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RESUMO 

O presente trabalho cujo titulo e "O disturbio da pedofilia e seu disciplinamento no 
atual sistema penal brasileiro" tern como finalidade estudar a pedofilia como doenga, 
discrepando-a do simples ato sexual cometido contra crianca e adolescente, assim 
como questionar a pena aplicada ao pedofilo abusador. Os objetivos deste trabalho 
sao descrever o perfil do abusador e das suas vitimas; analisar a parafilia pedofilia 
sob a otica da psicologia e psiquiatria; estudar leis que tratam das condutas 
criminosas cometidas pelos portadores do disturbio da pedofilia; refletir sobre a 
eficacia da punicao atribuida ao pedofilo; e apontar as formas de tratamento a que 
devem ser submetidos os pedofilos, sendo estas utilizadas concomitantemente com 
as punigoes ja existentes. Busca-se tragar o aspecto da doenga e todas as suas 
peculiaridades, desmitificando a nomenclatura pedofilo como sendo qualquer 
abusador sexual de menores. O perfil da vftima e do agente abusador e exposto, 
possibilitando o reconhecimento de ambos e permitindo a partir dos dados 
analisados uma futura prevencao. Para urn melhor entendimento do tema e 
realizada a demonstragao do desenvolvimento historico do menor no ordenamento 
mundial, ocasionando a compreensao das penalidades atualmente dispostas na 
legislagao brasileira. Ha a exposigao das legislagoes brasileiras que inserem a 
crianca ou o adolescente, demonstrando a existencia do menor desde as legislagoes 
rudimentares dos seculos XIV a XVIII ate o atual Codigo Penal, com a introdugao da 
Lei n° 12.015/09. As cominagoes, inseridas no Codigo Penal, aplicadas aos atos 
cometidos pelos pedofilos sao arroladas a fim de explicitar nao somente os crimes 
atribuidos a esses abusadores, como tambem as respectivas qualificadoras 
agravantes. O uso de internet pelo portador do disturbio pedofilia, assim como a 
propagagao de fotos e video envolvendo menores tambem e citado no referido 
trabalho. Indaga-se sobre a efetividade da ressocializagao do preso que cumpre 
pena privativa de liberdade e mais ainda e questionada a ressocializagao do preso 
pedofilo, visto que o mesmo nao possui o devido tratamento para o controle de sua 
doenga. Terapias diferenciadas sao propostas como medidas a serem utilizadas 
concomitantemente a pena privativa de liberdade no combate a pedofilia, garantindo 
uma possivel reintegragao do agente pedofilo na sociedade. O metodo de 
procedimento utilizado e o comparative o metodo de abordagem e o dedutivo e a 
tecnica de pesquisa e a bibliografica. 

Palavras-chave: Pedofilia. Pena privativa de liberdade. Ressocializagao. 



ABSTRACT 

The present work entitled "The disorder of pedophilia and its discipline in the current 
criminal justice system" is intended to study the pedophilia as a disease, at variance 
it's simply a sexual act committed against children and adolescents, as well as 
questioning the penalty imposed on the pedophile abuser. The objectives of this 
thesis is to describe the profile of abusers and their victims, to analyze the paraphilia 
of pedophilia from the perspective of psychology and psychiatry to allow a study of 
the existing laws dealing with criminal conduct committed by people with the disorder 
of pedophilia, leading to reflection on the effectiveness of punishment given to a 
pedophile, and point out the forms of treatment that pedophiles should be submitted, 
which are used concurrently with the existing punishments. It attempts to trace the 
appearance of the disease and all its peculiarities, demystifying the nomenclature as 
any pedophile child sexual abuse. The profile of the victim and abuser of the agent is 
exposed, allowing recognition of both and allowing analyzed data from a future 
prevention. For a better understanding of the theme is carried out to demonstrate the 
historical development of the lower world order, leading to the understanding of the 
penalties currently arranged by Brazilian law. There is the exhibition of Brazilian laws 
that enter the child or adolescent, demonstrating the existence of the lowest since the 
laws of rudimentary fourteenth to eighteenth centuries to the current Criminal Code, 
with the introduction of Law No. 12.015/09. The penalties, inserted in the Penal 
Code, apply to acts committed by pedophiles are enrolled in order to explain not only 
the crimes attributed to these abusers, as well as their qualifying aggravating. The 
use of internet by the carrier of the disorder pedophilia, as well as the spread of 
photos and video involving minors is also quoted in that work. One wonders about 
the effectiveness of rehabilitation of the prisoner who is serving a sentence of 
imprisonment is questioned and further the rehabilitation of an offender pedophile, 
since it does not have proper treatment to control their disease. Different therapies 
are proposed as measures to be used concurrently with deprivation of liberty in 
combating child abuse, ensuring a possible agent pedophile reintegration into 
society. The method of procedure used is the comparative method and the deductive 
approach is technique is the literature search. 

Keywords: Pedophilia. Deprivation of liberty. Resocialization. 
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1 INTRODUQAO 

A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, resguarda os direitos da crianca e do 

adolescente garantindo a maxima protecao destes, incluindo o desenvolvimento 

fisico, mental, moral, espiritual e social em condicoes de liberdade e de dignidade. 

Muitas vezes esses direitos sao afrontados, submetendo a crianga ou adolescente a 

uma situacao de exploracao, abuso, violencia, crueldade e opressao. 

O presente trabalho, cujo titulo e "O disturbio da pedofilia e seu 

disciplinamento no atual Direito Penal Brasileiro", trar£ sob enfoque o disturbio da 

pedofilia. Esta que e uma parafilia, ou seja, urn disturbio sexual no qual ha uma 

fantasia sobre o objeto de desejo, no caso a crianga e/ou adolescente, e busca a 

satisfagao do estimulo sexual atraves de condutas inadequadas. 

O objetivo geral da presente monografia e analisar as leis existentes que 

tratam das condutas criminosas cometidas pelos portadores do disturbio da 

pedofilia, levando a reflexao sobre a eficacia da punicao atribuida ao pedofilo. Os 

objetivos especificos sao: descrever o perfil do abusador e das suas vitimas; 

analisar o perfil da parafilia pedofilia sob a otica da psicologia e psiquiatria; e apontar 

as formas de tratamento a que devem ser submetidos os pedofilos, sendo estas 

utilizadas concomitantemente com as punigoes ja existentes. 

O metodo de procedimento utilizado no trabalho investigativo e o comparative 

permitindo que seja solucionada a problematica com a comparagao dos resultados 

ja conquistados. O metodo de abordagem sera meramente dedutivo, o que sera, 

permitido com a visualizagao critica do material teorico utilizado. 

A tecnica de pesquisa utilizada e a bibiiografica. baseada em livros e 

periodicos cientificos sendo que o material levantado compreende o universo de 

trabalho teoricos desenvolvidos em campos como da sociologia, antropologia, 

psiquiatria e psicologia; e a pesquisa documental. A coleta de dados, incluindo 

graficos e pesquisas cientificas embasarao o trabalho em comento, permitindo que 

sejam comprovados empiricamente os fatos alegados. 

A doenga pedofilia sera esposada de forma a abordar a materia em relagao ao 

sexo, idade, vinculo, entre outros aspectos do abusador, assim como sera tratado 

tambem a estrutura do perfil das vitimas destes individuos. A partir dessas 

definigoes sera permitida uma melhor compreensao acerca da estrutura pedofila, 
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possibilitando a prevengao e repreensao destes atos ilicitos cometidos pelo portador 
de tal doenga. 

O estudo em comento nao so abordar£ a pedofilia como urn disturbio, como 

tambem ressaltara a sua nao criminalizagao, visto que nao ha no atual ordenamento 

juridico brasileiro tratamento para esse transtorno sexual. O que sera exposto e a 

conduta do pedofilo, pois esta se encontra tipificada no Codigo Penal vigente. 

Havera a desmitificagao da denominagao pedofilo, nao sendo coerente relacionar tal 

termo a qualquer urn que cometa exploragao, abuso ou violencia no ambito sexual 

contra crianga e/ou adolescente, utilizando a terminologia pedofilia apenas quando o 

agente possuir o disturbio. 

Serao discriminados todos os crimes cometidos pelo portador deste disturbio, 

expondo a legislagao para cada crime em comento, simplificando assim o 

entendimento sobre determinadas praticas criminosas. 

Da mesma forma, serao apresentadas algumas alternativas para punir o 

delinquente, incluindo a terapia preventiva hormonal, a castracao quimica, a terapia 

cognitivo-comportamental, a terapia da aversao, entre outras. Tais formas punitivas 

acima expostas nao sao substitutivas as penas que se encontram na legislagao 

penal, sendo elas aplicadas concomitantemente as penas privativas de liberdade ja 

existentes, pois o pedofilo, apesar de portar o disturbio mental, nao possui 

eliminagao ou redugao da sua capacidade de compreensao, tendo consciencia da 

reprovagao social de seu ato. 

O trabalho esta subdividido em tres capitulos relacionados entre si: No 

primeiro capitulo sera abordada a historicidade da violencia praticada contra 

menores, demonstrando em especial o desenvolvimento do abuso sexual contra 

estes. Outros temas disciplinados neste capitulo inicial sao o conceito da pedofilia e 

o perfil do agressor pedofilo e de sua vitima. 

O capitulo posterior trata da pedofilia inserida no nosso ordenamento juridico, 

apontando a gradual transigao no tratamento dispensado aos menores por parte da 

nossa legislagao, desde a legislagao rudimentar ate a atual lei n° 12.015/09. Da 

mesma forma que aborda a existencia do menor na legislagao patria desde o seculo 

XIX, permitindo o entendimento sobre os fatos que culminaram na intensa protegao 

auferida ao menor por parte de nosso governo na atualidade. 

O capitulo derradeiro traz discriminadamente os atos cometidos pelos 

pedofilos que estao inseridos no nosso Codigo Penal apos a promulgagao da lei 
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n°12.015/09, alem de questionar a efetividade da pena privativa de liberdade 

atribuida aos pedofilos no que se refere a ressocializacao do mesmo. Terapias 

alternativas para o tratamento do abusador pedofilo sao abordadas nesse capitulo, 

culminando com a exposicao dos melhores metodos a serem utilizados no nosso 

pais no combate ao disturbio da pedofilia. 
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2 DA PEDOFILIA 

Desde a antiguidade existem relatos de abusos sexuais contra criangas e 

adolescentes. Esses abusos, na maioria das vezes, faziam parte da cultura local, 

onde os infantes eram tidos como mero objeto de posse de seus pais. 

Gradativamente, a crianga e o adolescente passaram a ser valorizados e protegidos, 

culminando com a atual situagao onde os menores sao verdadeiros detentores de 

direitos. 

A partir do momento em que foi priorizado o amparo a criangas e adolescentes 

foi repugnado qualquer ato abusivo cometido contra estes, repreendendo, entre 

outros, os atos cometidos pelos pedofilos. 

O presente capitulo trara o desenrolar historico do infante, mostrando a sua 

presenga na historia mundial e fazendo com que se compreenda a atual situagao de 

protegao total aos menores. Alem de expor de maneira simplificada o conceito e a 

situagao contemporanea da pedofilia, onde esta passou a ser declarada doenga, urn 

transtorno mental. 

2.1 O DESENVOLVIMENTO HIST6RICO DA VIOLENCIA CONTRA CRIANQAS E 
ADOLESCENTES 

A infancia e uma criacao da modernidade, nas civilizagoes primitivas o menor 

era tratado como res pertencente a familia ou ao Estado. Posteriormente, o 

consideravam urn mini-adulto, estando sujeito aos mesmos procedimentos 

dispensados a urn tipico adulto, seja de ordem juridica, moral, social e ate sexual. 

Entre as diversas civilizagoes primitivas que subjugavam fisicamente as 

criangas, praticando verdadeiros atos de tortura, podem-se destacar os Druidas. Por 

volta de 2000 a.C. os Druidas deram origem ao Halloween em homenagem ao 

senhor dos mortos, o deus Samhain, e que objetivava fazer culto aos mortos. 

Estima-se que toda noite do dia 31 de outubro os Druidas raptavam ou 

sequestravam criangas para serem oferecidas em rituais satanicos. Os sacerdotes 
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dessas civilizagoes acreditavam que ao sacrificar criangas o satanas receberia o 

holocausto e perdoaria o pecado de suas almas (VERONESE, 2010). 

Entre os hebreus tambem existiam praticas arbitrarias de violencia contra a 

crianga, estas podem ser observadas em diversos trechos da biblia envolvendo a 

passagem deste povo, sendo que tais praticas faziam parte da religiosidade e 

cultura dos hebreus. As agressoes a crianga, por exemplo, estao expostas em 

transcrigoes dos livros de 2° Reis, 21.6: "E ate fez passar a seu filho pelo fogo, e 

adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e 

prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira" e 2° Cronicas, 

28.3: "Tambem queimou incenso no vale do filho de Hinon, e queimou os seus filhos 

no fogo, conforme as abominagoes dos gentios que o Senhor tinha desterrado de 

diante dos filhos de Israel". 

Alem da violencia fisica, os menores sofriam tambem violencia sexual. Os 

primeiros vestigios de violencia sexual a crianga foram verificados nas tribos Marind, 

Melanesia (regiao da Oceania). Havia nessas tribos rituais de passagem e de 

iniciagao no qual meninos eram obrigados a cumprir etapas para assim tornarem-se 

adultos. Uma das etapas consistia num verdadeiro ritual orgastico masculino, 

permitindo qualquer homem penetrar os meninos iniciados, podendo este ritual durar 

de tres a quatro anos (MARTINS, 2002). 

Assim como as tribos Marind, o mundo islamico pratica ate os dias atuais 

violencia sexual contra infantes. A rigida moral que envolve o mundo islamico no que 

se trata da relagao entre homens e mulheres nao e a mesma quando relacionado a 

tolerancia dos abusos sexuais sofridos por criangas, iniciando essa afronta sexual 

com o profeta Maome. De acordo com a historia uma das esposas deste lider 

religioso foi Aicha, que possuia seis anos na epoca do seu noivado e catorze anos 

no periodo de seu casamento, segundo registros historicos a consumag^o do 

casamento de Aicha se deu quando esta possuia nove anos, estando Maome com 

mais de quarenta anos. Tal pratica nos paises islamicos e tao difundida que persiste 

ate os dias atuais, no ano de 2009 foram realizado 450 casamentos patrocinados 

pelos Hamas, no qual a maioria dos noivos possuia a idade entre vinte e cinco e 

trinta anos e a maioria das noivas possuia menos de dez anos de idade 

(VERONESE, 2010). 

Ainda no que concerne a violencia sexual e ao mundo islamico, reportando-se 

ao Egito, predecessor de grandes descobertas na area do conhecimento, este foi ao 
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mesmo tempo grande incentivador da violencia sexual contra criangas, 

exemplificadas por aquele que os representavam, os faraos. Estes submetiam 

criangas aos seus caprichos sexuais, tendo todos os seus desejos obedecidos 

(BONFIM, 2010). 

Na Grecia Antiga, por sua vez, e possivel obter registros de abuso fisico e 

sexual pelos quais as criangas estavam expostas em textos e em pinturas que 

retratam homens mantendo relagoes sexuais com adolescentes. Foi entre os 

gregos que surgiu o termo efebo, que atualmente e sinonimo de adolescente e que 

na Grecia Antiga era a designagao adotada pelos jovens que eram iniciados na vida 

sexual por um homem mais velho. Na Grecia o casamento entre pessoas de sexo 

opostos era somente para fins de reprodugao, sendo o amor assunto para homens 

maduros e seus rapazes. O relacionamento erotico entre um homem e um menino e 

o que se denomina de pederastia, na Grecia Antiga era uma questao de fascinio 

estetico, estando a pederastia inserida na formagao e educagao dos jovens 

(RODRIGUES, 2011). 

Como e sabido, a cultura grega influenciou diretamente a cultura romana. No 

Imperio Romano havia leis que impediam a sedugao e o amor por criangas nascidas 

livres, o que nao ocorria na pratica. No sec. II a.C. era banal o relacionamento entre 

homem e menino, devendo o menino assumir o papel passivo da relagao, pois so 

assim o homem estaria demonstrando masculinidade e virilidade. Os concubini eram 

aqueles meninos submetidos as vontades sexuais dos seus senhores, sendo 

verdadeiros escravos sexuais. No sistema patriarcal do Imperio Romano, o pater era 

o responsavel pela iniciagao sexual dos filius, onde a pratica sexual com este era 

habitual (MARTINS, 2002). 

Em diversas outras civilizagoes, paises e povos existia a pratica de violencia 

contra a crianga, seja no ambito sexual, fisico ou moral. Sempre se justificando por 

meio de religiao, moral ou costume. Atualmente ainda e comum o abuso sexual 

contra criangas, e em alguns paises e ate aceito, como no Tibet onde em alguns 

mosteiros budistas e tradigao os novatos dormirem com monges mais experientes 

(BONFIM, 2011). 

A grande guinada no tratamento dispensado as criangas se deu quando tais 

praticas sexuais foram consideradas inadequadas e ate ilegais, permitindo que 

diversos paises condenassem os abusos sexuais e fisicos contra a crianga, 
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quebrando assim um elo de violencia que perdurava ha milenios, e possibilitando um 
novo conceito de moralidade. 

2.2 DO CONCEITO 

A partir do momento em que a pratica sexual contra criangas passou a ser 

considerado um ato repulsivo foi possivel condenar os individuos que cometiam tais 

atos. A preocupacao com o infante tornou-se assunto prioritario para o Estado, 

culminando com a criagao de leis especificas contra a pratica de atos dessa 

natureza. 

Segundo Manuel Maria Duarte (2008, p. 1), a etimologia da palavra pedofilia e 

grega, advem de pedos que significa crianga e phyla que se refere ao amor. 

Denotando, dessa forma, a pedofilia como o amor que se tern por criangas. 

Com o tempo o termo pedofilia passou a ser usado amplamente para designar 

aquele que assedia ou abusa sexualmente de crianga ou adolescente. Desde 1994, 

a pedofilia passou a ser inserida no rol de transtornos mentais do DSM-IV 

(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders -fourth edition -1994, 

published by the American Psychiatric Association), sendo considerado pedofilo 

aquele que possui tal transtorno sexual (parafilia) e nao qualquer individuo que 

abuse sexualmente de crianga e/ou adolescente. 

Para melhor entendimento, o grafico a seguir vem a representar tudo o que 

esta contido no conceito de pedofilia. 
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GRAFICO 1. Conceito de Pedofilia 

1 

/ 2 A 

( ( O j i 
1 .Trantornos Mentais 
2. Transtornos Sexuais 
3. Parafilia 
4. Pedofilia 

Fonte: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4aed.OMS. 

De acordo com a apresentacao grafica verifica-se que a pedofilia esta inserida 

no conceito de parafilia, sendo esta, por sua vez, um transtorno sexual, e o 

transtorno sexual uma especime do transtorno mental. Apesar de ser um tipo de 

transtorno sexual a pedofilia nao e caracterizada apenas como um assedio ou abuso 

sexual cometido contra a crianga ou adolescente, o portador desta doenga possui 

outros meios de satisfagao sexual. 

A pedofilia se insere no rol de transtomos mentais, segundo a OMS 

(Organizagao Mundial de Saude)- ONU (Organizagao das Nagoes Unidas) sao 

considerados transtomos mentais e comportamentais "as condigoes caracterizadas 

por alteragoes morbidas do modo de pensar e/ou do humor (emogoes), e/ou por 

alteragoes morbidas do comportamento associadas a angustia expressiva e/ou 

deterioragao do funcionamento psiquico global". 

Para ser definido como transtorno mental e necessario a existencia de 

mudangas doentias no modo de raciocinar e agir. Ressalta-se que essa mudanga 
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nao se deve a um comportamento anormal ou mesmo a um pequeno periodo de 

comportamento anormal afetlvo, necessitando para a caracterizagao do disturbio 

mental a existencia habitual e persistente da anormalidade. 

No tocante ao transtorno sexual, que se encontra contido dentro da especie 

transtorno mental, Holmes (1997, p.408) diagnostica tres especies de transtomos 

referentes ao sexo, podendo ser classificadas em: 

1) disfuncoes sexuais, que envolvem desejo ou estimulacao 
insuficientes e problemas com o prazer (orgasmo); 
2) parafilias, genero daqueles que buscam a satisfagao de estimulo 
sexual atraves de meios inapropriados; 
3) os transtomos de identidade de genero. 

Essa classificagao especificada por Holmes segue os principals diagnosticos 

do Manual Diagnostico e Estatistico de Transtomos Mentais (DSM). O DSM 

exemplifica como disfungao sexual: a) desejo sexual hipoativo, quando ha ausencia 

ou reducao de fantasias sexuais e de vontade de ter atividade de cunho sexual; b) 

disfungao eretil, quando ha uma incapacidade persistente ou recorrente de manter 

uma eregao ate a conclusao da atividade sexual; c) ejaculagao precoce, quando ha 

uma argucia de que a ejaculagao foi mais acelerada que o almejado, de que nao 

houve controle da ejaculagao; e d) transtorno de excitagao (frigidez), e a falta de 

capacidade persistente ou repetida de obter ou manter a lubrificagao vaginal ate o 

fim do ato sexual. Por sua vez, sao considerados transtomos de identidade de 

genero: a) transexualismo, a pessoa se identifica psiquica e socialmente com o sexo 

oposto; b) travestismo, a pessoa nao se sente adequada quanto ao seu sexo, mas 

usa roupas do sexo oposto com objetivo de ter prazer erotico; e c) 

homossexualidade, a pessoa nao se sente inadequada quanto a seu genero, porem 

tern atragao por outra pessoa do mesmo sexo que ela. Quanto a parafilias podemos 

citar: a) fetichismo: prazer sexual em partes do corpo do parceiro, lugares inusitados, 

fantasias, entre outros; b) voyeurismo: prazer sexual em visualizar o prazer de outros 

sem que estes percebam; c) pedofilia: prazer sexual com infantes; e d) 

exibicionismo: prazer sexual na exposigao de orgao genitais (PARISOTTO, 2010). 

Implantada no conceito de pedofilia sendo uma especie de transtorno sexual 

se encontra a parafilia, de acordo com Kaplan & Sadock (1990, p.377): As parafilias 



17 

caracterizam-se por fantasias sexuais especificas, necessidades e praticas sexuais 

geralmente repetitivas e angustiantes para o individuo. 

Parafilias s§o, portanto, transtomos sexuais no qual o individuo parafilico 

possui desejos sexuais por objetos, situacoes ou atividades consideradas incomuns, 

causando a este desconforto, sofrimento ou prejuizo em alguma area da sua vida. A 

palavra parafilia etimologicamente vem de para que denota "paralelo" e filia que 

significa "afeicao a, amor a". Dessa forma o portador desse disturbio possui um 

apego a algo anormal paralelo aquilo que e considerado normal. 

A CID-10 refere-se a parafilia como um Transtorno de Preferencia, pois o 

parafilico possui verdadeira obsessao com o objeto, situagao ou atividade 

preferencial. Esta doenga se individualiza quando o portador substitui o ato sexual 

convencional por qualquer outro modo de procedimento sexual ou objeto sexual, so 

obtendo satisfagao e excitagao com o modo n§o-convencional. 

Tal transtorno mental acaba por originar um padrao comportamental repetitivo 

e rigido, acarretando uma compulsao obsessiva, onde os meios justificam o fim. 

Segundo o DSM-IV-TR (2002, p.543), s3o incluidas dentre as especies de parafilias: 

1. Exibicionismo; 2. Fetichismo; 3. Frotteurismo; 4. Masoquismo; 5. 
Sadismo Sexual; 6. Voyerismo; 7. Travestismo Fetichista; 8. 
Pedofilia; 9. Parafilia sem outra especificagao (necrofilia, zoofilia, 
parcialismo, coprofilia, clismafilia, urofilia e escatologia por telefone 
ou por computador). 

O exibicionismo e o prazer sexual em exibir genitais; fetichismo e o prazer 

sexual focado em objetos que se relacionam a partes do corpo humano; frotteurismo 

e o prazer sexual de esfregar-se em outra pessoa; masoquismo sexual e o prazer 

sexual obtido com o sofrimento; sadismo sexual e o prazer sexual com o sofrimento 

da vitima, voyeurismo e o prazer sexual em observar o outro sem que o perceba; 

travestismo fetichista e o prazer sexual no qual o individuo que se sente adequado 

quanto ao seu sexo possui ao vestir roupas do sexo oposto; pedofilia e o prazer 

sexual relacionado a criangas; necrofilia e o prazer sexual relacionado a cadaveres; 

zoofilia e o prazer sexual relacionado a animais; parcialismo e o prazer sexual 

focado exclusivamente em uma parte do corpo; coprofilia e o prazer sexual 

relacionado a fezes; clismafilia e o prazer sexual relacionado a enemas; urofilia e o 
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prazer sexual relacionado a urina; e escatologia por telefone ou computador e o 

prazer sexual relacionado a obscenidades por meio de chamadas ou da internet 

(TRINDADE e BREIER, 2010, p.32 e 33). 

O portador da parafilia pode praticar atitudes deliquenciais, como no caso do 

exibicionista que ao demonstrar seu orgSo genital podera ser enquadrado no delito 

de atentado violento ao pudor, podendo este ato ser denominado delito parafilico. 

Ha tambem atitudes parafilicas que sao aceitas com naturalidade pela sociedade, no 

caso do fetichista e daquele que faz uso da pornografia por meio de internet, 

indicando dessa forma, que nao e toda acao cometida pelo portador deste transtorno 

que e considerada ilegal. 

A parafilia pode ser dividida em tres graus: leve, moderada e grave. A leve 

ocorre quando o desejo ocorre raramente, a moderada quando ha uma maior 

frequencia e a grave quando o desejo toma proporgao de obsessao. A psiquiatria 

forense se interessa somente pela forma mais severa deste transtorno (BALLONE, 

2005). 

Para distinguir o estado grave desse disturbio e necessario observar tres 

peculiaridades: o carater opressor, o carater rigido e o carater impulsive O carater 

opressor consiste na perda do livre-arbitrio no que se refere a alternativas e 

escolhas, tendo o parafilico uma unica alternativa sempre, a sua expressao sexual, 

sendo esta insubstituivel. O carater rigido demonstra que o padrao estabelecido pelo 

portador para a obtencao de sua finalidade e inalteravel, so alcancando a excitacao 

sexual quando esta imerso neste severo padrao comportamental. O carater 

impulsivo e perceptivel na necessidade de repeticao do ato delinquencial que possui 

o parafilico, sendo essa repeticao imprescindivel e obsessiva (BALLONE, 2005). 

A parafilia e desenvolvida a partir de uma complexa interacao de varios 

fatores, tantos geneticos como ambientais, porem a exposicao do portador a uma 

forte situagao de estresse vem a desencadear tal doenga. Pode o parafilico possuir 

a doenga por toda a vida sem que esta se manifeste, ou entao pode este obter total 

controle de sua doenga, impedindo sua compulsao. 

Quern possui algum transtorno parafilico deve procurar orientagao profissional, 

assim como qualquer outro individuo possuidor de algum transtorno mental. O 

portador deve ter consciencia que apesar da doenga ser involuntaria, o parafilico 

tern o dever de vivenciar sua sexualidade com a mesma responsabilidade de quern 
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possui uma sexualidade convencional, tendo que ajustar sua doenga as regras de 
convivencia social. 

O pedofilo parafilico tambem obtem satisfacao sexual em visualizar ou 

reproduzir fotos e videos pornograficos e ate sexuais com menores (por qualquer 

meio de comunicagao, em especial por meio da Internet) e em visualizar menores 

praticando sexo. Podendo ser pedofilo, inclusive, o proprietario do estabelecimento 

onde ocorrem esses atos sexuais. 

O ciberabuso e os outros tipos de atos ilicitos cometidos pelo pedofilo 

abusador sao classificados por Jorge Trindade e Ricardo Breier (2010, p.40) como: 

exclusivamente homossexual, exclusivamente heterossexual, mista, intrafamiliar, 

extrafamiliar, tipo exclusivo, tipo nao exclusivo e ciberabuso. 

Conceituando as especies acima, Trindade e Breier (2010, p.40) seguem 

expondo: exclusivamente homossexual se da quando ha interesse unicamente por 

crianga do mesmo sexo do abusador; exclusivamente heterossexual quando o 

interesse e unicamente por crianga de sexo oposto; mista quando o interesse e por 

crianca tanto do sexo feminino quanto masculino; intrafamiliar e quando o abuso 

sexual ocorre no ambiente familiar (pai, padrasto, tio, mae, irmao, namorado(a) da 

vitima, primo, baba, avo, companheiro(a), av6, madrasta, tia, namorado da mae); 

extrafamiliar e quando ocorre fora do ambiente familiar; tipo exclusivo se da quando 

o pedbfilo abusador somente possui atividade sexual com criangas; tipo nao 

exclusivo ocorre quando o abusador possui relagoes com adultos, porem sua 

preferencia sao criangas; e ciberabuso ocorre quando ha um aliciamento de criangas 

pela internet. 

2.3 DO PED6FILO E SUA ViTIMA 

O agente da pedofilia nao possui um perfil exato, para a sua identificagao e 

muito mais visualizado certo modelo comportamental do que aspectos fisicos. Esses 

ultimos sao estatisticamente relatados, podendo servir como indicios para uma 

futura prevengao. 
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Os pedofilos sao individuos perfeitamente normals, com um bom 

relacionamento social e um bom emprego, o que leva o pedofilo abusador muitas 

vezes a atuar na sua pr6pria familia ou meio de trabalho, se camuflando na conduta 

de bom moco que portam nesses ambientes. Sao, em sua maioria, homens adultos, 

como demonstrado no grafico abaixo que apresenta o perfil dos abusadores sexuais, 

grafico este fornecido pelo site da ABRAPIA (Associacao Brasileira Multiprofissional 

de Protecao a Infancia e a Adolescencia). 

Para uma compreensao absoluta do tema, os pedofilos e suas vitimas, os 

perfis dos abusadores sexuais estar3o divididos em dois graficos, o primeiro 

relacionando o sexo, e o segundo a faixa etaria desses abusadores. 

PERFIL DOS ABUSADORES SEXUAIS 
1548 denuncias 

GRAFICO 2. Perfil dos abusadores sexuais: Sexo 

7 
Masculino 
(90,05%) 

Homens c 
mulheres 
aliciamda 

Feminino 
(4,52%) 

Nao 
informado 

(0,45%) 
mesma 

denuncia 
(4.97%) 

Fonte: ABRAPIA, 2010 
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GRAFICO 3. Perfil dos abusadores sexuais: Faixa Etaria 

31 a 45 anos Maiorde45 18 a 30 anos Nao Diversas Menor de 18 
(38,18%) anos (20,41%) informado idades anos (2,97%) 

(21,51%) (12,14%) (4,78%) 

Fonte: ABRAPIA, 2010 

Percebe-se, pelo grafico exposto acima que, no tocante aos abusadores 

sexuais e predominante o sexo masculino, sendo estes os abusadores em mais de 

90% dos casos. Ja quanto a idade mais de 50% possuem acima de 31 anos. 

Constata-se tambem que, na imensa maioria dos casos o agente que abusa e 

homem maior de idade. Assim, nao se pode alegar ingenuidade, demencia ou 

incapacidade ao parafilico em questao, pois o pedofilo abusador possui perfeita 

consciencia do que e certo e do que e errado, tendo nogao de etica e moral. 

Ainda no que concerne ao perfil do parafilico pedofilo, segundo Christiane 

Sanderson (2008, p. 71), pode ainda os abusadores portadores da pedofilia serem 

divididos em duas amplas categorias: os pedofilos predadores e pedbfilos nao 

predadores. Nas palavras da autora, sao caracteres dos pedofilos predadores: a) o 

abuso sexual ocorre dentro do contexto do rapto; b) expressa raiva e hostilidade por 

meio do sexo; c) nao tratam de obter consentimento; d) expressa outras 

necessidades por meio do sexo; e) rapta com o objetivo de abusar sexualmente a 

crianca; f) ameacam a crianga; g) ignoram o sofrimento da crianga; h) justifica o seu 

comportamento; e i) o abuso sexual e frequente, agressivo e sadico. 

Ja os pedofilos nao predadores, como se refere Sanderson (2008), sao 

divididos em pedofilos regressivos e pedofilos compulsivos. Regressivos sao 

aqueles que sentem atragao e prazer com adultos, podendo ser do mesmo sexo ou 
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nao, porem quando estao sob situagao de forte estresse regridem a uma situagao 

primitiva, interessando-se por criangas. Compulsivos sao os que demonstram 

comportamento recorrente e previsivel com relagao aos infantes, sao pobres, porem 

sedutores o suficiente para ludibriar uma crianga com seu "amor ou amizade". 

O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (2004), 4th edition 

(DSM-IV), da Associagao de Psiquiatras Americanos consideram pedbfilos os 

inseridos em tres quesitos: 

1. Por um periodo de ao menos seis meses, a pessoa possui intensa 
atragao sexual, fantasias sexuais ou outros comportamentos de 
carater sexual por pessoas menores de 13 anos de idade; 
2. A pessoa decide por realizar seus desejos, seu comportamento e 
afetado por seus desejos, e/ou tais desejos causam estresse ou 
dificuldades intra e/ou interpessoais; 
3. A pessoa possui mais do que 16 anos de idade, e e ao menos 
cinco anos mais velha do que a(s) crianga(s) citada(s) no criterio. 

O individuo que sente atragao por criangas devera estar inserido nessas tres 

caracteristicas para ser considerado pedofilo. O quesito objetivo e a idade do 

aliciador e da vitima, nao podendo esta ultima portar mais de 13 (treze) anos e o 

primeiro deve possuir no minimo de 16 (dezesseis) anos, devendo existir uma 

diferenga de 5 (cinco) anos entre a idade do abusador e do infante. 

Alem do criterio objetivo da idade do aliciador e da vitima, Ferraris e Graziosi 

(2004, p.80) passaram a apresentar a maneira de agir do abusador no seu 

"Decalogo do Pedofilo" contribuindo para uma melhor identificagao do delinquente. O 

perfil encontrado no "Decalogo do Pedofilo" foi tracado a partir da resposta de vinte 

pedofilos, sendo consideradas atitudes do portador da pedofilia: 

1 .Passar o maior tempo possivel com a crianga; 
2.Ser amavel e simpatico e tocar-lhe "acidentalmente"; 
3.Procurar criangas com pouca supervisao dos pais; 
4.0 ideal e uma crianga proveniente de uma familia dificil e 
desagregada, que busca apoio; 
5. Escolher uma crianga sem amigos e dizer-se seu amigo; 
6. Procurar uma crianga que tema seus pais, pois ela fica contente 
por sentir-se protegida; 
7. Usar o amor como isca e evitar as ameagas o quanto for possivel; 
8. Mostrar-se interessado pelo bem-estar da crianca; 
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9. Assegurar-se de que nao ha ninguem por perto e convencer a 
crianca de que tudo esta bem e nada de mal ira Ihe acontecer; 
10. Dizer que o que esta acontecendo e licito e, se nao conseguir 
convencer, entao ameacar e intimidar. 

A partir dos perfis tragados por psiquiatras, doutrinadores e estudiosos e 

possivel realizar uma maior prevencao contra o pedofilo abusador, permitindo que 

se torne perceptivel a atuagao deste, utilizando desde as informagoes sobre o modo 

de agir ate mesmo aspectos fisicos e psicologicos. 

Apesar dos perfis pedofilos tragados, identificagao do parafilico pedofilo ainda 

e bastante imprecisa, visto este aparentar total normalidade. Em contrapartida, o 

perfil pedofilo, o perfil da vitima desses agentes sexuais e perfeitamente detectavel, 

iniciando com a idade da vitima, que e de ate treze anos. 

Outro fator que atrai o pedofilo e a crianga que aparenta ter sua idade e que 

se comporta de maneira infantil, uma crianga de doze anos que possui uma 

aparencia de adulto e se comporta como, nao sao alvos do interesse do pedofilo. 

A ABRAPIA (Associagao Brasileira Multiprofissional de Protegao a Infancia e a 

Adolescencia, 2004) tragou um perfil da vitima de abusos sexuais, sejam estes 

abusos cometidos por pedofilos ou nao. Os graficos a seguir apresentam tal perfil, 

sendo estes relacionados ao sexo e faixa etaria, veja-se: 

PERFIL DA VlTIMA DE ABUSOS SEXUAIS 
1547 denuncias 

GRAFICO 4. Perfil da vitima de abusos sexuais: Sexo 

Feminino (76,29%) Masculino Meninas e meninos Naoinformado 
(17,05%) abusados na (0,39%) 

mesma denuncia 
(6,27%) 

Fonte: ABRAPIA, 2010 
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GRAFICO 5. Perfil da vitima de abusos sexuais: Faixa Etaria 

1 1 1 i 
12 a 18 anos Menor de 8 8 a l l anos Diversas idades Naoinformado 

(47,10%) anos (18,54%) (18,41) (14,0%) (0,84%) 
Fonte: ABRAPIA, 2010 

Como verificado, quanto ao abuso sexual, a maior parte ainda ocorre com 

pessoas entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos, sendo, portanto a maioria dos casos 

nao praticados por pedofilos. Porem, quase 40% dos casos ocorre com vitimas de 

ate 11 (onze) anos, demonstrando que grande parte das vitimas de abuso sexual 

ainda sao criangas. Ja quanto ao sexo, a maioria absoluta sao vitimas do sexo 

feminino, sendo este o sexo predominante no que concerne a vitima do abusador. 

O perfil da vitima e do abusador pedofilo, assim como o reconhecimento da 

pedofilia como transtorno mental de cunho sexual e imprescindivel para a prevengao 

do abuso contra o menor e para a punicao dos atos cometidos pelos pedofilos. 

Porem, cabe ao estado, atraves da criacao de normas e leis, ordenar o meio para 

que esta punigao se concretize. 
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3 DO ORDENAMENTO JURlDICO E A PEDOFILIA 

Por muito tempo as leis que tratavam dos atos cometidos contra menores 

eram demasiadamente brandas. Atualmente, a crianga e o adolescente sao 

extremamente amparados pelo nosso ordenamento juridico, essa protegao se da de 

forma natural e gradativa, a medida que foi percebida a fragilidade destes e sua 

importancia na continuidade da evolugao da nossa nagao. Esse protecionismo 

ocasionou a rigidez na legislagao que trata das praticas criminosas cometidas por 

portadores da pedofilia. 

A pedofilia em si nao se caracteriza como crime, nao estando ela inserida no 

nosso ordenamento juridico. Dessa forma, um individuo portador desta parafilia nao 

pode ser considerado criminoso apenas por ser portador de tal sindrome, o que e 

considerado ilegal sao as atitudes do pedofilo, estes atos e que se encontram 

tipificados na nossa legislagao. O capitulo expoe a insergao dos menores na 

legislagao patria desde o ordenamento rudimentar ate o ordenamento 

contemporaneo, mostrando tambem quais das agoes pedofilas estao inseridas na 

nossa legislagao penal. 

3.1 OS MENORES NO ORDENAMENTO JURlDICO BRASILEIRO 

Os menores vem ocupando de forma progressiva e crescente uma sublime 

importancia na nossa legislagao, isto devido a intensa protegao dispensada a essas 

criangas e adolescentes por parte do Estado. Porem, nem sempre houve esse 

tratamento com relagao aos nossos infantes, estando estes alheios a sociedade na 

legislagao rudimentar. 

Os primeiros infantes brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil nao 

possuiam muita importancia na sociedade, sendo considerados simples objetos de 

uso adulto. No que concerne a seus direitos a situagao era ainda mais precaria, nao 

tendo eles nenhuma protegao por parte da colonia brasileira ou do imperio 

portugues. 
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Entre os seculos XIV e XVIII, aproximadamente metade das criangas nascidas 

em Portugal faleciam antes de sete anos completos, por esse motivo os pais 

buscavam nao se afeigoar as criangas nascidas, culminando muitas vezes no 

abandono, exploragao ou venda destas. Da mesma forma foram tratadas as 

criangas indigenas, sendo enganados, reprimidos e escravizados, mesmo contra a 

vontade dos jesuitas. As criangas africanas que chegavam ao Brasil padeciam do 

mesmo tratamento (KAMINSKI, 2002, p.14). 

Em 1823, no Periodo Imperial, foi elaborada a primeira Constituigao brasileira, 

Jose Bonifacio organizou o primeiro Projeto de Lei protegendo a crianga e os 

escravos menores, englobando estes como detentores de direitos humanos. Porem, 

o imperador do Brasil instituiu nessa epoca o poder moderador, vetando o Projeto de 

Lei feito por Bonifacio, nao obtendo essa primeira Constituigao nenhuma referenda 

as criangas, escravos ou desassistidos. 

Apos a criagao da primeira Constituigao brasileira, no que tange a crianga e o 

adolescente na legislagao patria, foi criado em 16 de dezembro de 1830 o Codigo 

Criminal do Imperio do Brasil, sendo esta a primeira legislagao que mencionou os 

menores, apenas caracterizando como menores criminosos aqueles que possuiam 

menos de 21 anos. Dessa forma, criangas e adolescentes passaram a ter seu 

acesso no Direito brasileiro devido o cometimento de crimes e as punigoes impostas 

a eles, nao sendo relevante a sua condigao de pobreza, necessidade ou 

desassistencia. 

Em 12 de junho de 1862, a lei do senador Silveira da Mota voltou a se reportar 

as criangas escravas. Nela, o escravo menor nao poderia ser separado dos seus 

pais escravos, nao podendo ser vendido separadamente deles, essa norma 

referente a crianga foi a primeira no ambito da protegao familiar. 

A primeira instituigao que auxiliou os menores carentes, abandonados e 

pervertidos foi a Igreja Catolica. Com o tempo, o Imperio portugues passou a praticar 

a caridade a fim de minimizar sua culpa no tocante as exploragoes a populagao mais 

carente, autorizando que as criangas abandonadas fossem entregues a homens 

bons e familias abastadas, o que na pratica ocasionava outra forma de exploragao 

por parte da familia do adotado (KAMINSKI, 2002, p.19). 

Com o surgimento do Codigo Penal dos Estados Unidos do Brasil, apos a 

proclamagao da republica, o menor foi novamente citado no seu artigo trinta, este 

permitia que os maiores de nove anos e menores de catorze anos que cometessem 
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infragao, tendo o discernimento sobre o que e correto ou nao, fossem reclusos a 

estabelecimento educativo industrial pelo tempo que o juiz ordenar, nao excedendo 

a idade de dezesseis anos. 

Apos a implementacao do Codigo Penal do Estados Unidos do Brasil, a 

Republica infundiu no Estado uma ideia de responsabilidade quanto a assistencia 

dos menores, o abandono do menor a pobreza contrariava o ideal de Ordem e 

Progresso propagado. Mesmo com esse intento a Constituigao Republicana nao 

trouxe nenhuma mengao aos menores. 

Por sua vez, na epoca iluminista, com a revolugao intelectual, foi difundida a 

necessidade de protegao as criangas. A Lei Federal brasileira de n.4.242/21 abarcou 

normas como o conceito de abandono e os institutos que suspendiam e que 

ocasionavam a perda do patrio poder, assim como fixou a imputabilidade penal aos 

dezoito anos, sendo os menores de catorze anos completamente imputaveis. 

A ideia da elaboragao de uma legislagao especifica em favor do menor foi 

cada vez mais difundida, tendo o Decreto n. 16.272 criado o Juizo Privativo de 

Menores, aprovando o Regulamento da Assistencia e Protegao aos Menores 

Abandonados e Deliquentes. 

Por sua vez, o Decreto n° 5.083, de 01 de dezembro de 1926, finalmente 

acolheu uma nova concepgao de patrio poder, transformando a responsabilidade 

com o filho dever e fungao do pai, alem de permitir a intervengao do Estado nessa 

relagao, tornando assim o Estado responsavel-solidario. 

Desde o inicio do seculo vinte ate os dias atuais o tratamento despendido aos 

menores passou da repreensao a assistencia. O Codigo de Menores de 1927 surgiu 

responsabilizando os pais pelas atitudes dos filhos. A sangao sofrida pelo menor nao 

consistia no castigo e sim na educacao, atraves da pedagogia educativa. 

Tal ordenamento tratava apenas de duas especies de menor: o menor 

abandonado e o menor delinquente. Sendo menor abandonado aquele que nao 

possuia moradia certa, que os pais eram falecidos, ignorados ou desaparecidos. Era 

considerado menor deliquente aquele que era prostituto, mendigo, estivesse preso 

ha mais de dois anos, de maus costumes ou exercesse atividade proibida. Surgiam 

diversas qualificagoes para esses menores, tais como: expostos (quando menores 

de sete anos), abandonados (quando menores de dezoito anos), vadios (meninos de 

rua), mendigos (os que pedem esmolas ou vendem coisas na rua) e libertinos (que 
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frequentam prostibulos). Havia omissao legislativa no que se refere a qualquer outra 

especie de menor nao inserido nesses dois casos (SILVA, 2001, p.2). 

Corroborando com tal entendimento, o artigo 1° do Codigo de Menores de 

1927 vem comprovar a existencia dos termos menores abandonados e menores 

delinquentes, quando dispoe que: o menor, de um ou de outro sexo, abandonado ou 

delinquente, que tiver menos de 18 anos de idade, sera submetido pela autoridade 

competente as medidas de assistencia e protegao contidas neste Codigo". 

O artigo em comento demonstra nao somente os tipos de menores abordados, 

como tambem a idade maxima para ser considerado menor, que seria de 18 anos, 

ficando visivel a intenceio assistencial e protetiva no tocante a punicao. 

O Codigo de Menores de 1927 dispos ainda sobre os efeitos do abandono, 

tornando o Estado tutor do orfao, dizia ainda tal Codigo que o nao-cumprimento dos 

deveres estipulados pelo Codigo Civil de 1° de Janeiro de 1916 justificava a 

transference da tutela paterna para o Juiz. Garantia esta legislagao que os 

processos de destituicao da tutela paterna seriam gratuitos e correriam sob segredo 

de justica, permitindo inclusive o sigilo dos genitores nos processos de doacao, em 

especial o do estado civil da mae e das condigoes em que o filho foi gerado. 

O artigo 68 deste codigo dividia os menores em dois grupos: os menores 

delinquentes, menores de catorze anos, e os de catorze anos completos a dezoito 

anos incompletos, sendo diferenciado o tratamento para cada categoria de 

delinquente. 

Na mesma epoca do Codigo de Menores de 1927 foi promulgado o Decreto-

Lei n. 2.848/40 (Codigo Penal) determinando a inimputabilidade criminal do menor 

de dezoito anos, perdurando tal assertiva ate a contemporaneidade, separando os 

menores delinquentes e os condenados adultos. Ja em relacao aos menores 

delinquentes maiores de dezesseis anos, instituia esse decreto a possibilidade de 

liberdade vigiada. 

Ao mesmo tempo em que o Decreto-Lei em comento determinava a nao 

putabilidade de tais menores, o Codigo de 1927 trazia normas relativas a adogao, 

permitindo que apos trinta dias de recolhimento da crianga sem que nenhum 

responsavel se manifestasse, qualquer pessoa idonea que assim desejasse poderia 

solicitar a tutela paterna da crianga. Poderiam ser pais adotivos os conjuges casados 

por mais de cinco anos, os casais que nao pudessem ter filhos e as viuvas e viuvos, 

tendo o filho adotado os mesmos direitos de um filho legitime 
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O momento transicional entre o Codigo de Menores de 1927 e o de 1979 se 

deu com a criagao da Fundacao Nacional do Bem-Estar do Menor (Funabem). 

Aprovada no Ano Internacional da Crianga, o Codigo de Menores de 1979 inseria a 

Doutrina da Situagao Irregular, esta referia-se aos menores que se encontravam em 

situagao irregular, nao tratando a crianca irregular como detentora de direitos, 

trazendo um sistema processual repressivo-punitivo. Os menores considerados 

irregulares eram divididos em tres tipos: os abandonados, as vitimas e os infratores. 

Nessa epoca foram abolidas as diversas nomenclaturas referentes a esses 

irregulares (vadio, infrator, libertino, delinquente, abandonado, entre outros), sendo 

todos inseridos na condigao de situagao irregular. 

No conceito original da doutrina da Situagao Irregular, o Estado e a sociedade 

eram considerados regulares, enquanto o menor delinquente e o orfao eram 

considerados irregulares, pois estes e que nao tinham conseguido se adaptar ao 

ideal de individuo propagado pela coletividade dominante, representando o 

problema da sociedade vigente e devendo ser aplicadas as medidas que sanariam a 

situagao dos menores irregulares. O Codigo abordou questoes relativas a 

assistencia, protegao e vigilancia, afirmando que Estado apenas protegeria aqueles 

brasileiros menores em situagao de falta, carencia e transgressao. 

A enunciagao da Doutrina da Protegao Integral se deu antes da Doutrina da 

Situagao Irregular na Declaragao dos Direitos da Crianga em 1959, porem devido o 

momento historico ela foi amplamente rejeitada, sendo tal doutrina aceita somente 

no final da decada de oitenta, estando inserida na Constituigao de 1988 e no 

Estatuto da Crianga e do Adolescente, pela Lei Federal n. 8.069, de 13 de julho de 

1990. 

O grande movimento de democratizagao permitiu o acolhimento da Doutrina 

de Protegao Integral, havendo na epoca um repudio absoluto a tudo o que fosse 

referente ao Regime Militar. A Doutrina em comento trata a crianga e o adolescente 

com prioridade total, resguardando seus direitos devido a fragilidade que os mesmos 

apresentam. O menor passou a ser visto como credor de direitos, derrubando de 

uma vez por todas o resquicio do menor-objeto pertencente a seus pais, detendo o 

Estado total controle sob a crianga. 

Com a insergao da Doutrina de Protegao Integral na Constituigao de 1988, o 

ordenamento juridico brasileiro passou a combater toda forma de negligencia, 

discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e opressao contra o menor. Pela 
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primeira vez no ordenamento juridico brasileiro o menor foi tratado com prioridade 

absoluta, passando a ter direitos e garantias fundamentais. Os direitos fundamentais 

das criangas e adolescentes foram assegurados no artigo 227 da Constituigao 

Federal de 1988, in verbis: 

Art.227. E dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a 
saude, a alimentagao, a educagao, ao lazer, a profissionalizagao, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar 
e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e 
opressao. 

Alem de assegurar os direitos fundamentais do menor, a Carta Magna trouxe 

ainda mecanismos que garantem esses direitos, tendo o dever de proteger o menor 

de dezoito anos simultaneamente os pais, a sociedade e o Estado. A sociedade, 

pela primeira vez na historia do Brasil, passou a ter responsabilidade em relagao a 

figura do menor. 

O Estatuto da Crianga e do Adolescente surgiu apos a Constituigao Federal de 

1988 para regular os dispositivos que se referiam a protegao a crianga e o 

adolescente. As principals inovagoes trazidas pelo ECA, de acordo com llenilda 

Venancio Justo (1991, p.26) sao as seguintes: 

1 .A aboligao das categorias ideologicas e estigmatizantes de "menor" 
e "situagao irregular"; 
2. A inclusao de todas as criangas e jovens sem discriminagao; 
3. A desjurisdicionalizagao e a despolicializagao; 
4. A municipalizagao do atendimento dos direitos de assistencia social 
e protegao especial; 
5. A priorizagao obrigatoria da questao; 
6. A enfatizagao das politicas sociais basica; 
7. A humanizagao do atendimento; 
8. A participagao da cidadania na elaboragao, acompanhamento e 
controle das politicas de atendimento em todos os niveis; 
9. A criagao de novos mecanismos e instrumentos para a efetivagao 
do direito constitucional; 
10. A revogagao do Codigo de Menores. 
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Pela citagao transcrita acima verifica-se que, o Estatuto so enfatizou as ideias 

apresentadas na Doutrina de Protegao Integral, tornando-as normas, assim como 

possibilitou o cumprimento dessas normas, limitando a atuagao do Juiz, do Estado, 

dos pais, da policia e da sociedade em geral. 

3.2 AS AQOES PED6FILAS NO ORDENAMENTO JURlDICO 

Como ja exposto, nao existe no ordenamento juridico brasileiro nenhuma 

mencao a pedofilia, nao sendo esta doenga, portanto, ilicita. O que se pune, no que 

se refere ao agente abusador pedofilico sao as agoes criminosas cometidas por 

estes, passiveis das cominagoes legais. 

Por sua vez, de acordo com o nosso ordenamento juridico, sao condutas de 

pedofilos tidas como criminosas: a prostituigao de menores; a exploragao sexual de 

criangas e adolescentes; o estupro de vulneravel ou de adolescentes; o assedio 

sexual a menores, a corrupgao de menores; a satisfagSo de lascivia mediante 

presenga de crianga ou adolescente; o favorecimento da prostituicao do vulneravel; 

a produgao ou reprodugao de fotos ou videos pornograficos, e/ou cena de sexo 

explicito envolvendo crianca ou adolescente. 

A partir da Carta Magna vigente houve um cerceamento nos atos cometidos 

pelos pedofilos, pois a mesma permitiu que pela primeira vez na historia legislativa 

brasileira, houvesse uma expressa protegao ao menor abusado ou aliciado, como 

esta exposado no artigo 227, §4°, CF, in verbis: 

Art. 227. £ dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar a 
crianga e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito a vida, a 
saude, a alimentagao, a educacao. ao lazer, a profissionalizagao, a 
cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivencia familiar 
e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda a forma de 
negligencia, discriminagao, exploragao, violencia, crueldade e 
opressao. 
[...] 
§4°. A lei punira severamente o abuso, a violencia e a exploragao 
sexual da crianga e do adolescente. 
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O artigo em comento da Constituigao Federal de 1988 permitiu nao so a 

criagao de diversas outras leis protetivas, como tambem explicitou o rigor pelo qual 

deve ser tratado este assunto, tornando a assistencia ao menor prioridade estatal. 

A Lei n° 8.069, de 1990, que trouxe mudanga na redagao original do artigo 

227, §4° da Constituigao Federal de 1988, quando acrescentou o artigo 227- A. Tal 

inovagao dispoe sobre a exploragao sexual e prostituigao de criangas e 

adolescentes, cominando pena de quatro a dez anos de reclusao, e multa para os 

agentes que incorrem nesses crimes. Permitindo, inclusive, o enquadramento do 

proprietario, gerente ou responsavel pelo local em que essas condutas ilicitas ocorre 

nas mesmas penas. 

Alem da Lei n° 8.069/90, o Codigo Penal Brasileiro tambem tipifica outras 

agoes criminosas cometidas por pedofilos, permitindo que os parafilicos que 

cometem estas agoes sofram as punigoes dispostas nesse ordenamento. 

O artigo 213 do C6digo Penal trata do estupro, a Lei n° 12.015 de 07 de 

agosto de 2009 inseriu o atentado violento ao pudor no crime de estupro, alem de 

permitir que fosse vitima ou agente de tal crime tanto a pessoa de sexo feminino, 

quanto a pessoa de sexo masculino. Sendo estupro o constrangimento mediante 

violencia ou grave ameaga, visando o cometimento de ato de conjungao carnal, ou a 

pratica, ou permissao de outro ato libidinoso a ser cometido com ele. O §1° deste 

artigo torna mais rigida a punigao deste crime quando o mesmo e atentado contra 

menor de dezoito e maior de catorze anos. 

Por sua vez, o assedio sexual presente na Lei n° 12.015/09, no artigo 216- A, 

e obtido quando ha o constrangimento com a intengao de obter vantagem ou 

favorecimento sexual, estando o constrangedor numa situagao superior, seja 

hierarquica ou de ascendencia. Segundo o § 2°, a pena e aumentada em ate um 

tergo se o constrangido for menor de 18 anos. 

A rigorosidade percebida ate entao nos artigos do Codigo Penal que se 

referem as condutas do abusador contra menores so adveio com o surgimento da 

Lei n°12.015/09, ou seja, a legislagao anterior a 2009 nao apresentava 

especificagoes no que concerne aos menores de dezoito anos, nao sendo ate entao 

qualificado o ato cometido contra esses menores. 

Os doutrinadores Jorge Trindade e Ricardo Breier (2010, p. 109) expoem 

outras alteragoes proporcionadas pela supracitada lei, onde existam crimes sexuais 

cometidos pelo portador da parafilia pedofilia, Sclo eles: 
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1. Artigo 217-A. incrimina a pratica de conjungao carnal ou ato 
libidinoso com menor de 14 anos e, igualmente, quando a vitima for 
enferma ou deficiente mental, sem o discemimento para o ato 
sexual, ou por qualquer outra causa nao oferecer resistencia (pena 
de reclusao de 8 a 15 anos).0 legislador denominou esta norma de 
estupro de vulneravel, antiga denominagao do estupro presumido, 
justamente por levar em consideragao as condigoes do entendimento 
e consentimento da vitima. Qualificara o crime, se do ato abusivo 
sexual resultar lesao corporal grave (pena de reclusao de 10 a 20 
anos) ou morte (pena de reclusao de 12 a 30 anos); 
2. Artigo 218. Incrimina o induzimento de menor de 14 anos a 
satisfagao de lasciva de outrem por maio de contato fisico ou nao, 
com uma pena de reclusao de 2 a 5 anos; 
3. Artigo 218-A. incrimina a pratica ou ato libidinoso sexual na 
presenga de menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar, a fim de 
satisfazer lascivia propria ou de terceiro (pena de reclusao de 2 a 4 
anos); 
4. Artigo 218-B. incrimina a prostituigao e a exploragao sexual de 
vulneravel (pena de reclusao de 4 a 10 anos); se o crime e praticado 
com o fim de vantagem economica, aplica-se multa. O proprietario, 
gerente ou responsavel pelo estabelecimento onde se realizam tais 
praticas e responsabilizado com a mesma pena, alem da cassagao 
da licenga, de funcionamento de estabelecimento; 
5. Artigo 231. Incrimina o trafico internacional de pessoa para o 
exercfcio da prostituigao ou qualquer outra forma de exploragao 
sexual em territorio nacional (pena de reclusao de 3 a 8 anos com 
acrescimo de metade da pena quando menor de 18 anos); 
6. Artigo 231- A, § 2°. Incrimina o trafico interno para fins de 
exploragao sexual dentro do territorio nacional com pena de 2 a 6 
anos de reclusao com acrescimo da metade da pena quando menor 
de 18 anos. 

Pelo que foi exposto presume-se que a Lei n° 12.015/09 incriminou aqueles 

que: praticam conjungao carnal, ou ato libidinoso com menor de 14 anos 

(denominado vulneravel); induzem menor de 14 anos a satisfagao de sua lasciva; e 

praticam ato libidinoso sexual na presenga de menor de 14 anos, descrevendo a 

qualificadora de tais crimes e agravando suas penas. Alem de incriminar a 

prostituigao e exploragao de vulneravel; o trafico internacional de pessoas para o 

exercicio de qualquer pratica sexual; e o trafico interno para fins de exploragao 

sexual dentro do territorio nacional, agravando suas penas e trazendo as 

qualificadoras pertinentes. 

Com a percepgao da existencia de outras formas danosas de satisfagao do 

pedofilo que nao o contato direto com o menor, os legisladores se propuseram a 

locupletar as lacunas legislativas existentes criando leis que permitissem a punigao 

daqueles que incorriam nos crimes ciberneticos. A principal inovagao foi a criagao de 
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lels que combatessem a pornografia infantil via internet, meio bastante difundido no 

mundo contemporaneo. 

A celeridade e o sigilo permitido pela internet propiciaram o surgimento de 

uma industria pornografica lucrativa de proporgoes gigantescas, a facilidade em 

obter material infantil pornografico converteu a internet no £den dos pedofilos. 

A Lei 11.829, de 25 de novembro de 2008, adveio para punir a pornografia 

infantil virtual. Esta proporciona um lucro tao intenso que permitiu o surgimento de 

redes pedofilas, que s§o organizacoes criminosas que utilizam esses desvios 

sexuais como fonte de renda. 

A lei supracitada pune aquele que produz, reproduz, dirige, fotografa, filma ou 

registra, por qualquer meio, cena de sexo explicito ou pornografico, envolvendo 

menores; aquele que agenda, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo 

intermedeia a participacao de crianca ou adolescente nessas cenas; aquele que 

vende ou expoe a venda fotografia, video ou qualquer outro registro contendo cena 

de sexo explicito ou pornografica com menores; aquele que oferece, troca, 

disponibiliza, transmite, distribui, adquire, possui, armazena, publica ou divulga por 

qualquer meio fotografia, video ou qualquer outro registro contendo cenas de sexo 

explicito ou pornografico contendo menores; aquele que Simula a participacao de 

criangas ou adolescentes em cenas de sexo explicito ou pornograficos por meio de 

adulteragao, montagem ou modificacao nos materials que constam tais cenas; e 

aquele que alicia, assedia, constrange e instiga menores por qualquer meio de 

comunicagSo com o fim de praticar ato libidinoso. 

Essa Lei possibilitou o combate incisivo aqueles que cometem ou facilitam os 

crimes envolvendo pornografia infantil. Outras legislagoes que contribuem para o 

combate da pornografia infantil e as redes organizadas sao: a Lei do Crime 

Organizado (Lei n° 9.039/90), a Lei da Lavagem de Dinheiro (Lei n° 9.613/98), a Lei 

de Crime de Evasao de Divisas Prevista na Lei n° 7.492/86, artigo 22, e a Lei de 

Crime Contra a Ordem Tributaria (Lei n° 8.137/90, artigos 1° e SS.). 

Vale salientar que, mais do que a regulamentagao dos atos criminosos 

praticados pela pedofilia, em especial pelo Codigo Penal Brasileiro, o que se tern 

discutido bastante na contemporaneidade e a eficacia da punigao atribuida a tais 

crimes, e se ineficaz for, qual a solugao a ser tomada para a real ressocializagao do 

pedofilo preso. 



35 

4 O DISTURBIO DA PEDOFILIA E SEU DISCIPLINAMENTO NO ATUAL SISTEMA 
PENAL BRASILEIRO 

A pedofilia, desde a promulgacao da Constituigao Federal de 1988, vem sendo 

incisivamente combatida pelo nosso ordenamento juridico, e o Codigo Penal 

Brasileiro inegavelmente ocupa uma posicao de destaque nesta protegao sexual das 

criangas e adolescentes. Tal diploma legal traz todos os delitos qu podem vi a ser 

cometidos pelo abusador pedofilo, assim como a cominag^o da pena destes delitos 

e suas devidas qualificadoras. A Lei n° 12.015, de 07 de agosto de 2009, surgiu 

modificando varios artigos do Titulo VI, Capitulo I, do Codigo Penal vigente, os 

denominados Crimes contra a liberdade sexual. Tal Lei proporcionou uma maior 

rigorosidade nas penalidades oferecidas a esses tipos de crimes. Os unico crimes 

cometidos por portadores da parafilia pedofilia que nao se encontram na nossa 

legislagao penal sao os crimes relativos ao uso da internet como meio de abuso, 

assedio ou propagagao sexual, pois estes crimes sao relativamente recentes. 

Porem, tais crimes se encontram tipificados na Lei n°11.829, de 25 de novembro de 

2008, que altera o Estatuto da Crianga e do Adolescente, aprimorando o combate a 

venda e distribuigao da pornografia infantil e a produgao destas, assim como 

criminalizando a aquisicao e a posse da pornografia infantil, e outras condutas 

condizentes a pedofilia na internet. 

O capitulo presente traz as sangoes penais que podem ser atribuidas a crimes 

cometidos por pedofilos, questionando a eficacia dessas sangoes no tocante a 

ressocializagao do portador do transtorno pedofilia Do mesmo modo sao abordadas 

as diversas tecnicas utilizadas no mundo para o tratamento desse transtorno sexual. 

4.1 DAS SANQOES PENAIS APLICADAS AOS DELITOS COMETIDOS PELO 
PED6FILO 

Diversos sao os crimes que podem ser cometidos pelo agente abusador 

pedofilo, sendo todos esses crimes tipificados na atual Legislagao Penal Brasileira e 

na Lei n. 12.015/09. O advento desta lei, que veio alterar o Titulo VI, da Parte 
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Especial do Codigo Penal, ocasionou diversas mudancas, sendo uma destas a da 

nomenclatura do titulo relativo aos crimes contra a liberdade sexual, o que 

anteriormente era terminologicamente conhecido como "dos crimes contra os 

costumes", passou a ser denominado "dos crimes contra a dignidade sexual". Das 

sangoes consagradas ao abusador infantil pela lei descrita pode-se destacar as 

seguintes: o estupro; a violagao sexual mediante fraude; o assedio sexual; o 

rufianismo; o trafico internacional e interno de pessoa para fim sexual; a satisfagao 

de lascivia mediante a presenga de crianga ou adolescente e, o favorecimento da 

prostituigao ou outra forma de exploragao sexual. 

Ocorre o estupro, segundo a Lei n° 12.015/09, quando alguem e constrangido 

mediante violencia ou grave ameaga, a ter ato de penetragao sexual ou permitir que 

com ele se pratique outro ato libidinoso. A pena aplicada ao estupro e a de pena 

privativa de liberdade de seis a dez anos, sendo o crime qualificado se resultar 

morte ou lesao corporal de natureza gravosa, ou se a vitima possui menos de 

dezoito e mais de catorze anos, podendo a pena de reclusao ser aumentada de oito 

ate trinta anos dependendo do agravante. Em caso de pedofilia o que ocorre e o 

estupro de vulneravel (cometido com menor de catorze anos), a este e cominado 

pena de reclusao de oito a quinze anos, sendo agravantes desse delito o resultado 

morte ou grave lesao, aumentando a pena dez a trinta anos, a depender do 

resultado. 

A violagao sexual mediante fraude e outro crime contido na Lei exposta, 

atribuido ao portador da pedofilia quando cometido contra crianca e adolescente, 

ocorrendo quando ha conjungao carnal ou ato libidinoso com alguem mediante 

fraude ou outro meio que impega ou dificulte a livre manifestagao de vontade da 

vitima, tendo como penalidade a reclusao de dois a seis anos. Quando o crime for 

cometido com a intengao de obter vantagem economica e aplicado alem da pena de 

reclusao a multa. 

Alem dos delitos apresentados, vale salientar que, de acordo com essa lei e 

considerado assedio sexual o constrangimento com a intengao de ter vantagem ou 

favorecimento sexual, utilizando o agente sua condigao de superioridade, seja esta 

hierarquica ou de ascendencia, condigoes estas provenientes ao exercicio de fungao 

ou cargo, sendo detengao de um a dois anos a pena cominada a este delito. 

Portanto, se o constrangimento culminar em vantagem ou favorecimento 

sexual e, for cometido pelo pedofilo empregador a menor filha de empregada, este 
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incorrera no delito de assedio sexual, aumentando-se em um terco a pena de 

detencao cominada neste caso devido a vitima ser menor. 

O rufianismo, por sua vez, esta contido no nosso ordenamento penal, advindo 

tal quando alguem tira proveito da prostituicao alheia, participando diretamente de 

seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quern a exerca, sendo 

a pena de reclusao aplicada de um a quatro anos. Esta inserida como agravante de 

tal pena o fato da vitima ser menor de dezoito anos e maior de catorze anos. 

De acordo com a Lei n° 12.015/09, o favorecimento de prostituicao e de 

qualquer outra forma de exploragao sexual incide quando alguem submete, induz, 

atrai, facilita, impede ou dificulta que abandone a prostituigao ou exploragao sexual 

alguem menor de dezoito anos ou que, por enfermidade ou deficiencia mental nao 

tenha, o menor, discernimento para a pratica do ato, sendo estes crimes cominados 

com pena de reclusao de dois a cinco anos, e multa. No paragrafo que concerne ao 

transtorno mental pedofilia, tanto o rufianismo, quanto o favorecimento a prostituigao 

ou qualquer forma de exploragao sexual encontra-se tipificado no Estatuto da 

Crianga e o do Adolescente (ECA), em seu artigo 244- A. Submetendo aquele que 

incorre em tais delitos contra crianga e adolescente a pena de reclusao de quatro a 

dez anos e multa, incorrendo nas mesmas penas o proprietario, o gerente ou o 

responsavel pelo local em que se verifique a submissao de crianca ou adolescente 

as praticas criminosas referidas. 

O trafico internacional de pessoas para fins de exploragao sexual abrangido 

pelo artigo 231 da Lei n° 12.015/09, ocorre quando um individuo promove ou facilita 

a entrada no Brasil de alguem que nele venha a exercer alguma forma de 

exploragao sexual ou prostituigao, ou a saida de alguem que va exerce-la no 

estrangeiro. Sua penalidade e a de reclusao de tres a oito anos, estando submetido 

a mesma cominagao aquele que agenda, alicia ou compra a pessoa traficada e 

aquele que tendo conhecimento dessa condigao, transporta, transfere ou aloja a 

pessoa que venha a ser prostituida ou explorada sexualmente. Se o crime for 

cometido com menores de dezoito anos a pena sera aumentada ate a metade, 

estando o abusador pedofilo inserido nesta qualificadora. 

Ainda no referido ao artigo 231 da Lei n°12.015/09, sua alinea "a" trata do 

trafico interno de pessoa para fim de exploragao sexual, definindo tal tipo penal 

como a promogao ou facilitagao do deslocamento de alguem dentro do territorio 

nacional para o exercicio de qualquer forma de exploragao sexual ou de prostituigao. 
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A pena deste delito e privativa de liberdade de dois a seis anos, sendo aumentada 

ate a metade se o crime for contra menor de dezoito anos. 

O artigo 218 do Codigo Penal, por sua vez, retrata o crime de corrupcao de 

menores, tal disciplinamento legal pune quern: Corromper ou facilitar a corrupcao de 

pessoa maior de catorze anos e menor de dezoito anos, com ela praticando ato de 

libidinagem, ou induzindo-a a pratica-lo ou presencia-lo. Pena - reclusao de um a 

quatro anos. 

Assim aquele que corrompe ou facilita a corrupcao de menores esta 

incorrendo em um delito passivel de pena privativa de liberdade, sendo que o 

Estatuto da Crianga e do adolescente traz em seu artigo 244-B este mesmo delito, 

apresentando como vitima da corrupcao de menores nao so o adolescente de 

catorze a dezoito anos, mas todo individuo que porta menos de dezoito anos, 

incluindo as criangas como sujeitos passivos deste crime. 

A satisfagao de lascivia mediante a presenga de crianga e de adolescente e 

um crime peculiar do portador da doenga pedofilia, estando este delito descrito na 

Lei n° 12.015/09, em seu artigo 218-A, como a pratica, na presenga de alguem 

menor de catorze anos de conjungao carnal ou ato libidinoso, ou a indugao do menor 

a presenciar tais atos, a fim de satisfazer lascivia propria ou de outrem. A pena 

cominada para tal delito e a reclusao de dois a quatro anos. 

Outros atos cometidos por pedofilos que nao possuem qualificadoras 

relacionadas a idade da vitima estao inseridos nos artigos 233 e 234 do Codigo 

Penal, e tratam da pratica de atos obscenos e a posse, obteng^o ou divulgagao de 

escritos ou objetos obscenos. O ato obsceno praticado em lugar publico, aberto ou 

exposto ao publico tern pena de detengao de tres meses a um ano, e/ou multa; 

enquanto, a feitura, importagao, exportagao, obtencao ou posse sob sua custodia, 

para fins de comercio, de distribuigao ou de exposicao publica, escrito, desenho, 

pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno e crime e possui pena de detengao de 

seis meses a dois anos e/ou multa. Incorrendo nas mesmas penas aquele que 

vende, distribui ou expoe a venda, ou ao publico, qualquer escrito ou objeto 

obsceno. 
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4.2 A EFETIVIDADE DA PENA APLICADA AO PEDOFiLICO 

Diz Cesare Beccaria (2000, p. 63) que "e melhor prevenir os crimes do que ter 

de puni-los" e que "uma boa legislagao nao e senao a arte de proporcionar aos 

homens o maior bem estar possivel e preserva-los de todos os sofrimentos que se 

Ihes possam causar, segundo o calculo dos bens e dos males da vida". 

Porem, na atualidade a existencia do crime e um problema real e crescente, 

sendo necessario o desenvolvimento de punicoes a fim de combater esses delitos. A 

pena foi o mecanismo encontrado para confrontar a criminalidade. As opinioes 

cientificas sobre a pena deram origem a diversas teorias, as principals teorias 

referentes a pena sSo: a teoria retributiva, a teoria preventiva geral e especial e a 

teoria mista (NERY, 2005). 

A teoria retributiva se apoia na ideia de que a pena e uma mera retribuigao, a 

sua finalidade e puramente punitiva, assim o mal cometido pelo delinquente e 

contestado com outro mal a ser atribuido pelo Estado, considerando a pena uma 

especie de expiagao, onde o culpado deve cumprir a penalidade a fim de esgotar 

seu ato ou culpabilidade. Esta teoria relaciona o cumprimento da pena a justiga. 

Na teoria preventiva, por sua vez, a pena possui a finalidade de evitar que o 

delito seja cometido no futuro. Acredita-se que a pena tambem e um mal para o 

agente do crime que sofre com a punigao, tal teoria e subdividida em preventiva 

geral e preventiva especial. A preventiva geral se refere a sociedade como um todo, 

gerando duas consequencias: a intimidagao dos delinquentes potenciais, pois estes 

estariam sob a egide da ameaga de pena e de sua execugao; e exaltagao da 

consciencia juridica, abastecendo a crenga do cidadao na Justiga. A preventiva 

especial atinge somente o prbprio criminoso, nao retribuindo nenhum ato do 

passado, mas sim fazendo com que o criminoso evite uma futura reincidencia. Neste 

tipo de prevengao encontra-se a fungao ressocializadora do preso. 

A teoria mista e uma jungao da teoria retributiva e preventiva, nela a pena 

possui finalidade de retribuir o crime cometido e prevenir que o mesmo volte a 

ocorrer, seja por parte da intimidagao do preso, conscientizagao da sociedade ou 

pelo carater ressocializador da pena. A teoria mista foi a adotada pelo nosso 

ordenamento juridico patrio, almejando o Estado a profilaxia criminal e a 

ressocializagao do delinquente, proporcionando a este o meios e condigoes 
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necessarios para que assim o criminoso possa posteriormente ser inserido em 
sociedade (NERY, 2005). 

Segundo Mirabete (1993, p.25) o estudo da execugao da pena privativa de 

liberdade e bastante relevante a medida que a pena nao possui finalidade somente 

retributiva, mas principalmente ressocializadora. Dessa forma cabe a indagacao: No 

Brasil, pode a fungao reintegradora ser considerada a principal finalidade da pena? 

Alberto Silva Franco (2000, p. 57) responde a esse questionamento de maneira 

negativa, informando que: 

E obvio que, nesse enfoque, nao se atribui a pena a finalidade unica 
ou, mesmo, prioritaria de ressocializar o condenado e de conduzi-lo a 
um subsequente reinserimento na vida social. (...) A dramatica visao 
que oferecem os centros penitenciarios e a originaria contradigao que 
suscita o bindmio pena de prisao-ressocializacao obrigam a concluir 
que os sistemas penal e penitenciario atuais fomentam a 
estigmatizacao e a dessocializacao do condenado. Destarte, o ideal 
ressocializador nao pode mais ser entendido como substituicao 
coativa dos valores do individuo, nem como manipulacao de sua 
personalidade, mas, sim, como intento realista de ampliar as 
possibilidades de participagao, na vida social, do apenado, atraves 
de uma oferta ao mesmo de alternativas de futuro, ao 
comportamento criminal. Significa que a execugao da pena privativa 
de liberdade ha de programar-se de tal modo que se evitem, na 
medida do possivel, os efeitos negativos, dessocializadores, prbprios 
da privacao da liberdade. 

£ demonstrada, nas palavras de Alberto Silva Franco (2000) que nao ha 

condicao para que a fungao ressocializadora no nosso pais seja efetivamente 

cumprida, o que ocorre e uma estigmatizagao e dessocializagio desses 

encarcerados, tornando a sua integragao na sociedade dificulta. Sendo, segundo o 

mesmo, uma contradigao falar em prisao e ressocializagao. 

Outro motivo que impossibilita a reintegracao do preso a sociedade sao as 

pessimas condigoes do nosso sistema carcerario. A organizagao Human Rights 

Watch (HRW), no ano de 2010, criticou por meio de relatorio a violagao dos direitos 

humanos dos presos brasileiros, estando estes sujeitos a violencia policial. Outra 

denuncia do HRW deu-se em relagao a nossas penitenciarias, sendo estas 

consideradas desumanas, superlotadas e violentas. 
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A condigao precaria das nossas prisoes dificulta o cumprimento da finalidade 

da pena, e ja que a grande maioria das sangoes aplicadas ao portador da pedofilia e 

a privagao da liberdade e, a excegao e a medida de seguranga, os mesmos nao 

conseguem se ressocializar e voltar ao convivio social. Devido a ineficacia da 

ressocializagao nas prisoes brasileiras, indaga-se: Seria eficaz somente a pena 

privativa de liberdade aos pedofilos? Moreira (2010, p. 147) questiona essa 

ressocializagao aplicada ao pedofilo preso, quando expoe que: 

£ possivel fazer uma analogia a aplicagao da penalidade atual 
disposta no ordenamento juridico ao pedofilo, obviamente, 
considerando este como um portador de disturbio.Trata-se de 
entender o sistema punitivo vigente como um bale, a bailarina seria o 
pedofilo, o qual se submete as penas comuns a qualquer infrator 
(ritmo) e, portanto , sai da prisao com o mesmo disturbio 
(descompasso). Seria entao viavel a aplicagao das penalidades 
propostas, atualmente, a conduta pedofila para este individuo, seja a 
pena material ou medida de seguranga? 

Moreira (2010) ao comparar o bale com o sistema punitivo vigente induz ao 

pensamento de ineficacia no tratamento dispensado ao pedofilo no pais. Desse 

modo, mesmo se a prisao brasileira permitisse a ressocializagao do encarcerado, 

nao seria possivel a ressocializagao do preso pedofilo, pois este possui um disturbio 

que nao sera reprimido com o simples isolamento fisico temporario. Seria necessario 

para a eficaz integragao do abusador parafilico a sociedade o tratamento para o seu 

transtorno mental, para que assim possa o agente pedofilo obter o controle da sua 

doenga. O meio mais eficiente para a nao reincidencia dos atos cometidos pelo 

pedofilo e, sem duvidas, a utilizacao concomitante da pena privativa de liberdade 

com o tratamento do transtorno apresentado por este. 

4.3 T&CNICAS UTILIZADAS PARA O TRATAMENTO DA PEDOFILIA 

De acordo com o dicionario MICHAELIS da lingua portuguesa (WEISZFLOG, 

1998) tratamento e o conjunto de meios terapeuticos, cirurgicos e higienicos de que 
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lanca mao o medico para cura ou alivio do doente. Para a existencia da 

possibilidade da ressocializagao do pedofilo e imprescindivel o tratamento adequado 

para o controle de sua doenga. 

Normalmente, o abusador pedofilo nao sente desconforto emocional nas suas 

atitudes, nao sentindo a necessidade de obter ajuda para o controle de sua doenga, 

muito menos quando essa ajuda for um tratamento psicologico. O imperativo para o 

parafilico pedofilo procurar algum tratamento se da quando o seu comportamento 

gera problemas para o casal, para sua familia, para a sociedade, ou mesmo se este 

se encontra em dificuldades perante a lei. Neste ultimo caso, seria mais correto 

denominar como uma tentativa de protegao por parte do pedofilo, do que a real 

manifestagao em se ver livre da doenga (TRINDADE e BREIER, 2010). 

Ha numerosas formas de tratamento da pedofilia, segundo Spradlin (2003) os 

tratamentos mais comuns para o combate a doenga parafilica sao: a psicoterapia 

individual ou em grupo; a associagao de um evento aversivo com fotografias ou fitas 

de video mostrando um alvo sexual inapropriado; o treinamento preventivo de 

recaida; e o tratamento cognitivo-comportamental. 

Psicoterapia sao as intervengoes psicologicas que procuram melhorar o 

sistema inter pessoal e mental do individuo. A psicoterapia individual dura em torno 

de cinquenta minutos, e busca atraves de relatos do paciente entender como este 

funciona. A grande vantagem da psicoterapia individual e a relacao de intimidade 

entre o terapeuta e o cliente, resultando em uma maior exposigao de seus 

problemas por parte deste ultimo. A psicoterapia em grupo dura cerca de uma hora e 

meia e permite que o pedofilo presencie situagoes que possibilite o entendimento de 

sua doenga atraves de depoimentos alheios (SIBERE, 2007). 

Outro tratamento a ser utilizado contra agentes pedofilos e a associagao de 

um evento aversivo com fotografias ou fitas de video, mostrando o alvo sexual 

inapropriado, e chamado de terapia da aversao. Na terapia da aversao e utilizado 

choques eletricos a serem empregados quando o pedofilo visualiza a figura de 

criangas, sendo ele induzido a associar seu comportamento de desejo a menores 

com a dor (MOREIRA, 2010). 

O tratamento repressivo de recaida, por sua vez, assenta varias tecnicas de 

tratamento, tentando eliminar o comportamento ofensivo do abusador antes que este 

cometa qualquer ato ilicito (SPRADLIN, 2003). 
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O tratamento cognitivo-comportamental e outra possibilidade de tratamento 

contra pedofilo, onde segundo Moreira (2010, p. 112) "o pedofilo aprende a associar 

o seu comportamento com diversos atos considerados nao desejaveis, o terapeuta 

trabalha com a fantasia do pedofilo que, excitado e levado a imaginar as 

consequencias legais e sociais de tais fantasias". 

Outros tratamentos bastante polemicos e utilizados ao redor do mundo sao a 

castracao quimica e a castracao fisica. A castracao fisica, segundo TRINDADE e 

BREIER (2010, p.55), e a remogao cirurgica dos testiculos, onde 95% da 

testosterona e produzida, almejando assim o fim da libido do pedofilo abusador. Nos 

lugares onde se permite esse tipo de castracao o acusado deve confessar a culpa 

de maneira voluntaria em pelo menos dois casos de abuso contra menores de 

catorze anos, podendo o acusado se arrepender ate o momento da castracao, tal 

procedimento e bastante criticado devido a irreversibilidade deste. Na castracao 

quimica sao injetados no pedofilo o hormonio feminino progesterona a fim de inibir o 

desejo sexual, ressaltando que tal tecnica so e possivel com a anuencia do paciente, 

obtendo para tanto um termo assinado por este consentindo a realizacao de tal 

metodo (MENDES, 2007). 

Ferraris e Graziosi (2004) apresentam algumas medidas utilizadas por 

diversos paises no tratamento do disturbio da pedofilia. Na Gra-Bretanha e permitida 

o uso de castracao quimica voluntaria e existe um registro nacional de abusadores 

de criangas; na Dinamarca e Suecia e admitida a castracao quimica para casos 

extremos, o que permitiu que as taxas de reincidencia caissem drasticamente; na 

Franca ha um projeto de lei que preve tratamento obrigatorio, seja psiquiatrico ou 

farmacologico, permitindo a administracao de farmacos inibidores de libido sexual; 

na Austria foi verificado serem as terapias tradicionais insuficientes, sendo proposta 

a castracao quimica; e nos Estados Unidos criou-se um registro de pedofilos, sendo 

os Estados da California, Montana e Texas os primeiros a aprovarem lei que preve a 

aplicagao de farmacos inibidores dos impulsos sexuais. 

Spradlin (2003, p.03) sugere ainda outro tipo de tratamento para a possivel 

reintegragao do pedofilo na sociedade, sendo as etapas desse tratamento caras e 

invasivas, mas nao tanto quanto a prisao ,sao os procedimentos do tratamento de 

Spradlin: 
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1.0 tratamento deveria comecar em um servico de internamento; 
2.Deveria haver uma avaliacao detalhada envolvendo entrevistas 
detalhadas com o entrevistado ligado a um poligrafo1; avaliagao com 
pletism6grafo2; avaliagao de relatos pela pollcia e acusadores; 
3.0 tratamento inicial envolveria: condicionamento encoberto com o 
objetivo de reduzir as propriedades reforcadoras de alvos sexuais 
inapropriados e sexo forcado; aconselhamento individual com o 
objetivo de estabelecer relatos verdadeiros a respeito de atos 
sexuais e fantasias sexuais, desenvolvendo pianos para evitar 
atividades contextos de alto risco, e pianos para uma vida nova e 
diferente; adesao a grupo com o objetivo de estabelecer controle 
social; 
4.A pessoa seria re-introduzida na comunidade sob supervise de 
uma pessoa de apoio que monitoraria, treinaria e daria "feedback" ao 
longo do dia. Durante esse tempo, a pessoa usaria um pletismografo 
portatil e um aparelho de rastreamento por satelite. O 
aconselhamento individual e os encontro de grupo continuariam; 
5Redugao gradual do tempo que a pessoa de apoio fica em contato 
direto durante o dia. Outros monitores, entretanto, estariam 
acompanhando o comportamento da pessoa. A pessoa em 
tratamento seria avisada de que seria monitorada por algum tempo 
durante o dia. Mas nao seria contado quando ou por quern. Durante 
os encontros de grupos ou individuals a pessoa seria informada 
sobre o que o monitor viu.A pessoa continuaria a usar aparelhos 
eletronicos de monitoracao; 
6. Encontros de grupo continuados, monitoracao eletronica 
continuada, mas monitoracSo direta reduzida. 

Como observado, Spradlin propoe como tratamento ideal, a juncao da 

psicoterapia individual e em grupo, com o monitoramento direto e o monitoramento 

eletronico. Permitindo, alem do restabelecimento do preso na sociedade, um 

levantamento de dados objetivos e subjetivos do mesmo. No Brasil, a proposta do 

tratamento em comento nao e conveniente, sendo complicada a introducao desse 

tratamento na atual contemporaneidade, especialmente no que tange ao uso de 

aparelhos, seja o poligrafo, o pletismografo ou de monitoracao, e no que se refere a 

essa supervisao pessoal e individual direta. 

Ainda no tocante aos tratamentos, Seligman, Walker e Rosenhan (2001, 

p.555) comparam o tratamento psicossocial com a castracao quimica, chegando a 

conclusao apresentada na tabela a seguir. 

1 Aparelho que mede e grava registros de diversas variaveis fisiolOgicas enquanto um interrogat6rio e 
realizado, numa tentativa de se detectar mentiras em um depoimento. 

2 Aparelho que mede e registra variacdes no volume em um 6rgao ou membro do corpo. 
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TABELA 1. Abordagem Psicoterapeuta x Castracao Quimica 

ABORDAGEM 
PSICOTERAPEUTA 

CASTRA_ 
SAO 

QUJMICA 

Melhora Mais do que 50% 
Mais do 

que 90% 

Recaida Baixa a moderada Alta 

Efeitos 

colaterais 
Nenhum 

Moderado 

a severo 

Custos Baixo Baixo 

Tempo 

necessario 
Semanas/meses Semanas 

Resultado Bom Muito bom 
Fonte: Abnormal Psychology, 2001. 

Na demonstracao do quadro comparativo e possivel visualizar dois 

tratamentos que podem ser utilizados no Brasil devido a seu baixo custo e a 

apresentacao de bons resultados. Sendo a castracao quimica, com a autorizacao do 

acusado, e a psicoterapia medidas altamente viaveis para o nosso pais. Assim como 

a terapia cognitivo-comportamental, devido a nao necessidade de aparelhamento e 

a simplicidade desta, alem do seu baixo custo. 

Dessa forma, e por todo o arcabouco apresentado verifica-se que a pena 

privativa de liberdade, por si so, nao conseguira ressocializar o pedofilo. Faz-se 

necessario a utilizacao da privacao de liberdade cominada a um tratamento medico. 

A pena privativa de liberdade teria o condao de prevenir e reprimir o abusador 

pedofilo, estando o agente delinquente cumprindo efetivamente a cominacao 

imposta para o seu crime, livrando a sociedade da sensacao de impunidade e 

servindo de exemplo para outros que desejem incorrer na mesma atitude criminosa. 

A psicoterapia e a terapia cognitivo-comportamental teriam o carater integrador, 

possibilitando que o preso abusador fosse eficazmente tratado para o devido 

controle de sua doenca, e assim futuramente reinserido no seio social. A castracao 

quimica tambem possui o esteio de integrar o ped6filo na sociedade, fazendo com 
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que atraves desse metodo seja reduzida o seu libido sexual, impedindo a existencia 

da compulsao por atos ilegais. 

Nao deve o pedofilo que cometeu algum ato infracional de natureza sexual ser 

dispensado da pena estabelecida no nosso ordenamento juridico patrio, pois o 

mesmo possui discernimento mental suficiente para a conclusao de reprovabilidade 

do ato cometido, nao sendo este um incapaz. O que se conclui e a necessidade de 

paralelamente a pena privativa de liberdade haver algum tratamento que reprima 

seus anseios sexuais criminosos, possibilitando a sua verdadeira ressocializagao e 

evitando uma possivel reincidencia. 
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5 CONCLUSAO 

A apreciagao do tema proposto no presente trabalho, sem a ambicao de 

esgotar o assunto em comento, derivou nas seguintes conclusoes. 

A partir da divulgagao da 4 a edicao do Manual Diagn6stico e Estatistico de 

Transtomos Mentais (DSM) houve uma inversao no conceito da designacao 

pedofilo, deixando de ser este o individuo que abusa sexualmente ou pratica atos 

libidinosos contra crianga e adolescente, e passando a ser designado como aquele 

que possui o transtorno mental parafilico, ou seja, portando uma doenga de cunho 

sexual. 

O primeiro capitulo abordou o pedofilo que comete abuso contra crianga e/ou 

adolescente, tendo este o perfil tragado devido a caracteristicas semelhantes 

encontradas nos portadores da parafilia pedofilia. Descreveu-se tambem o perfil das 

vitimas desses abusadores, permitindo um possivel reconhecimento deste, e 

consequentemente a prevencSo destes atos libidinosos ilicitos. 

O capitulo seguinte demonstrou que desde as legislagoes rudimentares o 

menor vem sendo amparado pelo nosso ordenamento juridico, sendo essa protegao 

gradativa e culminando com o advento da Lei n°12.015/09. Atualmente, a crianga e o 

adolescente encontram-se extremamente amparados pela legislagao 

contemporanea, especialmente no que tange a protegao sexual. Com a publicagao 

da lei supracitada, o abuso sexual ou qualquer ato ilicito de natureza libidinosa 

contra menores, ressaltando que pela primeira vez houve uma mengao direta aos 

menores de catorze anos no nosso ordenamento, passou a figurar como 

qualificadoras agravantes, expondo mais uma vez o protecionismo Estatal em 

relagao a essas vitimas vulneraveis.Esse amparo severo agravou muitas penas 

atribuidas aos atos cometidos por portadores do disturbio da pedofilia, fazendo com 

que estes cumprissem um lapso temporal maior dentro das prisoes carcerarias. 

No capitulo final incidiu diretamente a problematica do trabalho em comento. 

Pois, se a pena privativa de liberdade e ineficaz no que concerne a reabilitagao e 

integragao do preso na sociedade, sendo que dentro do carcere o mesmo nao 

possui condigoes de aprendizado, tendo seus direitos humanos violados e sendo 

estigmatizado pelo resto de sua existencia, com a pedofilia esse nao cumprimento 

da finalidade da pena toma proporgoes ainda maiores por ser um disturbio. A pena 
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restrltiva de liberdade aplicada pelo ordenamento juridico brasileiro nao "regenera" o 

pedofilo, nem mesmo o prepara para a vida em sociedade. Dessa forma, o 

possuidor do disturbio pedofilia ao ser preso nao tern a sua doenca tratada, e assim 

nao consegue ter o dominio de sua doenga. Sem o devido dominio, o abusador, ao 

sair da prisao, reincide novamente no seu crime e, muitas vezes, nao se 

ressocializa, pois o contato com outros criminosos permite o aprendizado de 

tecnicas criminosas ainda desconhecidas por este pedofilo preso. 

O parafilico possuidor do transtorno mental da pedofilia se encontra aquem 

dessa finalidade ressocializadora da pena, uma vez que o mesmo ao ter sua 

liberdade banida nao possui a cura ou o controle de sua doenca. A inconveniencia 

da pena atribuida ao agente abusador pedofilo so se refere a proposta de 

reintegracao do preso na sociedade, sendo a finalidade retributiva e preventiva da 

pena cumprida com tais cominacoes. 

£ imprescindivel a detengao ou a privagao da liberdade aquele pedofilo 

que cometeu algum ato sexual ilicito, nao tendo este a capacidade reduzida e tendo 

o pedofilo total consciencia da reprovabilidade e ilegalidade do seu ato perante a 

sociedade. Para a inexistencia da reincidencia do pedofilo, assim como o efetivo 

cumprimento da ressocializagao e necessario a existencia de tratamentos 

concomitantes as sangoes penais. 

Esses tratamentos sao denominados terapias, existindo diversas 

utilizadas para o combate ou controle do transtorno sexual supracitado. As terapias 

que mais se adequariam ao Brasil por serem pouco custosas e possuirem um bom 

resultado seriam a castragao quimica, a psicoterapia individual ou em grupo e a 

terapia cognitiva-comportamental. 

Dessa forma, os objetivos propostos foram alcangados, permitindo ao 

leitor o conhecimento do disturbio da pedofilia em seus varios aspectos, partindo do 

ponto de vista psiquiatrico. Possibilitando o conhecimento dos atos ilegais cometidos 

pelos pedofilos e sua evidente tipificagao legal e apontando formas de tratamento a 

serem utilizadas em paralelo com a cominagao legal ja atribuida, levando-o a 

reflexao acerca da finalidade da pena privativa de liberdade e sua efetiva eficacia. 

Conclui-se que existe uma necessidade urgente de implementagao de 

terapias a serem utilizadas paralelamente a pena contida no ordenamento penal no 

controle do disturbio da parafilia, s6 assim podera ser tratada a causa do abuso 
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sexual cometido contra criangas e adolescentes, e nao somente a sua 
consequencia. 
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