O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 -
Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“TÍTULO VI
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

CAPÍTULO I
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL

Estupro

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 

(dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

§ 2o Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR)
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“Violação sexual mediante fraude

Art. 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude 

ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 

também multa.” (NR)

“Assédio sexual

Art. 216-A. ....................................................................

..............................................................................................

§ 2o A pena é aumentada em até um terço se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos.” (NR)

“CAPÍTULO II

DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL

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

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

Parágrafo único. (VETADO).” (NR)

“Ação penal

Art. 225. Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se mediante ação 

penal pública condicionada à representação.

Parágrafo único. Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública incondicionada se a 

vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.” (NR)

“CAPÍTULO V

DO LENOCÍNIO E DO TRÁFICO DE PESSOA PARA FIM DE 

PROSTITUIÇÃO OU OUTRA FORMA DE 

EXPLORAÇÃO SEXUAL

Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual

Art. 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, 

facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone:

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

§ 1o Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação 

de cuidado, proteção ou vigilância:
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Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.

...................................................................................” (NR)

“Art. 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra 

exploração sexual, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente:

...................................................................................” (NR)

“Rufianismo

Art. 230. ......................................................................

§ 1o Se a vítima é menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos ou se o crime é 

cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, 

preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de 

cuidado, proteção ou vigilância:

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

§ 2o Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que 

impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima:

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

(NR)

“Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual

Art. 231. Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a 

exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exercê-la no 

estrangeiro.

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

§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa traficada, assim 

como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.

§ 2o A pena é aumentada da metade se:

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para 

a prática do ato;

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação 

de cuidado, proteção ou vigilância; ou

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.

§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa.” (NR)
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“Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual

Art. 231-A. Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território nacional 

para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.

§ 1o Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar, vender ou comprar a pessoa 

traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-la ou alojá-la.

§ 2o A pena é aumentada da metade se:

I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;

II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para 

a prática do ato;

III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, 

tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação 

de cuidado, proteção ou vigilância; ou

IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.

§ 3o Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também 

multa.” (NR)

         Art. 3o O Decreto-Lei no 2.848, de 1940, Código Penal, passa a vigorar acrescido dos seguintes 

arts. 217-A, 218-A, 218-B, 234-A, 234-B e 234-C:

“Estupro de vulnerável

Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) 

anos:

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

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por 

enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, 

por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência.

§ 2o (VETADO)

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:

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

§ 4o Se da conduta resulta morte:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.”

“Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente

Art. 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou induzi-lo a 

presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”
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“Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável

Art. 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual 

alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 

necessário 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 também 

multa.

§ 2o Incorre nas mesmas penas:

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

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

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.”

“CAPÍTULO VII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Aumento de pena

Art. 234-A. Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:

         I – (VETADO);

II – (VETADO);

III - de metade, se do crime resultar gravidez; e

IV - de um sexto até a metade, se o agente transmite à vitima doença sexualmente 

transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.”

“Art. 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título correrão em 

segredo de justiça.”

“Art. 234-C. (VETADO).”

         Art. 4o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, passa a 

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o ............................................................................

..............................................................................................

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o);

...................................................................................................

...................................................................................” (NR)

         Art. 5o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
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“Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele 

praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali 

tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a 

infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990.”

         Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7o Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 - Código Penal, e a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954.

Brasília, 7 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Tarso Genro

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.8.2009
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ANEXO C

- Ofício encaminhado pelo Serviço Sentinela ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
solicitando informações de processo. 


