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RESUMO 

Toma-se preocupante a cada dia, o numero crescente de criangas que tem sua 
inocencia roubada atraves de abusos sexuais cometidos por pedofilos. Sao muitas 
as formar de acao e as caracteristicas desse tipo de criminoso que na maioria dos 
casos e uma pessoa da familia. Por causa da nao tipificagao desse crime em nossa 
legislagao, apesar de muito se falar em direitos da crianca e do adolescente, existe 
urn descredito da sociedade com a justiga. Sendo importante enfatizar as inumeras 
eonsequencias muitas vezes irreparaveis enfrentadas por uma crianca que sofreu 
algum tipo de abuso de urn pedofilo. Objetiva-se entao nesse trabalho demonstrar 
a importancia de uma legislagao especifica para esse tipo de crime, buscando assim 
uma melhor punigao dos infratores e prevengao de novos casos. Verifica-se, 
portanto, a necessidade de um estudo mais aprofundado pelos legisladores patrios 
brasileiros acerca desses atos barbaros, adequando assim nosso ordenamento 
juridico a situagao historico-cultural que presencia. Nesses termos, a pesquisa 
mostra as diversas caracteristicas de um pedofilo, revelando os aspectos gerais e 
legais de como esta sendo tratado, bem como a legislagao pertinents a materia. 
Utiliza-se para desenvolver a pesquisa o emprego dos metodos: historico-evolutivo; 
direcionado na evolugao do conceito de pedofilia e o significado dessa expressao; o 
metodo de estudo comparativo, com o intuito de tragar um parametro com a 
importancia dada a outros crimes do ordenamento brasileiro e com a legislagao de 
outros paises e por fim o metodo exegetico-juridico, para analise das proposituras 
legais relativos ao tema. A metodologia aplicada constituiu no estudo bibliografico 
utilizando-se de doutrina e legislagao. 

Palavras-chave: Abusos Sexuais, Pedofilia, Legislagao Especifica. 



ABSTRACT 

It is worrying every day, increasing the number of children who are stealing their 
innocence through sexual abuse by pedophiles. There are many ways of action and 
characteristics of this type of criminal that is in most cases a person's family. 
Because no definition of the crime in our legislation, despite much talk of rights of 
children and adolescents, there is a discredit to the justice of society. Is important to 
emphasize the many often irreparable consequences faced by a child who has 
suffered some type of abuse of a child molester. The aim of this work is then to 
demonstrate the importance of specific legislation for this type of crime, seeking a 
better way of punishing offenders and preventing new cases. There is therefore a 
need for further study by our legislators on these barbaric acts, thus adapting our law 
to the historical and cultural presence that. Accordingly, the research shows the 
different characteristics of a pedophile, revealing aspects of general and legal as it is 
being treated as well as the relevant legislation matters. It is used to develop the use 
of research methods: historical and evolutionary, directed the development of the 
concept of pedophilia and the meaning of this expression, the method of comparative 
study in order to set a parameter with the importance given to other crimes in order 
Brazil and the legislation of other countries and finally the method exegetic-law, for 
bringing the legal analysis on the subject. The methodology was applied in the study 
of literature using a doctrine and law. 

Key-words: Sexual Abuse, Pedophilia, specific legislation. 
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INTRODUCAO 

Os atos de violencia contra eriangas infelizmente nao estao representados 

apenas pelos maus tratos e abandono, mais tambem pela pedofilia que e 

identificada pelo abuso sexual feito por individuos com interesse sexual prolongado 

por eriancas, e e um problema crescente no Brasil e no mundo. E como se nao 

bastasse, a maioria desses abusos, geralmente, e cometido por pessoas que teriam 

a obrigacao de cuidar desses menores e dar-lhe toda assistencia para uma boa 

formagao. 

A pedofilia gera uma grande perturbacao moral na sociedade, em 

decorrencia da indignagao, aversao ou repulsa que surgem do intimo de qualquer 

ser humano perante tematica de tao flagrante barbarie, dito por muitos como o pior 

dos crimes. 

Salienta-se que o objetivo desse trabalho foi mostrar a grande problematica 

da pedofilia e a necessidade que se faz uma legislacao especifica que venha atuar 

de forma correta e satisfatoria, e de forma preventiva evitando que a infancia de 

eriancas vitima desse abuso sejam roubada. 

O presente estudo tern o condao de analisar como se caracteriza esses 

criminosos, as problematicas que giram ao redor desse assunto, bem como a 

realidade da legislagao brasileira comparada com a de outros paises. 

Para melhor entendimento do estudo, fez-se necessario a divisao do tema 

em tres capitulos. No primeiro sera feita uma abordagem do aspeeto historico de 

evolucao do coneeito da palavra pedofilia, tambem se falara dos direitos e garantias 

fundamentals da crianca e do adolescente trazidos por nossa legislagao patria e 
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outras leg is la tes , bem como, de como se comporta um pedofilo e suas causas. 

Fazendo ainda uma analise de todas as controversias que os envolve. 

O abusador de eriangas possui muitas faces, podendo estar dentro de casa, 

na escola, na sua rua, agindo de diversas maneiras que ocasionam eonsequencias 

que atinge o intimo do desenvolvimento infanto-juvenil. 

O segundo capitulo abordara os aspectos legais da pedofilia, apresentando 

a legislagao brasileira que trata desse assunto e como ele e tratado por alguns 

paises estrangeiros, e far-se-a ainda uma abordagem das eonsequencias desse tipo 

de abuso na vida de uma crianga. 

O terceiro capitulo tera o escapo de mostrar que alguns crimes considerados 

absurdos hoje sao conhecidos como crimes hediondos e tratados diferenciadamente 

por causa da sua gravidade dos demais e que mesmo a pedofilia sendo um crime 

absurdo nao se encontra especificado na lei, e mostra a nova lei que foi criada para 

os crimes de pedofilia na internet, dando assim a importancia adequada a esse 

assunto, com a criagao de novos projetos de lei. 

Far-se-a necessario para a produgao e elaboragao do trabalho conclusivo de 

graduagao que se prossegue, o emprego dos metodos: historieo-evolutivo; 

direcionado na evolugao do coneeito de pedofilia e o significado dessa expressao; o 

metodo de estudo comparativo, com o intuito de tragar um parametro com a 

importancia dada a outros crimes do ordenamento brasileiro e com a legislagao de 

outros paises e por fim o metodo exegetico-juridieo, para analise das proposituras 

legais relativos ao tema. A metodologia utilizada constituiu no estudo bibliografico, 

utilizando-se de doutrina e legislagao. 



CAPlTULO 1 ASPECTOS GERAIS 

Hodiernamente, verifica-se a importancia da busca para a solugao de 

assuntos polemicos como a pedofilia, que revolta a sociedade pela barbaridade 

desse tipo de crime e enche a todos de revolta e ansia por uma justa penalizacao. E 

assim para um melhor entendimento do que seria a pedofilia e como vem sendo 

conhecida e seu verdadeiro significado, e de fundamental importancia mostrarmos 

as suas caracteristicas. 

E no capitulo exordial far-se-a uma retrospectiva historica do conceito da 

palavra pedofilia, bem como uma abordagem aos direitos e garantias fundamentals 

da crianca e do adolescente trazidos por nossa legislagao patria e outras 

legislagoes, e as formas de atuagao dos pedofilos, alem de mostrar algumas 

controversias sobre o assunto. 

As informagoes a serem expostas possuem carater introdutorio e 

representam nogoes indispensaveis para um melhor entendimento da problematica 

que circunda o tema a ser explanado em momento ulterior. 

1.1 Evolugao do conceito de pedofilia 

A palavra pedofilia surgiu como adjetivo pra designar pessoa que gosta de 

crianga, derivada de uma combinagao de origem grega, onde paidos e crianga ou 

infante, e philia amizade ou amor. 
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Assim todo pai, toda mae, tios, avos que gostem de eriancas nessa 

concepcao sao pedofilos, mais nao sao criminosos. Bismael B. Moraes (p. 3, 2004), 

escreve sobre este uso do significado, no artigo do Boletim IBCCRIM n°. 143 -

Outubro / 2004, "Pedofilia nao e crime", e mostra que com o passar dos anos por 

uso irregular dos meios de comunicacao esse conceito vem se perdendo e se 

tornando costumeiros na acepcao de infragoes penais contra criangas, ligadas a 

questoes de sexo e outros abusos nessa area, passando assim a ser definida como 

a atragao sexual de adulto por criangas. 

Ganhando forga assim esse novo conceito depois do seculo XIX, nao so por 

causa dos meios de comunicagao, mas tambem por mudanga de significado do 

sufixo philia que passou a ser utilizado para designar certos tipos de atragao sexual 

doentia, e assim pedofilia vem ser utilizada da forma como se conhece hoje. 

Nao podemos dizer com isso que se trata entao de uma forma errada de 

empregar essa palavra e nem tao pouco ignorar o tamanho do crime da qual ela 

trata. 

Recentemente podemos encontrar esse novo conceito mais facilmente 

atraves de varios autores, e de acordo com Martins (2003, p. 97): 

Pedofilia refere-se a atracao sexual por eriancas e pode se manifestar em 
diferentes atividades, tais como olhar, despir, expor-se a elas, acariciar, 
masturbar-se em sua presenca, engajar-se em sexo oral, penetrar-lhe a 
vagina, a boca ou o anus, com os dedos ou com o penis. 

Completando Kaplan & Sadock (1990, p. 379), diz que "a pedofilia envolve 

impulso ou excitagao sexual recorrente e intensa por criangas de ate treze anos de 

idade, persistindo por, no minimo, seis meses". 

O individuo diagnosticado como pedofilo deve ter, pelo menos 16 anos de 

idade e ser, pelo menos, cinco anos mais velho do que a vitima. 
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Pedofilia e tambem chamada de paedophilia erotica ou pedosexualidade, e e 

uma perversao sexual, considerada criminosa e combatida na maioria das 

sociedades. Menos frequentemente, a literatura utiliza tambem a expressao efobolia, 

na qual efobo significa jovem, rapaz, moca, pubere ou pre-adolescente (Wikipedia 

enciclopedia on-line, em varias linguas). 

Outro significado dado a pedofilia e o de ser uma parafilia representada por 

desejo forte e repetido de praticas sexuais e de fantasias sexuais com criangas pre-

puberes e uma perversao sexual que visa a crianga (Dicionario Aurelio). 

Relatos historicos de culturas antigas, porem, evidenciam datar o 

relacionamento sexual com infantes e entre pessoas do mesmo sexo, da propria 

existencia humana, sendo praticado pelos mais variados povos, com tolerancia ou 

mesmo acjmiragao, ate a era judaico-crista. Essas relagoes eram conectadas com 

cerimonias de iniciagao sexual, magia, crenga e Medicina. 

No antigo Egito, ha relatos de envolvimento entre faraos e infantes 

submetidds aos caprichos sexuais dos poderosos. 

Na Grecia antiga, cabia ao chefe da familia conduzir os jovens a iniciagao 

sexual, defeenvolvendo-se, a partir dai, o habito da homossexualidade e da pedofilia. 

A sociedade romana colocou o pater familias no comando absoluto da 

familia, abrangendo a todos, responsabilizando-se, inclusive, pela iniciagao sexual 

do filius. A pratica do sexo entre o pater familias e o filius estava inteiramente fora do 

controle do Estado, pois tinha o primeiro poder de vida e de morte sobre o segundo, 

agindo como verdadeiro dominus. Assim estava escrito na Lei das XII Tabuas (450-

451 a.C), reconhecimento que vigorou ate Constantino, no ano de (337 d.C). 

A historia do mundo arabe e do mundo oriental tambem registra a pratica de 

sexo entre adultos e criangas em diversas passagens. Basta lembrar a historia dos 
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samurais com suas jovens amantes, mantendo-as como tal ate a idade adulta, 

quando Ihes era permitida a emancipagao. 

Na Idade Media inicia-se, na Europa, um intenso combate a sodomia que, 

dentre suas variacoes, inclui o gosto pela pratica sexual com criangas. A partir de 

entao, recolheu-se a pratica ao silencioso mundo, onde os mais fortes subjugam os 

mais frageis pelo temor ou pelo dinheiro. 

Nao se sabe a real extensao de tais abusos, senao por retalhos da historia 

da prostituigao infantil, ja na era da revolugao industrial e pelos contos romanticos e 

sodomicos que a literatura difundiu. 

Na atualidade, o termo pedofilia significa disturbio de conduta sexual, com 

desejo compulsivo de um adulto por criangas ou adolescentes, podendo ter 

caracteristica homossexual ou heterossexual. 

A pedofilia virou um fenomeno comentado em todo o mundo, veiculado por 

varios meios de comunicagao, seja internet, televisao, radios, etc. com isso facilitou 

o alcance a informagoes de toda natureza. As eonsequencias desse tipo de abuso 

relacionam-se a ofensa a integridade fisica e moral, comprometendo o 

desenvolvimento fisico, afetivo e social, impedindo o direito de viver como crianga. 

1.2 Direitos e Garantias fundamentals da crianga e do adolescente 

A Constituigao Federal de 1988 preve dentre os Direitos e Garantias 

Fundamentals, previsto no Capitulo II, do Titulo II, artigo 6°, os direitos da crianga e 

do adolescente. Trata-se de um direito social que enseja uma obrigagao positiva do 

Estado, ou seja, a adogao de todos os meios necessarios para o seu resguardo. 
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Com o intuito de protegao, a Carta Magna aceitou expressos os direitos 

assegurados a crianga e ao adolescente, como se depreende da leitura do artigo 

227. 

Mas o dever protegao cabe nao so ao Estado, mas tambem a familia e a 

sociedade civil, atribuindo-lhes a obrigacao de resguardar o direito a vida, a saude, a 

alimentacao, a edueacao, ao lazer, a profissionalizacao, a cultura, assim como 

outros fundamentals a dignidade, ao respeito, a liberdade de qualquer pessoa 

humana e a convivencia familiar e comunitaria, alem de coloca-los a salvo de toda 

forma de negligencia, discriminacao, exploragao, violencia, crueldade e opressao, 

bem como tambem a busca da politica publica que venham a concretizar os direitos 

dispostos no texto constitucional. Exige-se, portanto, a cooperagao de todos os 

setores da sociedade. 

As criangas e os adolescentes passaram a ter absoluta prioridade, uma vez 

que se encontra em estagio especial de desenvolvimento e necessitam de protegao 

diferenciada, pois qualquer forma de prejuizo ao seu desenvolvimento e formagao 

podera ser irreversivel, fazendo com que essa crianga nunca consiga se tornar um 

adulto saudavel. 

Ja o Estatuto da Crianga e do Adolescente por ser uma lei especifica, trata 

dos direitos das criangas e dos adolescentes em varios preceitos ao longo do seu 

texto, como nos artigos 3°, 4°, 5°, 7°, 15°, 16° entre outros; mais todos de acordo 

com os preceitos constitucionais e novamente reitera como sendo dever de todos, a 

protegao desses hipossuficientes. 

O artigo 18 do ECA dispoe que: "e dever de todos velar pela dignidade da 

crianga e do adolescente pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 

violento, aterrorizante, vexatorio ou constrangedor". 
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O Estatuto da Crianca e do Adolescente e a normatizacao aplicavel a todos 

aqueles que tern ate 18 anos de idade, e em casos excepcionais ate os 21 anos, a 

fim de garantir-lhes todo o indispensavel para o seu completo desenvolvimento. 

Alem dos inumeros dispositivos que tratam dos direitos resguardados aos 

menores, esta consubstanciado no artigo 1° do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente um principio que rege todos os assuntos que envolvem a crianga e o 

adolescente que e chamado Principio da Protegao Integral. 

Esse principio tern como o ponto de partida o reconhecimento de todos os 

direitos das criangas e dos adolescentes, com sua consequente implementagao pelo 

Estado, pela familia e pela sociedade. Ele vem assegurado na Convengao das 

Nagoes Unidas sobre os direitos da crianga, adotado pela Assembieia Geral das 

Nag5es Unidas, em 20 de novembro de 1989 a qual o Brasil e pais signatario. 

Mas, apesar de todos os direitos e garantias resguardados a essas criangas 

e adolescentes, o que se ve na realidade e uma vasta gama de agressoes aos 

direitos assegurados na Constituigao Federal e no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente. 

Atualmente ainda nao temos uma forma de punigao especifica e adequada 

para o crime de pedofilia em nossa legislagao brasileira, seja ela Penal ou ate 

mesmo atraves do Estatuto da Crianga e do Adolescente. 

Tivemos agora em novembro de 2008 uma alteragao no ECA pela lei n°. 

11.829 na qual aprimora o combate a produgao, venda e distribuigao de pornografia 

infantil, bem como criminaliza a aquisigao e a posse de tal material e outras 

condutas relacionadas a pedofilia na internet. 
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Sendo esse avanco pouco para a dimensao do problema tratando, pois 

deixa de lado ainda a punigao contra os varios outros tipos de abusos de exploragao 

sexual que varias eriancas sofrem todos os dias. 

1.3 Caracteristicas de um pedofilo 

Pais, professores e criangas, antigamente eram alertados para o cuidado 

que deviam tomar com pessoas estranhas. Atualmente, a atengao deve ser 

redobrada, mormente, pelo fato de na maioria das vezes, os pedofilos serem 

conhecidos da familia ou sua profissao propiciar o abuso, ou seja, eles tern 

facilidade de identificar-se com criangas. 

Os pedofilos repetem com frequencias seus atos, e os justificam alegando 

que as criangas tambem sentem prazer. Esses criminosos podem ser homossexuais 

ou heterossexuais, casados ou solteiros, existem pedofilos conhecidos como 

exclusivos, sao aqueles que so satisfazem seus desejo sexual com criangas ou 

adolescente e os pedofilos nao exclusivos, consiste em individuos que alem de suas 

relagoes ditas normais ainda recorrem as praticas sexuais com criangas. Christiane 

Sanderson (2005, p. 22) salienta que: 

Eles podem buscar ativamente empregos nos quais tenham contato 
freqOente e regular com eriancas. As profissoes escolhidas podem incluir 
professores, funcionarios de orfanato ou creches, babas, monitores de 
acampamentos ou motoristas de dnibus escolares. Eles tambem podem 
estar envolvidos em trabalhos especializados nos quais tenham acesso a 
eriancas, como medicos, dentistas, lideres religiosos, assistentes sociais, 
policiais, treinadores de esporte, lideres de escoteiros ou integrantes de 
clubes para jovens, palhacos, magicos ou fotografos especializados em 
fotografia infantil. 
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Os pedofilos podem apresentar comportamentos imprevisiveis e, embora 

possam revelar uma serie de caracteristicas psicologicas e comportamentais 

comuns entre si, compoem um conjunto muito amplo e diversificado de individuos 

que agem com diferentes praticas e de variadas maneiras. 

O que so aumenta a gravidade desse crime, pois o pedofilo pode ser 

qualquer pessoa, homem, mulher, pai, parente, vizinho, amigo, estar proximo ou 

distante, pois nao ha um perfil unico que o descreva com seguranga ou que consiga 

abranger todos os tipos de abusadores de criangas. 

Relatorios da Policia Federal exposto no artigo "Conhega o pedofilo" de 

Raquel Almeida descreve o perfil do abusador, onde em cada 10 casos registrados, 

08 abusador conhece a crianga ou possui algum grau de parentesco; 80% a 90% 

nao possuem nenhum sinal de alienagao mental sendo, portanto, imputaveis; 

racionalizam sua conduta alegando que seus atos possuem 'valor educativo' para 

criangas, que a crianga obtem 'prazer sexual' com o ato ou que a crianga foi 

'sexualmente provocante'; nao acham que estao cometendo crime; ameagam a 

crianga para que nao revelem seus atos; valem-se da inocencia da crianga ou da 

incapacidade da crianga de opor resistencia. 

A principio o pedofilo nao tenciona ser fisicamente agressivo com suas 

vitimas, mas uma vez surpreendido ou frustrado nos seus interesses podera recorrer 

a violencia fisica caso a crianga intente revelar os fatos a que esta submetida, capaz 

de causar resultados as vezes letais a crianga abusada. 

Outros tipos de pedofilos, que sao praticamente aqueles que vitimam 

criangas frequentemente, desenvolvem tecnicas complicadas e de dificil chance de 

alguem descobrir, para obterem acesso a suas vitimas, podendo ser a de conquistar 

a confianga da mae; casar-se com uma mulher que tenha uma crianga atraente; 
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adotar criangas em paises nao industrializados e nao raramente se aproximarem de 

familias multidisfuncionais. 

Embora imaginemos a pessoa do pedofilo como um tipo aversivo e 

repulsivo, capaz de despertar sentimentos de asco, frequentemente associado com 

personagens do tipo marginal, vadios, desocupados, "sujos", escroques ou solitarios. 

No entanto, praticamente todo dia pelos meios de comunicacao, que nao e bem 

assim, por tras de uma pessoa de aparencia cuidada e de nivel social elevado, pode 

se esconder um pedofilo, entre profissionais carismaticos e bem sucedido, 

negociantes e artistas, trabalhadores e desempregados, politicos, pessoas publicas, 

enfim, em qualquer classe social ou condicao economica. Sao verdadeiros lobos em 

pele de cordeiro, homens gentis e simpaticos que nao passam de predadores 

sexuais de inocentes. 

Abusadores sexuais de eriancas costumam ser eriativos ao desenvolver 

estrategias de atuagao e de evitar que alguem descubra, sao habilidosos em acusar 

a propria vitima, em elaborar manobras de seducao, em construir alegacoes de 

circunstancias especiais de justifieagao, em invoear falso remorso, hostilidade, ou 

em produzir eonfrontagoes beneficas, dentre outras artimanhas. Eles se protegem 

de todas as formas e tern como seus aliados outros pedofilos e o dinheiro, bem 

como a propria justiga que nao possui uma lei especifica que os puna com a atengao 

merecida. 

Eles justificam suas atividades atraves de desculpas ou racionalizagoes, 

procurando atribuir um sentido educacional ou pedagogico, sendo de costume usar 

a sedugao e condenar a violencia, defender o direito a liberdade sexual da crianga 

que em sua opiniao e oprimida por uma sociedade sexofobica. 
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Os pedofilos ameagam suas vitimas, para assegurar que elas mantenham 

seus atos em segredo, alegando que se contar a sua mae o que aconteceu, ela vai 

passar a odia-lo e isso a matara, que simplesmente nao vao acreditar nele, que ele 

vai ser punido pelos seus pais, ameaca ate mesmo matar seus familiares ou a 

propria crianga se ela contar para alguem. 

E assim, em regra o pedofilo nao sente remorso nem culpa pela pratica dos 

seus atos e podem ate acusa a crianga de ser o sedutor da relagao aumentando no 

menor sentimento de culpa. 

Esses sociopatas tern hoje grande oportunidade de expandir os seus 

instintos, seja pelo incentivo de uma sociedade voltada para o sexo e para o prazer, 

seja pela facilidade de praticar a pedofilia das mais diversas formas: fotografias, 

cinema, internet, telefone, enfim, com a utilizagao das infovias que os mantem em 

completo anonimato, ao tempo em que "viajam" pelo planeta, com o prazer de 

dominio absoluto no seu mundo subterraneo e pior ainda, seja pela omissao da 

legislagao brasileira. 

1.4 Causas da pedofilia 

A pedofilia e classificada como uma parafilia, e as explicagoes sobre as 

causas das parafilias sao dadas por correntes ou escolas psicologicas. 

Embora todas abordagens etiologicas se debrucem sobre aspectos 

multicausais, tambem denominados multifatoriais, em contraposigao a modelos que 

se baseiam em uma causa unica e exclusiva, nenhuma linha teorica tern 

apresentado explicagoes definitivas sobre o tema das parafilias nem sobre o topico 
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especial da pedofilia, mas todos tern trazido contribuicoes importantes que auxiliam 

na compreensao desse complexo fenomeno humano. 

Como sabemos as parafilias ocorrem num processo em que sao utilizados 

meios desviantes da norma para a obtengao de prazer, e na pedofilia esse desvio de 

escolha recai sobre criangas ou adolescentes, dessa maneira a pedofilia esta 

classificada entre os Transtornos de Preferencia Sexual. 

A compreensao dinamica do desvio sexual comecou em 1905, com a obra 

"Tres ensaios sobre a teoria da sexualidade", do estudioso Freud, que trouxe as 

nocoes sobre fixacao, catexia e escolha objetal e resumidamente pode ser explicada 

assim: Fixacao e o ponto que corresponde a uma parada numa determinada fase do 

desenvolvimento psicossexual, dificultando ao impedindo a passagem para a etapa 

posterior; Catexia e uma determinada quantidade de energia psiquica vinculada a 

uma condicao especifica; Escolha objetal e a forma individual pela qual cada sujeito 

promove a escolha de seus objetos sexuais. 

Podem-se apontar de acordo com a psicologia algumas causas para o 

comportamento de um pedofilo, os sujeitos pedofilos procuram estabelecer relacoes 

com objetos sexuais imaturos (criangas), e pode ser interpretado como 

compensadores de uma privagao precoce, e pode se supor tambem que se 

aproveitam da condigao infantil porque, de outro modo, nao teriam probabilidade de 

exito em suas manobras sexuais, especialmente com pessoas psicologicamente 

bem desenvolvidas. 

O controle, o dominio e a sedugao da crianga compensariam a primitiva falta 

de poder. Assim, o pedofilo escolheria agir em um nivel de desenvolvimento 

psicossexual primitivo devido ao medo e a duvida a respeito de si mesmo, sendo de 

supor que ele seria excluido, rejeitado ou teria suas pretensoes frustradas ou 
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simplesmente afastadas caso pretendesse se relacionar com adultos bem 

desenvolvidos. Pode-se supor ainda que quando crianga o pedofilo tenha sido uma 

vitima de alguem com esse disturbio. 

Como ja se foi dito nao existe um perfil unico para descrever o sujeito 

pedofilo, essa e uma condigao multivariada, assim como as suas causas, que 

dependem de inumeros fatores, inclusive educacionais, institucionais e culturais. Os 

pedofilos possuem uma personalidade que costuma ser polimorfa e, geralmente 

estao bem conscientes de suas agoes e das eonsequencias delas advindas. 

Nem todos os tipos de Transtornos de Preferencias Sexuais sao 

competencias do Direito Penal, mais de fato, na medida em que essas alteragoes 

atingem as condigoes de vida de outras pessoas, ou categorias de pessoas, que 

nesse caso sao as criangas e adolescentes, torna-se importante uma eensura do 

ponto de vista social e juridico. 

Nesse aspecto, o que era originalmente interno e psicologico passa a ser, 

tambem, externo e juridico. A pedofilia como sendo um tipo de parafilia e 

considerada uma anomalia da escolha do objeto e, como tal, ingressa na rubrica das 

perversoes como um comportamento sexual eonsiderado pataloligo simplesmente 

porque se afasta do normal geral aceito pela sociedade no que diz respeito ao tipo 

de escolha objetal realizado. 

Nao se pode aceitar que alguem escolha como objeto sexual, sejam por 

suas fraquezas, impotencia, desejos internos dentre outras coisas, um ser imaturo e 

fragil que deve ser cuidado e protegido por todos, como e a crianga. 

1.5 Controversias que envolvem o pedofilo 
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Sao muitas as falsas crengas que acabam contribuindo com o aumento de 

impunidade com relagao ao abuso sexual e a pedofilia. 

De acordo com Sanderson (apud Jorge Trindade 2007, p. 61), "existem 

diversas eonsequencias erroneas sobre o abuso sexual infantil, as quais camuflam a 

realidade e dificultam ainda mais a compreensao acerca do abuso". 

Confunde-se mito e realidade no que se refere a percepcao do abuso sexual 

infantil ao dizer, por exemplo, que; (1) Pedofilos so se interessam por meninas, o 

pedofilo se interessa tanto por menina quanta por menino, so que tern alguns que 

preferem so meninas, outros so meninos e os que se interessam tanto pelos dois; 

(2) Pedofilos nao sao violentos: O abuso sexual, por si so, constituem uma violencia, 

que nem sempre e fisica. No primeiro momenta os pedofilos sempre se mostram 

"bonzinhos", mas, quando se veem ameacados nos seus atos sexuais se tornam 

agressivos e praticam outros crimes geralmente acompanhados de violencia fisica; 

(3) Pedofilos sao facilmente reconhecidos: E totalmente o contrario, eles sao dificeis 

de serem reconhecidos, eles provem de distintos tipos de pessoas, se apresenta de 

forma normal nao havendo um perfil especifico que se possa identifica-los com 

facilidade; (4) Pedofilos sao pessoas pobres e mal encaradas: Eles sao pessoas do 

tipo "comum" que existe em qualquer classe social e economica e ocorre em todas 

as comunidades e culturas, nao sao monstros na sua aparencia fisica e sim homens 

gentis; (5) Pedofilos sao sempre do sexo masculino: E sim mais encontrada em 

homens do que em mulheres, mais se estima que cerea de 20% dos abusadores 

sejam mulheres; (6) Pedofilos so fazem sexo com a crianga: Muitas vezes, eles 

acariciam, beijam, tocam ou masturbam-se na frente da crianga e essa pratica ja 

configura abuso por se so; (7) A pedofilia e uma decorreneia do mundo moderno: 

Como ja se foi mostrado e muito antiga a historia da pedofilia e ainda nos dias de 
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hqje, a taxa e ocorrencia de abuso sexual contra a crianga nao e bem conhecida e 

segundo estudiosos no assunto pode ser apenas a ponta do iceberg; (8) Pedofilos 

agem sempre sozinhos: Os atos de abuso costumam acontecer em lugares privados 

e na medida que as vitimas se mostrem mais fracas e vulneraveis, pedofilos podem 

formar grupos ou redes de pedofilia; (9) Pedofilos sao sempre pessoas estranhas e 

desconhecidas: Nem sempre sao pessoas desconhecidas da crianga, como ja se 

mencionou em muita das vezes ele faz parte da familia e e o que a maioria dos 

casos nos mostra; (10) Pedofilia nao tern nada haver com lucro ou dinheiro: A 

pedofilia, pornografia e exploragao infantil tern mobilizado incalculaveis somas de 

dinheiro; (11) Pedofilo e assunto exclusivo da policia: o tema pedofilia exige a 

colaboragao em conjunto de muitas instituigoes, da Policia, do Ministerio Publico e 

da Justiga, das organizagoes governamentais e nao-governamentais, locais, 

estaduais, nacionais, estrangeiras e intemacionais e de toda sociedade. 

Pedofilia e um assunto importantissimo que e de interesse de todos e que 

nao tern cara, sexo e nem classe social. 



CAPITULO 2 LEGISLACAO PENAL BRASILEIRA ASSOCIADA A PEDOFILIA 

As informagoes expostas no capitulo em tela se propoem a abordar as 

eonsequencias do abuso sexual para uma crianga, mostrando todos os problemas 

enfrentados pelos menores vitimas desses atos, para assim podermos compreender 

o tamanho da importancia de um combate adequando a esse tipo de crime. 

Analisamos tambem como este crime esta sendo sancionado por nossa 

legislagao e qual e o verdadeiro objeto da protegao penal. 

Fazendo assim uma comparagao, mostrando como varios paises estao ja ha 

algum tempo lidando com esse assunto e as decisoes que vem sendo tomadas 

pelas Organizagoes Internacionais com o intuito de proteger as criangas. 

2.1 Efeitos e eonsequencias do abuso sexual para a crianga 

O abuso sexual da crianga deve ser considerado tanto pela otica dos direitos 

as criangas e de sua protegao integral, quanto pela saude, especificamente da 

saude mental, como mostra Ferrari e Vecina (2002, p.119): 

Crianca abusada sexualmente numa idade muito precoce pode sofrer danos 
mentais e cognitivos que as fragmentam (...). O discemimento acerca dos 
episodios de abuso requer um equipamento mental nem sempre presente 
na crianga. 
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Alem de todo o sofrimento durante o abuso sexual, este ato gera efeitos e 

eonsequencias em uma crianga que podem ser muito diversificado, podendo vir a 

curto e longo prazo, e vai depender tambem do tipo de agressao e sua duracao, da 

idade da vitima, da conduta do agressor, da reacao do meio ou do entorno em que a 

crianga vive, dentre outros fatores que vai fazer com que o transtorno causado em 

uma crianga possa variar de uma pra outra. Sendo assim, o abuso sexual tern maior 

probabilidade de causar danos a longo prazo se for perpetrado durante um periodo 

mais longo, se o responsavel for o pai ou uma figura paterna, se houver penetragao 

ou se for utilizada violencia fisica ou psicologica. 

O abuso sexual pode gerar muitas eonsequencias nocivas, inclusive 

problemas psicologicos e de comportamento, como a apresentagao de condutas 

sexualizadas, conhecimento atipico sobre o sexo, sentimento de estigmatizagao, 

isolamento, hostilidade, desconfianga, medo, baixa auto-estima, sentimento de 

culpa, fracasso ou dificuldades escolares, precocidade sexual, transtorno de 

estresse, pos-traumatico, dificuldade de relacionamento, ansiedade, tensao 

disturbios alimentares. 

Em casos mais alastrastes, pode dar ensejo ao alcoolismo, depressao, 

ideagao suicida, suicidio ou tentativa de suicidio. Essas criangas que sao vitimas de 

abusos sexuais, quando adultos podem virar agressores, isso pode ocorrer quando 

a vitima nesse caso for do sexo masculino, imitando os proeedimentos de que foram 

vitimas noutras criangas ou ate nos seus proprios filhos. Embora, a maioria dos que 

sofrem abuso sexual nao agrida sexualmente a outros, quando se tornam adultos. 

Alem de transtornos psicologicos e comportamentais, podemos encontrar os 

transtornos funcionais, que sao os pesadelos, terrores noturnos, dificuldade de 

conciliar o sono, medo de escuro, incontinencia urinaria diurna e noturna, 
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estranhamento. Temos tambem, os problemas de condutas, agressao fisica, choro 

facil, retraimento, raiva, nao querer se despir ou tomar banho, consumo de drogas, 

roubos, delinquencia, dificuldades escolares. 

A principal conseqiiencia psicologica e comportamental e a Personalidade 

Multipla, ocorrendo em cerca de 98% dos casos. O Disturbio de Personalidade 

Multipla (DPM) diz respeito a dissociacao da mente humana, culminando na 

formacao de outras personalidades. Isso quer dizer que passam a conviver dentro 

da mente de uma mesma pessoa varias outras identidades. Cada uma destas 

identidades, tambem conhecidas como alteres, possui um comportamento 

especifico, ideias proprias e sentimentos. 

Segundo Hirigoyen (2002, p. 59), muitas vezes as criangas vitimas de 

agressao "nao tern outro recurso a nao ser mecanismos de clivagem protetora, e 

veem-se, por vezes, portadoras de um nucleo psiquico morto. Tudo que nao pode 

ser metabolizado durante a infancia ve-se projetado em permanentes passagens a 

ato na vida adulta". 

As vitimas de abuso sexual podem sofrer ainda com doencas sexualmente 

transmissiveis muitas estas ate sem cura como a AIDS, ou quando ja com o seu 

ciclo menstrual iniciado, ja que e comum o inicio ainda quando crianga, a vitima 

pode ficar gravida. Isso e motivo de polemicas e gera outro tipo de discussao. 

Com todos esses transtornos, a visao do mundo e os relacionamentos de 

uma crianga abusada sexualmente, se tornam muito diferente das outras pessoas. 

Tendo a confianga abalada a crianga nao acredita que alguem possa ajuda-la a 

solucionar o problema que a esta sendo submetida. 

Os efeitos do abuso sexual para a crianga tambem variam dependendo dos 

fatores de protegao existentes, ou seja, das condigoes positivas que podem ser 
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evocadas no sentindo de oferecer maior suporte a vitima e permitir que ela retome 

as condigoes emocionais que Ihe pertenciam antes do abuso sexual. 

A sexualidade humana esta diretamente ligada ao desenvolvimento da 

personalidade e se expressa sobre manifestacoes biologicas, psicologicas e sociais 

que comeca com o nascimento e termina com a morte, e essa manifestacao e 

diferenciada de acordo com as diferentes etapas do desenvolvimento humano em 

cada sociedade, em cada cultura e em cada pessoa. 

E e na infancia que a sexualidade se caracteriza pela auto-exploracao, o 

desenvolvimento do proprio corpo e construcao da identidade sexual, e se durante 

esta fase importante se introduz um menor em praticas e atividades sexuais nao 

adequadas para a sua idade gerando uma agressao na evolucao saudavel de sua 

sexualidade, ocasionando todas essas sequelas e transtornos apontados 

anteriormente de repercussoes incalculaveis para o desenvolvimento futuro. 

Como explica muito bem Cezar Bitencourt (2007, p.898) o quao importante e 

a formacao da personalidade e o quanto ela pode ser afetada: 

Ha varias formas de se perverter a boa formacao dos jovens, desde o 
aliciamento para a vida sexual precoce ate o cometimento de crimes. 
Lembremos, pois fundamental, que a formacao da personalidade ocorre, de 
forma decisiva e concentrada, durante a adolesc&ncia. Personalidade [...] 
constitui o papel que desempenhamos em sociedade, formando o conjunto 
dos caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. A 
personalidade e a sintese do "eu", compondo o nucleo inconfundivel de 
cada individuo. A ela devem-se os valores e a particular visio do mundo de 
cada um. Revela a individualidade humana, com as escolhas e preferencias 
dadas a determinado caminho ou a certo modo de agir. 
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Diante de tudo que foi exposto, faz-se necessario uma correta eoercao penal 

para esse tipo de crime, evitando que eriancas ou adolescentes sofram abusos 

sexuais e tenha o seu desenvolvimento prejudicado. 

2.2 O bem juridicamente protegido 

Quando se convive em sociedade algumas coisas acabam por ser tomadas 

por bens, por possuirem valares elevados, tendo em vista o seu potencial para 

satisfazer as necessidades, desejos e aspiracoes de integrantes deste meio. 

O filosofo Abbagnano (1998, p. 107) da um conceito de bem em sentido 

amplo dizendo que: 

Bern e a palavra tradicional para indicar o que, na linguagem moderna, se 
chama valor. Um bem e um livro, um cavalo, um alimento, qualquer coisa 
que se possa vender ou comprar; um bem tambem e beleza, dignidade ou 
virtude humana, bem como acao virtuosa, um comportamento aprovavel. 
(...) A palavra pode ainda num significado mais especifico, num recorte, se 
referir a moralidade, isto e, dos mores, das condutas, dos comportamentos 
humanos intersubjetivos, designando, assim, o valor especifico de tais 
comportamentos. 

Essas situacoes quando passam a ser tuteladas pelo direito, passam a 

condigao de bem juridico. Segundo Claus Roxin (2006, p. 19) esse conceito de bem 

juridico esta relacionado a "todas as circunstancias reais dadas ou finalidades 

necessarias para uma vida segura que garanta todos os direitos humanos e civis de 

cada um em sociedade [...]". 
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Sao muitos os bens lesionados por um pedofilo ao abusar de uma crianga, 

havendo uma ofensa aos seus direitos fundamentais, como o direito a vida e 

liberdade. 

Nao e apenas a liberdade sexual do menor que esta sendo prejudicada e 

cabivel de tutela quando ocorre abuso sexual contra uma crianga, pois nao e 

somente o consentimento do menor que e violado, mas tambem sua visao de 

mundo, sua capacidade de se desenvolver normalmente na livre construgao de uma 

personalidade sexual. 

Quando ha um abuso sexual contra uma crianga, temos a total ausencia de 

capacidade de eleigao sexual por parte da mesma, o que seguramente Ihe retira a 

possibilidade de livre escolha ainda que praticada sem violencia, pois, uma crianga 

na faixa etaria menor de 12 anos nao possui liberdade sexual, estao na fase de 

formagao de consciencia, e qualquer ato sexual prematura violentaria uma etapa 

natural do ser humano, ainda se este nao vier acompanhado de requintes de 

violencia fisica ou ate mesmo moral. 

A doutrina portuguesa e adepta do pensamento que o bem juridico a ser 

tutelado nos casos de pedofilia nao e somente a liberdade sexual de uma crianga ou 

o criterio de autodeterminagao, mas, igualdade, o livre desenvolvimento da 

personalidade sexual da crianga dentre outros. 

Na doutrina brasileira, o bem juridico esta caracterizado somente pela 

liberdade sexual, em seu Titulo VI do Codigo Penal, e nao apenas se restringindo a 

protegao de criangas, mas a de qualquer pessoa. 

Existe uma norma penal especifica atraves do Estatuto da Crianga e do 

Adolescente que cuida somente da exploragao da imagem da crianga. 
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Como se percebe existe uma complexidade de bens juridicos a ser 

protegidos quando se tratar de pedofilia. Nao bastando que o legislador brasileiro 

vise proteger o menor considerando apenas a liberdade sexual, pois dessa forma vai 

restringir a possibilidade de proteger o menor de acordo com suas peculiaridades e 

gravidade do crime. 

2.3 A responsabilidade penal do pedofilo 

Responsabilizar alguem pelo seu ato danoso e uma maneira de evitar que 

este volte a praticar o ato causador de prejuizos. 

Como a responsabilidade pode se manifestar de varias formas e conforme a 

lesao que causar, ela e desmembrada e e diferenciada nos varios ramos juridicos. 

O pedofilo, em geral, sao plenamente capazes de entender o carater ilicito 

dos seus atos. Existem divergencias que querem colocar a pedofilia no quadro das 

doencas mentais, para os efeitos da inimputabilidade, ou no ambito da perturbacao 

mental, e assim os efeitos da responsabilidade penal diminuiriam. 

Nao poderiamos dar a condicao plena de doenca ou perturbacao mental 

como qualificativos restritos do sujeito-corpo, para esse tipo de conduta, talvez sim, 

pudesse ser mais bem descrita como uma desordem distintivamente moral. 

As eonsequencias, como ja foram comentadas dos atos de um pedofilo em 

uma crianca e incalculavel, capazes de se projetarem a logo prazo, e se a 

responsabilidade penal e a maneira de punir alguem pelos seus atos danosos, de 

acordo com sua proporcao, nao seria nada justo diminuir essa responsabilidade ou 
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nao dar o devido valor a ela, se ja se e comprovado que um pedofilo por mais que 

tente se enganar sabe e tern conhecimento da gravidade da sua conduta. 

Comenta Jorge Trindade (2007, p. 82): 

Mesmo que a pedofilia fosse considerada uma patologia social ( pelo 
socidlogo), etica (pelo fikisofo), de logia social (pelo psicologo), educacional 
(pelo professor), devido ao polimorfismo que a caracteriza, do ponto de vista 
medico, ela parece nao configurar uma doenca no sentido classico, embora 
exista uma tendencia universal de considerar pedofilo imputaveis, 
plenamente capazes de entender o carater licito ou ilfcito dos atos que 
pratica, bem como de dirigir suas a?6es. 

A classificacao quanto a pedofilia ser ou nao uma doenca mental, influencia 

totalmente na responsabilidade do agente, pois se colocamos o pedofilo como um 

doente mental, ele entraria no registro dos inimputaveis, nao sendo assim capaz de 

responder por seus atos, isso nao nos parece justo, ainda que seja classificado 

como perturbacao mental e tenha apenas diminuida a sua responsabilidade penal. 

Todavia, como doenca moral, a pedofilia nao retiraria a sua responsabilidade do 

agente, sendo assim do ponto de vista juridico, uma pessoa plenamente capaz, 

podendo responder por seus atos. 

Essa responsabilidade tern que ser devidamente proporcional aos seus atos, 

nao pode uma pessoa que rouba a inocencia de uma crianca, seus sonhos e futuro, 

nao saber da gravidade de seus atos, ja que vive aparentemente em perfeita 

harmonia com a comunidade e agindo normalmente em sociedade. 

Os pedofilos tern tudo programado, como agir, quando agir, fazem toda uma 

preparagao, e montam verdadeiras redes de pedofilia se juntado com outros 
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pedofilos para divulgagao de fotos e imagens pela internet, seja em troca de dinheiro 

ou por prazer. 

2.4 Legislagao penal brasileira e os crimes associados a pedofilia atualmente 

A legislagao brasileira nao preve, expressamente, o enquadramento da 

pedofilia como crime, ou seja, nao existe uma norma penal especifica incriminadora 

ou penalizagao para estes casos. O que existe sao as condutas de pedofilos 

associados a outros crimes do Codigo Penal brasileira. 

A primeira ideia que temos da violencia de um adulto contra uma crianga e a 

do abuso sexual, que esta reprimido atraves dos tipos penais consubstanciados nos 

artigos 213, 214 e 218 do Codigo Penal, que sao eles: estupro, atentado violento ao 

pudor e corrupgao de menores respectivamente, todos considerados crimes contra 

os costumes. Para estas figuras, a legislagao contempla a violencia presumida 

quando se tratar de vitima menor de 14 anos, de acordo com o art. 224. 

Ensina Fernando Capez (2006, p. 02), quanto ao crime de estupro que: 

A acao nuclear do tipo consubstancia-se no verbo constranger mulher a 
conjuncao carnal, mediante violencia ou grave ameaca. Constranger 
significa forgar, compelir, coagir a mulher a manter com a agente conjuncao 
carnal. A conjung§o carnal nos termos do artigo e somente a c6pula 
vagfnica, ou seja, a introdugao do penis na cavidade vaginal da mulher. 



34 

Analisemos com isso que a norma esta voltada para tutelar, sobretudo a 

liberdade sexual da mulher, onde somente ela podera ser sujeito passivo desse 

crime e somente o homem o sujeito ativo. 

Nesse crime nao ha uma preocupacao se existe uma sequencia de crimes, 

como e o caso da pedofilia, onde o criminoso planeja todo um envolvimento da 

crianga e abusa varias vezes desta, sem que ninguem venha a descobrir. 

O pedofilo nao abusa sexualmente so de meninas, muitos sao os casos de 

homens que abusam de meninos, passando a ser tratado pela legislagao penal 

brasileira como atentado violento ao pudor artigo 214, que segundo Fernando Capez 

(2006, p. 27): 

Tutela-se sobretudo a liberdade sexual da mulher.ou seja, a liberdade de 
dispor do seu corpo, em especificamente a de nao ser forcada 
violentamente a sujeitar-se a atos libidinosos diferentes da conjuncao 
carnal. Ao contrario do estupro, protege-se, igualmente, a liberdade sexual 
do homem, uma vez que a lei faz referenda a pratica de atos libidinosos 
diversos da conjunc§o carnal. 

No atentado violento ao pudor tanto o homem quanta a mulher podem ser 

sujeito ativo e passivo, pois neste crime falasse de ato libidinoso diferente da 

conjungao carnal, sento ato libidinoso aquele destinado a satisfazer a lascivia. 

Agora a lei ja trata da liberdade sexual do homem, mas ainda voltada para o 

adulto, seja ele homem ou mulher. 

Reconhecendo assim um agravamento da pena na forma de violencia 

presumida, tanto no crime de estupro, como no de atentado violento ao pudor se 

forem cometidos contra menores de catorze anos de idade, no seu artigo 224 da 
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mesma legislacao, sem mais nenhuma especificacao quanta a isso e muito menos 

dando a devida importancia a tamanha problematica de um crime como esse. 

No artigo 218 do Codigo Penal que fala de corrupcao de menores mais 

especificamente de maiores de quatorze anos e menores de dezoito anos de idade, 

tutelando-se a moral sexual especificamente desse tipo de menores e sendo assim 

se um menor de 14 anos for introduzido a assistir a pratica de atos libidinosos de 

terceiros, o agente tera uma conduta atfpica, pois a idade minima exigida e de 14 

anos. 

A criacao de uma lei especifica para o crime de pedofilia faz-se necessario 

cada vez mais, so assim poderao ser julgados devidamente esses tipos de 

criminosos. As criangas, assim como outras categorias de pessoas que possuem 

fragilidade perante o ordenamento juridico, estao obtendo vitorias na busca pela 

preservagao dos seus direitos fundamenteis durante as ultimas decadas. Isso 

porque a pressao social que o povo faz e muito importante, bem como a 

conscientizagao legislativa que e adquirida, a partir, dessa pressao social, 

possibilitando assim a criagao de leis a muito solicitadas pelos defensores dos 

menores. 

Mas ainda ha muito que se caminhar para que todos esses direitos sejam 

respeitados, e os representantes do povo devem estar atentos para a realidade que 

cerca o adolescente e a crianga. 

O que se pretendeu neste ponto foi a exposigao de que a legislagao 

brasileira, sem gris algum, estabelece multiplas hipoteses de enquadramento legal 

daquelas pessoas que incidem em atos desvaliosos consistentes no abuso sexual 

de menores, a despeito de nao confer qualquer tipo especifico relativo ao termo 

pedofilia. 
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Nesse sentido, como antes se viu, e de fato erronea a utilizaeao deste termo 

clinico de forma generalizada para com os autores de crimes sexuais praticados em 

desfavor de seres humanos de pouca idade. E mais erronea ainda e a nao 

existencia desse crime em nossa legislagao. 

Em reportagem feita pela renomada revista Veja em 18 de margo de 2009 

pela reporter Laura Diniz, pagina 114, mostra que aumenta o numero de criangas 

que de alguma forma sem se identificar, seja atraves de servigo de atendimento a 

vitimas de violencia sexual destinado a mulheres adultas ou outros meios, procuram 

sem saber o que fazer atendimento querendo informagoes do tipo: "E se eu 

denunciar e ele sair da cadeia? Ha alguma possibilidade dele sair? Tenho medo 

dele". Mostrando com isso a inseguranga dessas vitimas que muitas vezes nao sabe 

que o que esta acontecendo com elas e crime, e na grande maioria dos casos o 

agressor esta dentro de casa. 

E isso e reflexo de uma legislagao omissa que nao esta acompanhada como 

se deve as necessidades da populagao. 

2.5 Direito Comparado: As principals manifestagoes Internacionais sobre pedofilia 

Segundo relatos historicos a primeira manifestagao internacional sobre os 

direitos da crianga foi criada em Londres, em 1919 e ficou conhecida como Save the 

Children Fund, em Genebra em 1920 teve a Uniao Internacional de Auxilio a 

Crianga, e a partir de entao, varias Declaragoes, Resolugoes e Manifestos surgiram: 

a Declaragao dos Direitos da Crianga (Genebra- 1924); a Declaragao Universal dos 

Direitos Humanos (em 1959, Assembleia Geral das Nagoes Unidas acrescenta 
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novos principios a Declaragao dos Diretos da Crianga de 1924); o Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Politicos (1966); as Resolugoes 1044 (1986) e 1065 

(1987) do Conselho da Europa sobre o trafico e exploragao infantil; a Convengao 

dos Direitos das Criangas (1989) e o Tratado da Uniao Europeia (29 de novembro de 

1996) sobre a exploragao sexual de criangas. 

Todas estas politicas e implementagoes legais empenharam-se em 

sedimentar direitos de protegao a crianga contra abusos sexuais, onde os paises 

estao tendo de adaptar as suas legislagoes com as recomendagoes internacionais e 

isso mostra a preocupagao mundial com o futuro do mundo que sao as criangas. 

Nos Estados Unidos existe um sistema muito rigoroso de registro e 

notificagao publica dos criminosos sexuais, onde os estupradores e pedofilos depois 

de ter cumprido sua pena e deixam a prisao, estao obrigados a se registrar na 

delegacia do seu distrito e assim se toma as suas impressoes digitals, uma foto e a 

declaragao de domicilio, e este fica obrigado de apresentar-se uma vez por ano para 

verificagao de enderego, e seu nome passa a ser incluido em uma lista publica que 

pode ser consultada atraves da internet. Esse tipo de registro permite que qualquer 

escola, ou familia que se mude pra determinado lugar, possa consultar se existe na 

area algum pedofilo e poder assim proteger melhor suas criangas. 

O referido procedimento e rigido e duro, pois pode estigmatizar por toda a 

vida quern tenha cometido um delito sexual principalmente contra menor e se 

pretende prioritariamente a prevengao de crimes ulteriores. 

Em alguns Estados o mencionado registro e por toda a vida, e isso e muito 

criticado por alguns defensores dos direitos civis, mas quando esse crime e 

cometido por alguem mais jovem sao incluidos provisoriamente e retirados ate 

completar a idade de 25 anos se nao houver reincidido. 
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Na Franca o governo nao so criou um cadastre especifico para delinquentes 

sexuais, como tambem ampliou os poderes da policia para retirar impressao 

biologica (DNA) desses delinquentes, mesmo que nao tenham sido formalmente 

condenados. 

Ha uma polemica que gira em torno da ideia de estabelecer uma pena 

automatica sobre os reincidentes que impeca na pratica a remissao se penas por 

boas condutas, que e defendida por Sarkozy (primeiro ministro Frances). Existe uma 

grande preocupacao por parte da Franca, com criminosos de abusos sexuais 

principalmente pedofilos, onde gera a preocupacao de achar solucoes legais para o 

melhor combate e penalizacao desses criminosos. 

Na Inglaterra se vem utilizando a tecnologia GPS para seguir os movimentos 

dos pedofilos e outros delinquentes sexuais, funciona com a utilizacao de pulseira 

eletronica que e colocada no violentador para informar o seu paradeiro, a qual faz 

soar um alarme se ele se aproximar da area proibida ou nao respeitar o toque de 

recolher de sua liberdade condicional. 

A tecnologia GPS permite a visualizacao da pessoa com uma margem de 

erro de apenas dois metres, determinando qual o local em que se encontra e qual e 

a direcao que esta seguira. E assim o governo britanico opera desde 1997. E existe 

uma discussao no sentindo de que nao e necessaria uma sentenca para ser 

incorporado a lista, e a explicacao para esse tipo de acao e que sao mais perigosas 

as pessoas sem antecedentes penais, mas com liberdade de movimento e 

interessadas em certo tipo de atividades que aqueles que ja cumpriram sua 

condenacao e que saem da prisao sob condicoes muito restritas. 

Na Espanha, e utilizado agendas de informacoes e uma lista rigida em 

conjunto com ONG's criadas para denunciar abusos e vendas de imagens pela 
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internet, e essas Assoc ia tes integra a conhecida Assoeiacao Internacional de 

Canais de Denuncia, 

O Brasil em comparacao aos outros paises, tern sido negligente, para nao 

dizer omisso em materia de legislacao contra pedofilia, utilizando-se ainda de 

normas penais, como vimos anteriormente, que estao relacionadas com os crimes 

tradicionais como estupro, atentado violento ao pudor, constrangimento ilegal. E 

talvez por isso ocupe o quarto lugar no consumo de pedofilia no mundo, segundo 

dados da Policia Federal. 



CAPITULO 3 A NECESSIDADE DE TIPIFICAQAO DAS CONDUTAS PEDOFILAS 

Por ultimo, verifica-se diante do exposto, que existe uma finalidade na 

criagao e aplicacao das penas, e que o legislador envolvido pelo clamor da 

sociedade, esta buscando formas de resolucao do problema da omissao da 

legislacao brasileira na luta contra condutas barbaras como as dos pedofilos. 

Verifica-se ainda a criagao de uma lei que modificou significativamente o 

Estatuto da Crianca e Adolescente no que diz respeito a exposicao de imagens de 

sexo explicito com criangas. 

E projetos de lei estao sendo criados para melhor penalizagao de pedofilos. 

3.1 Finalidade da aplicagao das penas 

De acordo com a nossa legislagao penal, por intermedio do seu artigo 59, 

entendemos que a pena deve reprovar a conduta praticada pelo agente de acordo 

com o mal produzido por ela. Sendo elas necessarias e suficientes a reprovagao e 

prevengao do crime. 

Existem assim, duas teorias que explicam a finalidade da pena e sao 

conhecidas como, a teoria absoluta que advogam a tese do carater retributivo da 

pena e a teoria relativa que apregoa o carater de prevengao da pena. 

A teoria da retribuigao deseja que a pena imposta seja proporcional ao mal 

causado a vitima, equilibrando a culpabilidade do autor a esse falo cometido, sendo 

a finalidade da pena independente de seu efeito social. 
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Na teoria retativa tem-se como fundamento a prevengao, onde se busca 

aplicar ao infrator uma sancao que va refletir junto a sociedade para evitar que 

demais pessoas, vendo a condenacao de um dos seus, venha a cometer os 

mesmos crimes. 

Em razao assim do que contem no caput do nosso artigo 59 do Codigo 

Penal, onde na sua parte final conjuga a necessidade de reprovacao com a 

prevengao do crime, fica entendido que foi adotada uma jungao dessas duas teorias 

sendo chamada assim de teoria mista ou unificadora da pena. 

Sabemos que o Estado se vale das penas para condenar os infratores das 

normas, com o intuito de que ele pague proporcionalmente pelo crime que cometeu 

e que se valendo da pena nele aplicada, demonstre a populagao nao delinquente 

que o mesmo corretivo, tera se nao forem observadas as normas. 

O principio da proporcionalidade e importante no esclarecimento de que uma 

pena precisa se adequar ao crime para que nao exista o sentimento de impunidade 

ou injustiga entre a sociedade diante de determinada conduta criminosa. 

Na criagao da pena para poder respeitar a sua fungao e nao deixar que 

injustiga seja feita quando se for atribuida a algum criminoso, e de fundamental que 

seja analisado o emprego do principio da proporcionalidade. 

Dissertando sobre este principio, Alberto Silva Franco (1994, p 40), aduz 

que: 

O principio da proporcionalidade exige que se faca um juizo de ponderacao 
sobre a relacao existente entre o bem que e lesionado ou posto em perigo 
(gravidade do fato) e o bem de que pode alguem ser privado (gravidade da 
pena). Toda vez que, nessa relacao, houver um desequilibrio acentuado, 
estabelece-se, em consequencia, inaceitavel desproporcao. O principio da 
proporcionalidade rechaca, portanto, o estabelecimento de cominacoes 
legais (proporcionalidade em abstrato) e a imposicao de penas 
(proporcionalidade em concreto) que carecam de relacao valorativa com o 
fato cometido em seu significado global. Tern, em consequencia. Um duplo 
destinatario: o poder legislativo (que tern de estabelecer penas 



42 

proporcionadas, em abstrato, a gravidade do delito) e o juiz (as penas que 
os juizes impoem ao autor do delito tern de ser proporcionadas a sua 
concreta gravidade). 

Deve-se entao, o legislador se atentar a tal principio, e saber que para que 

exista uma verdadeira proporgao da pena ao crime, e devido ao tamanho da 

importancia de determinados crimes como o de pedofilia, ele precisa ser tratado 

especificamente pelo nosso ordenamento. 

Mesmo nao havendo nenhuma relacao naturalistica entre a pena e o crime, 

temos que entender que o primeiro tern que ser adequado ao segundo e esta 

adequacao esta diretamente ligado ao valor do crime e suas eonsequencias. 

A pena deve tambem promover a integracao do condenado de volta a 

sociedade, muitos dizes que a pedofilia e uma doenca psicologica, precisando assim 

de um tratamento diferenciado para que se possa colocar essa pessoa, apos o 

comprimento da sua sancao, de volta a sociedade reabilitado. 

Sabemos que muitos desses pedofilos estao dentro de casa, a crianca 

convive som o inimigo todo o tempo, e o padrasto, outros parentes e pode ser ate 

mesmo o proprio pai, como mostra pesquisa feita pela revista Veja em reportagem 

anteriormente citada. Onde em 7 1 % dos casos, o abusador e o pai ou padrasto, e 

apenas 19% dos casos o pedofilo e um desconhecido. 

E muito e o medo da crianga sexualmente abusada e ate mesmo dos demais 

familiares de, "e quando ele sair da cadeia?". Evitando assim que muita crianga nao 

conte o que esta acontecendo. 

Como um crime que nao existe na legislagao podera transmitir a confianga a 

essas vitimas, de que vai se esta sendo feito o possivel para o revolvimento do 

problema e a finalidade da pena esteja sendo comprida. E aquele "inferno" vivido 
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teve um fim e suas chances de cura na luta pela retiradas de todas as sequelas 

deixadas pelo pedofilo, sejam significativas e para sempre. 

E necessario se dar uma garantia legislativa a essas criangas e ate mesmo 

suas maes, dar a importancia certa a tema tao repugnante e de clamor social. 

Como se foi feito a outros crimes polemicos onde a vitima esta em 

desvantagem, pro exemplo Lei Maria da Penha onde se tern a mulher como 

necessidade de protegao maior. 

Existe por acaso desvantagem maior do que a de uma crianga, pessoa em 

fase de desenvolvimento e aprendizagem, que necessita da protegao do Estado e 

dos seus pais, para que isso acontega. 

A pena foi criada para se punir crimes de acordo com seu valor, para 

tranquilizar o sofrimento da vitima que nao tern poderes suficientes para fazer cessar 

o abuso e promover a recuperagao do condenado, fazendo a sua reinsergao na 

sociedade. E mostrar, com tudo, aos que nao delinquiram, que se infringirem a 

norma, pagaram do mesmo jeito, evitando assim novos crimes. 

3.2 A Lei dos crimes hediondos n°. 8.072/90 e a pedofilia 

No artigo 5°, XLIII da Constituigao Federal traz expresso que "a lei 

considerara crimes inafiangaveis e insuscetiveis de graga e anistia a pratica de 

tortura, o trafico ilicito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos 

como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os 

que, podendo evita-los, se omitirem". 
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Cumpria-se assim, ao legislador ordinario a missao de escolher um criterio 

para classificar e definir quais seriam os crimes hediondos, merecedores de 

tratamento rigoroso. 

O que e entao crime hediondo? Muito se acha que para ser crime hediondo, 

e necessario so o ilicito ser repugnante, asqueroso, cruel, dentre outros adjetivos, e 

nao merecedores de nenhuma piedade ou regalia. Nao precisando assim esta 

disposto especificamente na Lei. 

Mas como esclarece Alberto Silva Franco, (1994, p 45): 

N§o e hediondo o delito que se mostre repugnante, asqueroso, s6rdido, 
depravado, horroroso, horrivel, por sua gravidade objetiva, ou por seu modo 
ou meio de execucao, ou pela finalidade que presidiu ou iluminou a ac§o 
criminosa, ou pela adocao de qualquer outro criterio valido, mas sim aquele 
crime que, por um verdadeiro processo de colagem, foi rotulado como tal 
pelo legislador. 

Portanto, os crimes hediondos sao os enumerados taxativamente pelo artigo 

1° da Lei n. 8.072/90 que teve a redacao modificada pela Lei n. 8.930 de 06 de 

setembro de 1994, publicada no DOU de 07.09.1994, incluindo e retirando alguns 

crimes. 

Dentre esses crimes enumerados nessa lei encontramos o de estupro e 

atentado violento ao pudor: "V - estupro (art. 213 e sua combinacao com o art. 223, 

caput e paragrafo unico); VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinacao 

com o art. 223, caput e paragrafo unico)". 

Incluindo assim de acordo com a redacao, as formas simples e qualificadas 

desses crimes. 
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O que ainda esta sendo tratado aqui nessa lei e a liberdade sexual do 

endividou, e nao a conduta pedofila, nao levando em conta para a aplicacao da pena 

nenhuma especificacao a mais, nem observando que o pedofilo pode ser uma 

pessoa da familia, e possui todo um planejamento e envolve o menor por muito 

tempo no silencio de uma dor sem saber como se defender, e que muito se fala em 

ser a pedofilia uma doenca psicologica, e as eonsequencias deixadas em uma 

crianga e muitas vezes irreversiveis. 

O crime de pedofilia apesar de todas suas caracteristicas e especificagoes 

absurdas e repugnantes nao existe, pois nao significa dizer que uma pessoa que 

abuso sexualmente de uma crianga e necessariamente um pedofilo e assim o que a 

legislagao nos traz e o que essa lei trata e dos crimes de abuso sexual. 

Pode-se, esta sendo dada uma pena mais severa para esses abusadores, 

mas e a especificagao do crime, como saber se esta pena esta sendo aplicada de 

maneira correta, ja que, na elaboragao desses crimes nao foi observada as 

caracteristicas da conduta de pedofilia. 

Estariamos falando entao de analogia no Direito penal. Que e a adequagao 

de uma conduta nao descrita pela legislagao penal, por outro semelhante e que nao 

pode ser para prejudicar o reu. 

Nao se trata entao de analogia e sim de existencia unicamente dos crimes 

de estupro e atentado violento ao pudor, e a pedofilia mesmo com todas as suas 

caracteristicas e barbaridades nao e crime. 

Nao obstante, entretanto, que mesmo com o tratamento de crimes 

hediondos, nao esta sendo fechada a lacuna que existe na legislagao, e as 

caracteristicas desse problema e a nao existencia de um crime especifico de 

pedofilia, estejam sendo suprimidas por essa lei. 
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3.3 A nova Lei N°. 11.829/08 que modificou o estatuto da crianga e do adolescente e 
um novo projeto de lei para o crime de pedofilia 

Para se adequar aos avangos tecnologicos o legislador brasileira criou uma 

lei para superar as lacunas que sao ocasionadas por uma das formas de atuagao da 

pedofilia no que diz respeito aos crimes e abusos efetuados por intermedio da 

internet. 

Essa lei e fruto de uma vasta investigagao por parte da Comissao 

Parlamentar de Inquerito (CPI), que e comandada pelo senador Magno Malta. 

O mundo virtual ainda e uma grande problematica para o judiciario brasileira, 

e os criminosos estavam se sentindo impunes por crimes praticados atraves da 

internet, por ter sua identidade totalmente protegida. 

E com essa nova lei 11.829 de dezembro de 2008 que modificou o Estatuto 

da Crianga e do Adolescente (ECA) para aprimorar o combate a produgao, venda e 

distribuigao de pornografia infantil, bem como criminalizar a aquisigao e a posse de 

tal material e outras condutas relacionadas a pedofilia na internet, o legislador 

brasileira teve um grande avango no combate a essas condutas. 

A primeira mudanga apresentada foi no artigo 240 do estatuto, ampliando o 

rol de atividades a serem combatidas, estendendo a punigao a quern produzir, 

fotografar filmar e registrar cenas de sexo explicito ou pornografia infantil, tendo 

tambem sua pena aumentada de 2(dois) a 6(seis) anos para 4(quatro) a 8 (oito) 

anos. 

E no § 2° do artigo 240, acresceu em seus incisos a majorante de um tergo 

para os casos que envolvem relagoes de dependencia entre o menor e o criminoso. 
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O artigo 241 do ECA, teve seu caput alterado com a colocagao da coercao 

para o vendedor e o expositor de material pornografico para venda, tendo eles a 

mesma pena prevista na mudanca do artigo 240. 

Foram criados tambem com essa lei, novos artigos, como o 241-A, que nos 

traz o direcionamento para as acoes pedofilas em sites de relacionamentos, e o 

artigo 241-B trata do cliente da pedofilia, pois antes nao era crime quern adquiria, 

armazenava fotografias ou qualquer outro material pedofilo. 

Em sequencia temos o artigo 241-C que penaliza com pena de 1(um) a 

3(tres) anos quern simular a participagao de criangas e adolescentes em cena de 

sexo ou pornografia por meio de qualquer forma de adulteragao ou montagem. Sao 

penalizados tambem os que vincularem esse referido material por qualquer meio, 

como tambem quern adquirir. 

O artigo 241-D, corresponde aos atos preliminares do abuso atraves dos 

meios de comunicacao que vai de, aliciar, constranger, assediar ou instigar criangas 

ou adolescentes. Pena de 1(um) a 3(tres) anos. 

Por fim o legislador deu a definigao em seu artigo 241-E, do que seria a 

expressao cenas de sexo explicito ou pornografia, dizendo compreender assim 

qualquer situagao que envolva crianga ou adolescente em atividades sexuais 

explicitas, reais ou simuladas, ou exibigao dos orgaos genitais de uma crianga ou 

adolescente para fins sexuais. 

Essa mudanga na legislagao foi de grande significancia, visto que da 

maneira em que se apresentava tanto o Codigo Penal quanto o Estatuto da Crianga 

e do Adolesceste, e ainda muito falta, pessoas que exerciam qualquer uma dessas 

agoes nao sofriam nenhuma penalizagao. 
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Muito se foi esclarecido e posto uma pena quando se tratar em pedofilia pela 

internet e exposigao de fotografias, videos e qualquer outro tipo de imagem. 

E isso so nos mostra que o crime de pedofilia contem muitas faces, e que 

todas tern que serem combatidas corretamente, e a implementacao dessa lei foi so o 

comeco da batalha. 

Existe agora um projeto criado pela mesma comissao parlamentar de 

inquerito que foi aprovado pelo senado federal no dia 07 de maio de 2009, que 

tipifica o crime de pedofilia e estabelece pena de prisao de 16 a 30 anos, para quern 

praticar violencia sexual contra criangas ou adolescentes, caso a vitima venha a 

morrer. 

Esse projeto propoe tambem estabelecer que o condenado nao tenha direito 

a progressao de pena e ao regime semi-aberto ou aberto, bem como caracteriza o 

crime de manipulaeao lasciva, que consiste em manipular a crianga nas partes 

genitais sem, entretanto, praticar o ato sexual, e nesses casos o pedofilo podera ter 

a prisao preventiva solicitada e a pena sera de 2(dois) a 8 (oito) anos mais multa. 

Essas sao mudangas necessarias que estao sendo propostas pela CPI da 

pedofilia e que ainda precisa passar pelas comissoes de Constituigao, Justiga e 

Cidadania (CCJ) e de Direitos Humanos e Legislagao Participativa (CDH), antes de 

ser votada em plenario. Se aprovado pelo plenario do Senado, o projeto seguira 

para tramitagao na Camara dos Deputados. 

O presidente da CPI da pedofilia, senador Magno Malta, esclarece que 

nesse projeto foi criado uma forma qualificada com significativo aumento de pena 

para quern pratica estupro contra crianga e adolescente e da mesma forma com 

quern pratica atentando violento ao pudor contra os mesmo. 



49 

As alteracoes propostas terao consigo uma grande revolucao na legislacao 

brasileira referente a esse tema, chegando mais perto da especificagao de um crime 

barbaro que abusa da inocencia de uma crianga, e de forma deliberada invade as 

suas emogoes, a sua moral e o seu emocional, destroindo toda uma familia 

emocionalmente. 



CONSIDERAQOES FINAIS 

Diante do exposto, constatou-se que apesar de muito se querer proteger a 

crianga e o adolescente, com artigos na Constituigao Federal garantindo os seus 

direitos, e um estatuto criado especialmente para eles, um crime de tamanha 

barbaridade como a pedofilia, ainda nao e tipificado pela legislagao brasileira. 

Melhor dizendo, nao se encontra na legislagao penal repressiva expressao 

direta a esse fenomeno, mas sim, a tipos que foram criados para outros crimes que 

com ele se relacionam. 

As eonsequencias ocasionadas pelos atos barbaros de um pedofilo sao 

desastrosas para as vitimas, acarretando sentimentos de medo, inseguranga, que 

irao moldar sua personalidade, transformando um problema individual em uma 

situagao de risco social, violam os direitos inerentes ao ser humano dilacerando a 

infancias das vitimas e interferindo assim em toda conjuntura social. 

Nao resta duvidas entao de que este e um problema de extrema importancia 

que deve ser tratado especificamente para melhor protegao das criangas e punigao 

adequada do criminoso pedofilo. 

Por se tratar de um assunto tao polemico, a pedofilia e seus 

questionamentos psicologicos e juridicos, motivam nao so os academicos de Direito, 

mas tambem qualquer estudioso das leis, a se aprofundar em argumentos para a 

elaboragao de uma lei especifica que de a sangao adequada para quern comete um 

crime grotesco como esse. 

E necessario que os legisladores como representantes do povo atuem de 

maneira satisfatoria, adequando o ordenamento juridico a situagao historico-cultural 



51 

que presencia. Dizendo inclusive qual forma de tratamento adequado para esses 

delinquentes. 

Observou-se que existe um grande clamor social mundial que esta fazendo 

com que se trate mais sobre esse assunto. Com isso o legislador esta verificando a 

necessidade de atualizagoes na nossa lei, e assim significativas mudangas na 

legislagao ja foram feitas e projetos de lei foram criados. 

Conclui-se que a pedofilia merece ser tida finalmente como crime e que nao 

basta que o legislador elabore leis mais que elas sejam adequadas a cada tipo de 

crime e assim possa exercer a sua real finalidade. 
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LEI N° 11.829, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008. 

Altera a Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Crianga e do Adolescente, para 
aprimorar o combate a producao, venda e distribuicao de pornografia infantil, bem como 

chminalizar a aquisigao e a posse de tal material e outras condutas relacionadas a pedofilia na 
internet. 

O PRESIDENTE DA REPUBLICA Face- saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Os arts. 240 e 241 da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte 
redacao: 

Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo 
explicito ou pornografica, envolvendo crianca ou adolescente: 

Pena - reclusao, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

§ 1° Incorre nas mesmas penas quern agenda, facilita, recruta, coage, ou de qualquer modo 
intermedeia a participacao de crianga ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou 
ainda quern com esses contracena. 

§ 2° Aumenta-se a pena de 1/3 (um terco) se o agente comete o crime: 

I - no exercicio de cargo ou funcao publica ou a pretexto de exerce-la; 

II - prevalecendo-se de relacoes domesticas, de coabitagao ou de hospitalidade; ou 

III - prevalecendo-se de relacoes de parentesco consanguineo ou afim ate o terceiro grau, ou por 
adocio, de tutor, curador, preceptor, empregador da vitima ou de quern, a qualquer outro titulo, tenha 
autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.^ (NR) 

Art. 241. Vender ou expor a venda fotografia, video ou outro registro que contenha cena de sexo 
explicito ou pornografica envolvendo crianca ou adolescente: 

Pena - reclusao, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.,-, (NR) 

Art. 2° A Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 241-A, 
241-B, 241-C, 241-De241-E: 

Art. 241-A. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, 
inclusive por meio de sistema de informatica ou telematico, fotografia, video ou outro registro que 
contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente: 

Pena - reclusao, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. 

§ 1° Nas mesmas penas incorre quern: 

I - assegura os meios ou servigos para o armazenamento das fotografias, cenas ou imagens de que 
trata o caput deste artigo; 

II - assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores as fotografias, cenas ou 
imagens de que trata o caput deste artigo. 
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§ 2° As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1° deste artigo sao puniveis quando o responsavel 
legal pela prestagao do servigo, oficialmente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteudo 
ilicito de que trata o caput deste artigo. 

Art. 241-B. Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, video ou outra forma de 
registro que contenha cena de sexo explicito ou pornografica envolvendo crianga ou adolescente: 

Pena - reclusao, de 1 (urn) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1° A pena e diminuida de 1 (urn) a 2/3 (dois tercos) se de pequena quantidade o material a que se 
refere o caput deste artigo. 

§ 2° Nao ha crime se a posse ou o armazenamento tern a finalidade de comunicar as autoridades 
competentes a ocorrencia das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, 
quando a comunicacao for feita por: 

I - agente publico no exercicio de suas funcoes; 

II - membro de entidade, legalmente constituida, que inclua, entre suas finalidades institucionais, o 
recebimento, o processamento e o encaminhamento de noticia dos crimes referidos neste paragrafo; 

III - representante legal e funcionarios responsaveis de provedor de acesso ou servico prestado por 
meio de rede de computadores, ate o recebimento do material relativo a noticia feita a autoridade 
policial, ao Ministerio Publico ou ao Poder Judiciario. 

§ 3° As pessoas referidas no § 2° deste artigo deverao manter sob sigilo o material ilicito referido. 

Art. 241-C. Simular a participacao de crianga ou adolescente em cena de sexo explicito ou 
pornografica por meio de adulteracao, montagem ou modificagao de fotografia, video ou qualquer 
outra forma de representagao visual: 

Pena - reclusao, de 1 (urn) a 3 (tres) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Incorre nas mesmas penas quern vende, expoe a venda, disponibiliza, distribui, 
publica ou divulga por qualquer meio, adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do 
caput deste artigo. 

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de comunicagao, crianga, com 

0 fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Pena - reclusao, de 1 (urn) a 3 (tres) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Nas mesmas penas incorre quern: 

1 - facilita ou induz o acesso a crianga de material contendo cena de sexo explicito ou pornografica 
com o fim de com ela praticar ato libidinoso; 

II - pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir crianga a se exibir de 
forma pornografica ou sexualmente explicita. 

Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressao ^cena de sexo explicito ou 
pornografica^, compreende qualquer situagao que envolva crianga ou adolescente em atividades 
sexuais explicitas, reais ou simuladas, ou exibigao dos orgaos genitais de uma crianga ou 
adolescente para fins primordialmente sexuais.<j. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao. 



Brasilia, 25 de novembro de 2008; 187° da Independent^ e 120° da Republi. 

LUIZ INACIO LULA DA SILVA 

Presidente da Republica 


