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O II SIMPÓSIO NEDDIJ  - 10 anos “Das Garantias dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: Uma Análise Multidisciplinar das Políticas de Proteção e 

Enfrentamento à Violência Infanto-Juvenil" - 2017 foi um simpósio que teve como 

objetivo capacitar os profissionais e bolsistas do NEDDIJ, além dos servidores da Rede 

Estadual de Ensino como (porteiros, zeladores, inspetores de alunos, professores), além 

da própria rede de proteção ao infante, que trabalha com crianças e adolescentes nas 

mais variadas formas de intervenção, fornecendo subsídios para o enfrentamento à 

violência conta o menor, de forma a capacitar os participantes do evento com qualidade 

de informações, para que estas intervenções possam alcançar o objetivo almejado, quer 

por meio de formulação de políticas públicas adequadas, quer por meio de intervenção 

judicial quando a necessidade da criança e do adolescente, contemplada pela legislação, 

não esteja a seu alcance. 
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EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL NA INFÂNCIA E JUVENTUDE 

(Resumo Expandido) 

 

Cauana Perim Franco Reche
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Resumo: Diante ao contexto e previamente abrangendo o tema em questão, a respeito da 

exploração sexual e comercial na infância e juventude de menores, bem como, seus aspectos 

físicos e psíquicos dentro da sociedade. Ademais, se busca abordar de forma sucinta as causas 

dessa atividade e ainda esclarecer as possíveis consequências. Sabe-se que a prostituição 

infantil é caracterizada pelo uso de uma criança ou adolescente em atividades sexuais 

mediante remuneração ou qualquer retribuição.  

Palavras-chave: Exploração. Sexual. Comercial. Menores.  

Abstract: Given the context and previously covering the subject in question, regarding sexual 

and commercial exploitation in the childhood and youth of minors, as well as their physical 

and psychic aspects within the society. In addition, it seeks to briefly address the causes of 

this activity and to clarify the possible consequences. It is known that child prostitution is 

characterized by the use of a child or adolescent in sexual activities for remuneration or any 

retribution.  

Key-words: Exploration. Sexual. Commercial. Minor. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante ao contexto e previamente abrangendo o tema em questão, delimita-se o 

trabalho a respeito da exploração sexual e comercial acometidos durante a infância e a 

juventude, bem como, as possíveis causas e consequências para a prática desta atividade 

dentro da sociedade.  

Ademais a exploração sexual e comercial, nada mais é que um ponto importante a ser 

tratado por programas estatais relacionados à cooperação social, que devem ser direcionas as 

pessoas que se encontram nessas condições e que necessitam de ajuda para poder voltar a 

conviver em sociedade.  

Por fim, é importante esclarecer real necessidade de ações serem praticadas 

simultaneamente para que se alcance o objetivo do princípio ressociativo, porem que nos leva 

a incerteza se nosso ordenamento jurídico é suficiente, bem como, as politicas hoje existentes.  

A EXPLORAÇÃO SEXUAL E COMERCIAL  

Para entendermos melhor sobre a exploração sexual e comercial, é necessário 

delinear o direito dos os seres em ter a assegurada a sua dignidade, igualmente, a Constituição 

Federal de 1988, descreve em seu preâmbulo que um dos fundamentos do Estado 

Democrático é “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores 

supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 

social e comprometida [...].” (BRASIL, 2010, p. 1). Deve o Estado se sujeitar às suas normas, 
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buscando inclusive, assegurar de forma completa o exercício dos direitos sociais e 

individuais, entendendo-se aqui, não apenas os já expressos, mas sim toda forma de proteção 

que por analogia deve ser aplicada como instrumento inibidor de injustiças.   

Esses meios e instrumentos se encontram expressos em nosso legado jurídico, sendo 

de relevância suprema dentro da efetividade de direitos, aos que coletivos ou individuais. 

Encontram-se hoje áreas sociais, políticas e econômicas em crises profundas, 

transformações assombrosas e a maioria está ficando para trás, não sendo 

fácil acompanhar tamanhas evoluções, principalmente nas últimas décadas 

do século XX [...]. Podemos claramente dizer que o Poder Judiciário também 

encontra-se em uma fase transformativa muito negativa, onde o excesso de 

serviços, processos e acúmulo de funções estão deixando a desejar nos 

resultados esperados por aqueles que precisam [...]. (CENCI, 2012). 

A exploração é um problema universal que atinge milhares de pessoas, e que tem 

persistido há muito tempo, maculando e regredindo na formação de caráter dos envolvidos, ou 

seja, aqueles que vítimas do próprio sistema. É dever de observância o princípio da 

humanidade, o respeito ao ser humano e a sua dignidade, as consequências se cumulam e os 

efeitos negativos perduram eternamente.  

Conceitua René Ariel Dotti (2002, p. 439): “Um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).”.A exploração não 

pode ser tratada como algo comum, uma vez que,  são atos que praticados contrario as leis, 

aos princípios e a ordem social, desta forma crianças e adolescentes vêm sofrendo situações 

de violência e vivem em constantes situações de degradações de suas personalidades e de seus 

direitos, o que por si só já se denota como um absurdo social. 

A violência sexual insinua no aproveitamento da condição de vulnerabilidade e 

inferioridade daquele que vítima, e assim, configura afrontamento grave aos direitos previstos 

no nosso ordenamento, incluso ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ainda na 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. 

Por fim, a declaração feita no Primeiro Congresso Mundial contra a exploração 

sexual e comercial, em 1996, define o ato como: 

A exploração sexual comercial infantil é todo tipo de atividade em que as 

redes, usuários e pessoas usam o corpo de um menino, menina ou de 

adolescente para tirar vantagem ou proveito de caráter sexual com base 

numa relação de exploração comercial, de poder e declara que a exploração 

sexual comercial de crianças e adolescentes é um crime contra a humanidade 

(LEAL, 1999). 

Ainda de acordo Neide Castanha (2008), atividade sexual é descrita como ato sexual 

que é negociado em troca de proveitos econômicos, diante a satisfação de necessidades 

básicas como moradia, alimentação ou consumo de bens e serviços. A exploração de forma 

simples é denotada como uma relação de poderes, pois o mais forte que oprime, e se beneficia 

da fragilidade física e psíquica de um menor e assim oferta como mercadoria visando à 

obtenção de lucros. 

Quando nos referimos às causas sobre o fenômeno da exploração, é necessário 

buscar o entendimento que disposto por especialistas, os quais se arriscam em identificar as 

principais, visto não ser possível fixar uma determinada, já que, diversos fatores e aspectos 

trazem novos entendimentos e novos fatos. Ademais existem pontos relevantes em especial 

senão vejamos situações de extrema pobreza, dissolução do vínculo familiar, alcoolismo, 

corrupção pela própria família, falta de instrução entre outros.  

A situação de extrema pobreza, a desigualdade socioeconômica ou a desigualdade 

socioeducativa vem a transparecer em meio social de uma forma brusca, pois, quando se 

depara a caso em concreto, na maioria das vezes as crianças se encontram desesperadas 

e buscam saídas de fácil alcance, onde se encontra a prostituição como solução aos 



 
 

 

seus problemas. 

Para Eva Faleiros (2000, p. 245):  

[...] abuso sexual, crianças e adolescentes podem ser “usados” para 

gratificação sexual de um adulto ou mesmo de um adolescente mais velho, 

baseado em uma relação de poder que pode incluir desde as mais diversas 

carícias (manipulação de genitália, mamas, ânus) até a conjunção carnal. 

É possível compreender que os fatores negativos e de risco quando associados aos 

aspectos pessoais, culturais e sociais, que perduram ao desenvolvimento em nível individual 

podem potencializar a vulnerabilidade dessas pessoas, em especial crianças e adolescentes. 

A exploração sexual de crianças e adolescentes, além de representarem enfretamento 

as leis, também comumente envolvem aspectos econômicos, psicossociais, culturais e sociais, 

que apresenta correlação as relações sociais de gênero, raça, classe e outras, que por fim se 

desdobra no enfrentamento complexo da violência sexual.   

Quando tratamos de um assunto tão expressivo dentro de nossa sociedade é 

impossível mensurar o tamanho ou a proporção drástica que se causa, uma vez que, podem 

existir inúmeros fatores, bem como, peculiaridades a cada caso.  

Assim, as causas da exploração sexual e comercial podem ser mais incompreensíveis 

que se pareça, existem casos em especial onde o menor não se sente violado e ainda procura 

elucidar o ato sexual como uma forma de auxilio a sua própria subsistência ou de sua família. 

Fatos a parte, é iminente que a criança ou o adolescente perde a fase de desenvolvimento 

saudável, a constituição de princípios morais, bem como, ausenta-se do vinculo familiar e 

social, neste aspecto ainda se incluem a educação e oportunidades socioeconômicas. 

Para Luana Domingues Campos (2009), as consequências desse crime para as 

vítimas são muitas, tanto físicas quanto psicológicas. E a reintegração social desta criança ou 

adolescente geralmente é um processo complexo e lento. 

Além dos danos físicos, psíquicos e morais que gera a exploração sexual e comercial, 

a criança e o adolescente perdem sua autoestima, sua dignidade e sua personalidade, pois, 

vive uma vida desordenada e não aceita pela sociedade, onde não há como planejar um futuro 

maior e com expectativas, já que muitas vezes seus obstáculos são maiores que seu desejo. 

Essas vítimas passam a ser discriminadas socialmente, já que não possuem estrutura familiar, 

sem educação, sem desenvolvimento sadio. 

 

CONCLUSÃO 

A exploração sexual e comercial de menores tem aspecto multicausal, relacionado 

basicamente aos contextos culturais, socioeconômicos e interacional psicológico, elucidando 

consequências negativas tanto para a saúde física e mental das crianças e adolescentes, a 

busca por uma definição coerente constitui desafio para estudiosos de diversas especialidades, 

incluindo, por conseguinte aspecto jurisdicional.  

A construção de um conceito expresso sobre a Exploração Sexual e Comercial de 

Crianças e Adolescentes são elementos que perpassam de ponderações ou apontamentos, 

assim partem de entendimentos diversos e que não nos permite qualificar ou atribuir 

conceitos.  

Desta forma, a relevância do tema não esta na penalização e sim na reestruturação e 

o resgate de crianças e adolescentes, com o intuito de amenizar ao máximo os danos e 

sofrimentos suportados, assim se deve ater a um recomeço evolutivo e digno, com direitos 

respeitados e assegurados.  

O relevante desta problemática, é que se vive em um país onde as desigualdades 

reinam, sejam elas raciais, sociais, econômicas, entre outras, assim a predominância tornam as 

pessoas insensíveis às causas sociais, porém, ao analisar a exploração sexual e 



 
 

 

comercial de menores não há como não se envolver. Assim para que se encontre uma 

resolução efetiva é necessário à prática de ações por parte do Estado, pela sociedade ou da 

própria família, sem abrir mão dos direitos, da dignidade, da saúde, da educação, entre outros 

e principalmente a colaboração, está realidade é almejada que não se vê, mas necessita.  
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MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS NO DIREITO DE FAMÍLIA: BUSCA DA 

EFICÁCIA NA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS 
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Resumo: Apresenta-se a seguinte temática, com a finalidade de explorar, de maneira breve, 

como os meios executivos atípicos inseridos no ordenamento jurídico através das últimas 

reformas processuais podem trazer maior eficácia aos processos de execução no direito de 

família, bem como as possíveis repercussões desta significativa mudança, até a sedimentação 

de um modelo de atuação judicial que se adeque aos princípios processuais e constitucionais.  

Palavras-Chave: Execução. Alimentos. Meios executivos atípicos. Eficácia. 

Abstract: The present essay is presented with the purpose of exploring, in a brief way, how 

the atypical law enforcement ways of charging a child support debtor, recently included in the 

Brazilian legislation, can bring more efficiency to the family law suits, as well as the potential 

repercussions of this significant change until its full adjustment in the legal system in 

conformity with the procedural and constitutional principles.  

Keywords: Law enforcement. Child Support. Atypical Law Enforcement. Effectiveness.  

 

INTRODUÇÃO 

Através de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, procurou-se analisar as mudanças 

advindas da reforma trazida pelo art. 139, IV do Novo Código de Processo Civil no que tange 

à Execução. O enfoque temático vem a ser a obrigação de prestação alimentícia e de quais 

maneiras o uso dos meios executivos atípicos podem proporcionar maior eficácia ao processo 

de execução de alimentos, colocando em choque o direito ao mínimo necessário à 

sobrevivência digna do exequente com o princípio da menor onerosidade ao devedor, face ao 

princípio da dignidade humana.  

 

OS NOVOS PARADIGMAS DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS NO NCPC 

Diante do histórico de evolução do Direito, após a repersonalização do Direito Civil 

através do Código Civil de 2002, é pacífico no atual ordenamento jurídico que as obrigações 

pecuniárias são passíveis de cobrança apenas através do patrimônio do devedor. No Direito de 

Família, no entanto, permite-se que a dívida de alimentos atinja a pessoa do inadimplente e 

diante disso, além da penhora de seu patrimônio e do protesto, há a possibilidade da prisão 
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civil do devedor, conforme previsão constitucional, art. 5º, LXVII e art. 528, §3º do Novo 

Código de Processo Civil. A passagem da responsabilidade obrigacional da pessoa do 

devedor para o seu patrimônio tem início já no Direito Romano em 326 a.C., com a Lex 

Poetelia Papiria, que extinguiu o nexum tal como a possibilidade de servidão do devedor 

como garantia da obrigação. Do mesmo modo que advém do Direito Romano a 

responsabilização pessoal do mal pagador através da prisão civil, atualmente prevista no 

ordenamento jurídico, no que tange ao processo de execução de alimentos, em casos de 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia por parte do devedor do 

débito alimentar.  

Apesar de serem conflitantes, o direito do alimentante à liberdade de locomoção e os 

direitos à vida e à dignidade do alimentado, através da ponderação em razão da antinomia de 

tais princípios constitucionais, o legislador instituiu a prisão civil do alimentante em razão do 

caráter urgencial da prestação alimentícia ao destinatário dos alimentos. Nesse sentido, tem-se 

a mudança trazida pelo art. 139, IV, do Novo Código de Processo Civil, que diz respeito à 

possibilidade do magistrado de utilizar-se não apenas de medidas coercitivas executivas 

típicas, mas também aquelas que forem necessárias para assegurar o cumprimento da ordem 

judicial, inclusive quando se trata de obrigações pecuniárias. 

A inclusão de tal norma abre um leque de possibilidades ao juiz, que poderá tomar 

medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para qualquer tipo de 

comando judicial, inclusive de um título executivo cujo pagamento da prestação dar-se-á em 

dinheiro. Se antes havia como meios de coerção do adimplemento da dívida a possibilidade de 

bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias e até mesmo as astreintes com a finalidade de 

pagamento de credito pecuniário, agora permite-se ao magistrado a possibilidade de adotar 

medidas não só, necessariamente, pela busca de patrimônio, mas quaisquer outras que possam 

compelir o devedor a realizar o pagamento de sua dívida. 

A problemática conduzida pelo art. 139, IV, vem a ser a abertura interpretativa 

advinda do novo CPC, já que este não apresenta um rol taxativo de quais seriam tais medidas 

e assim, abre possibilidades de interpretação para o julgador. Nesse sentido, discute-se quais 

seriam os limites da criatividade judicial na implementação dos meios executivos atípicos 

com a intenção de que se possa coagir o devedor do débito alimentar a quitar sua divida. A 

fim de tentar sanar a problemática, pode-se buscar o Enunciado 12 do Fórum Permanente dos 

Processualistas Civis:  

12. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e 

coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou 

execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas 

de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda 

que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1º, I e II.  

Dessa maneira, observa-se ser possível a adoção dos meios executivos atípicos nos 

processos de execução e cumprimento de sentença de alimentos, mas seria necessário que o 

juiz, ao propor tais meios, os aplicasse de forma subsidiaria. Por conseguinte, só poderia 

constituir medidas atípicas se as medidas típicas, aquelas que estão elencadas na legislação, 

não houvessem atingido o resultado esperado, como no caso de o devedor permanecer 

inadimplente mesmo após a adoção das medidas convencionais. Não obstante, é 

imprescindível que o magistrado, ao adotar tal medida, respeite o contraditório e fundamente 

de maneira integral a sua decisão.  

Outro ponto de contraste com relação à nova perspectiva trazida pelo art. 139, IV, CPC são os 

limites do poder criativo do juiz. Nesse sentido, cabe lembrar dos ensinamentos de Araken de 

Assis (2008), que estabelece dois limites básicos para esse tipo de ação do juiz: são os limites 

políticos e os limites práticos da função executiva. Ao abordar os limites políticos, trata da 

opção do legislador constitucional em limitar a atuação dos poderes estatais de forma a 

preservar a democracia. Sendo o juiz um representante do poder estatal, não deve 



 
 

 

decidir sobre quaisquer medidas, visto que não detém poder discricionário absoluto e, assim, 

se faz extremamente necessário que para tais deliberações sejam respeitados os direitos 

fundamentais previstos na Constituição Federal.  

O ordenamento jurídico brasileiro é todo construído com base em um ideal 

democrático, positivado na Constituição Federal de 1988 como opção política do legislador e, 

em vista disso, o processo civil segue a mesma tendência, de forma que atende, igualmente, os 

ideais democráticos do Estado. Além dos limites políticos decorrentes da opção do legislador 

constitucional, existem os limites práticos, no sentido da impossibilidade do magistrado de 

aplicar ou tentar aplicar medidas coercitivas ou executórias que não possam ser postas em 

pratica, a medida há de ser praticável, esse seria o limite objetivo. Na realidade a pretensão do 

cidadão-autor da demanda executiva alimentar se baseia na resolução da lide, que vem a ser o 

recebimento do débito alimentar. Sendo assim: 

Do exercício da atividade jurisdicional os cidadãos esperam a formulação de uma 

regra concreta, que resolva a lide; a atuação prática deste comando, se necessário; e, 

em casos excepcionais, a rápida asseguração desses objetivos ou de algum direito 

subjetivo ameaçado. (ARAKEN, 2008, p. 74) 

Nessa perspectiva, a adoção de tal abertura pelo novo CPC ensejou uma série de 

meios executivos atípicos, diz-se “sanções executivas”, tais como a apreensão do passaporte 

e/ou da carteira nacional de habilitação do executado, proibição de inscrição em concurso 

público ou de licitações públicas, bloqueio de cartões de crédito, fechamento de 

estabelecimento comercial, proibição de contratação de funcionários, entre outras medidas 

cabíveis na ceara da criatividade do magistrado, a fim de se evitarem fraudes patrimoniais que 

escusem o adimplemento da obrigação.  

Aqui, vale mencionar decisão proferida pela magistrada Andrea Ferraz Musa, na 2ª 

Vara Cível do Foro Regional XI Pinheiros do Estado de São Paulo, com autos sob nº 

4001386-13.2013.8.26.0011, que considerando esgotadas as medidas executivas típicas, 

determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, bem como a 

apreensão de seu passaporte e cancelamento dos cartões de crédito, até o pagamento da 

dívida. Diante da excepcionalidade do caso, duas questões devem ser abordadas: se, por um 

lado, a aplicação de outros meios executivos permite uma maior eficácia para o cumprimento 

da dívida, também pode abrir portas para o arbítrio, além de trazer grandes contrastes com o 

princípio da menor onerosidade ao devedor. No Direito de Família, no entanto, a situação é 

diferente. Isso porque, no caso do devedor de alimentos, não temos apenas a oposição entre 

devedor e credor. Temos, de um lado, uma parte vulnerável que pleiteia um tipo de prestação 

pecuniária essencial ao seu desenvolvimento e, de outro lado, uma parte que é responsável 

pelo sustento daquela. Para fechar o triângulo, enfim, temos o Estado, que tem o dever de 

proteção integral dessa parte vulnerável – a criança e o adolescente.  

Sob o ponto de vista de Marcelo Abelha Rodrigues (2015), o inciso IV trata de 

medidas processuais coercitivas, que se destinam à promoção da ordem judicial. Logo, se a 

conduta do alimentante for contrária ao pronunciamento legal, é cabível que o juiz aplique 

medidas processuais coercitivas ou sub-rogatórias, desde que sejam adequadas, proporcionais 

e razoáveis para atingir compelir o mesmo a adimplir a obrigação. Portanto, trata-se de um 

instrumento para o alcance do resultado almejado. 

Nesse sentido, diante da circunstância específica do devedor de alimentos e seguindo 

a mesma linha de pensamento do legislador que previu a prisão civil daquele, há de se 

considerar, de forma ponderada, que se verifica admissível e adequada à limitação dos direitos 

à liberdade e à propriedade em prol do direito à vida digna, concernente ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. Entretanto, faz-se imprescindível ter em mente 

que os atos executórios devem sempre buscar o cumprimento de seu fim maior – a satisfação 

do débito – e não a punição do devedor. Sendo assim, é essencial que o juiz, ao promover 

a execução através de meios atípicos, mantenha-se fiel aos princípios da 



 
 

 

proporcionalidade e razoabilidade, ou seja, que observe a conexão entre a situação fática e a 

medida adotada, a fim de evitar qualquer abuso e cerceamento de direitos.  

Diante disso, pode-se concluir que a abertura significativa promovida pelo art. 139, 

IV, do NCPC vem a ser positiva no que tange à busca pela eficácia das execuções alimentares 

nos processos de família, além de possibilitar uma alternativa à aplicação da prisão civil do 

devedor – cujos resultados, em inúmeros casos, são insatisfatórios. Entretanto, vale ressaltar 

que a medida deve ser aplicada subsidiariamente àquelas já elencadas na lei e sempre 

conforme a especificidade de cada caso, ou seja, deve-se buscar aquela medida que 

efetivamente ampare o exequente.  

CONCLUSÃO  

Com a intenção de que tais meios executivos atípicos sejam aplicados e para que o 

dispositivo alcance o fim previsto pelo legislador, é de suma importância que as decisões 

judiciais sejam exaustivamente fundamentadas e sempre lembrando que a medida deve ser 

vista como indutiva e não punitiva. Dessa forma, seria indispensável que o magistrado 

adotasse os critérios para a fixação destas medidas atípicas, tendo sempre em vista os 

princípios da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade, excepcionalidade, 

legalidade, razoabilidade, eficiência do processo e menor onerosidade ao executado, 

observando os parâmetros valorativos processuais e constitucionais. 
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Resumo: A adoção é um instituto jurídico previsto na legislação brasileira, que entre suas 

disposições, veda que esta seja feita por avós. Diante do exposto, buscou-se levantar o 

entendimento da doutrina e jurisprudência, em razão da realidade de tantas famílias que 

possuem avós exercendo papeis de pais e sendo tratados como tal. Por meio de pesquisa 

bibliográfica, ficou exposto que o cabível em tais situações são os procedimentos de guarda e 

tutela. 

Palavras-chave: Adoção. Avós. Netos. ECA. Legislação.  

Abstract: Adoption is a legal institution provided by the Brazilian Law, among its provisions, 

forbids this from being done by grandparents. Provided that, it has the aim to raise the 

understanding of doctrine and jurisprudence, due to the reality of so many families who have 

grandparents playing parental roles and being treated as such. Through bibliographical 

research, it was exposed that what is appropriate in such situations are custody and 

guardianship procedures. 

Key-words: Adoption. Grandparentes. ECA. Legislation. 

 

INTRODUÇÃO 

A adoção é um instituto jurídico previsto e regulado pela Constituição Federal, 

Código Civil e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Entre o rol de suas proibições, está 

a adoção por ascendente, proibição esta que se contrapõe a realidade fática de várias famílias. 

Indaga-se qual o melhor instituto processual jurídico que adeque tais indivíduos, já que a 

prática demonstra o acolhimento e exercício da paternidade por estes avós. Os levantamentos 

bibliográficos auxiliam na dissolução da problemática. 

DESENVOLVIMENTO 

A adoção se caracteriza como um ato de inclusão da pessoa a uma nova família, 

definição esta que possui divergências entre autores. Carlos Roberto Gonçalves (2009, p.329) 

define como “o ato jurídico solene pelo qual alguém recebe em sua família, na qualidade de 

filho, pessoa a ela estranha”. Pontes de Miranda (apud Gonçalves, 2009, p.329) delimita a 

adoção como “o ato solene pelo qual se cria entre o adotante e o adotado relação fictícia de 

paternidade e filiação”. A dissensão reside na relação pré-existente entre as partes da 

perfilhação, nas quais alguns doutrinadores não consideram a relação afetiva anterior ao ato 

jurídico. 

Na legislação brasileira, a adoção é tratada no Código Civil como causa de extinção 

de poder familiar, remetendo os procedimentos necessários para regulamentação para o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que em seu artigo 39 inicia uma subseção sobre o tema. 

O ECA institui como irrevogável a adoção, além desta ser objeto de constituição de vínculo 
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de filiação com a mesma finalidade e direitos dos filhos não-adotados. A Constituição Federal 

preconiza como fundamento, no artigo 227, §5, que “a adoção será assistida pelo Poder 

Público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de 

estrangeiros”, além de reiterar no parágrafo seguinte que os filhos adotados possuem os 

mesmos direitos e qualificações que os filhos biológicos dispõem.  

As condições para adoção estão listados no artigo 165 do ECA, que entre os cinco 

requisitos, no inciso II, elenca “indicação de eventual parentesco do requerente e de seu 

cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente 

vivo”.  Tal disposição visa resguardar o melhor interesse do menor, respeitando que seu 

desenvolvimento seja permeado por indivíduos do seu meio e que já possuam algum vínculo 

afetivo. 

No entanto, torna-se questionável para um indivíduo com baixo conhecimento acerca 

da legislação quando deparado com o dispositivo do §1º do artigo 42da Lei 8.069/1990, que 

estabelece que “não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando”. No mundo fático, 

a realidade de alguns indivíduos demonstra que ainda que involuntariamente, os avós tornam-

se responsáveis desde muito cedo pelos netos, ficando estabelecida uma relação de 

paternidade, reiterada pelos infantes que os invocam como pai ou mãe. 

Galdino Augusto Coelho Bordallo (2011, p.264) defende que o intento do legislador 

nesta proibição é de não gerar confusão e inversões nas relações de parentesco, ainda que o 

artigo 4º do ECA estabeleça que a guarda seja exercida pela família. Nas ocasiões de ausência 

definitiva dos genitores, o costume normaliza que os menores sejam entregues aos indivíduos 

com maior proximidade familiar, como avós e irmãos, o que não se configura exatamente 

como um exercício de adoção. 

Ildeara de Amorim Digiácomo e Murilo José Digiácomo (2013, p. 47) argumentam 

que:  

O deferimento da adoção aos ascendentes e irmãos do adotando não lhe traria 

qualquer vantagem (...) podendo em contrapartida lhe trazer prejuízos, seja devido à 

“confusão” decorrente da transformação de avós e irmãos em “pais”, seja em razão 

da perda dos direitos sucessórios em relação a seus pais biológicos. 

Nesta mesma obra, os autores defendem que nestas situações, o cabível seria a tutela 

ou guarda dos menores aos avós, o que consequentemente não inferiria na perda do poder 

familiar dos pais biológicos, que em alguns casos, podem recorrer ou ainda são passíveis da 

recuperação dos cuidados dos seus filhos. 

O tumulto e confusão nas relações familiares é o ponto central de defesa de Galdino 

Augusto Coelho Bordallo (2011, p.264) em relação ao §1º artigo 42 do ECA. A conversão de 

tios em irmãos, pais em irmãos, primos em tios causaria tamanha confusão para o menor, que 

estaria com sua base desordenada, motivo pelo qual o legislador inseriu a prerrogativa. O 

autor também menciona outras razões pelo impedimento da adoção de netos por avós. 

Esta proibição é uma forma de não alterar as relações de afeto existentes no seio 

familiar. A situação artificial que seria trazida pela adoção realizada pelos avós ou 

irmãos tumultuaria a família, trazendo um desequilíbrio às suas sadias relações. 

Existindo afeto entre os membros da família, não será a permissão da adoção que 

fará com que este sentimento se torne mais forte. 

Bordallo (2011, p.264) ainda menciona que existe intento por parte de alguns avós 

em reduzir a quota sucessória de seus herdeiros, justificando a adoção do neto. Isto seria uma 

das motivações do legislador ao estabelecer a negativa, motivação esta de prevenir possíveis 

fraudes no quesito patrimonial, segundo autoras como Adriana Kruchin Hirschfeld (2005, 

p.07), que afirmam haver uma contradição entre o artigo 6º do ECA (“Na interpretação desta 

Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os 

direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do 

adolescente como pessoas em desenvolvimento”) e o artigo 42 deste mesmo 



 
 

 

dispositivo. Hirschfeld expõe que se o ordenamento busca resguardar o melhor interesse da 

criança torna-se questionável impedir que seus avós possam adotá-la. 

É certo que a jurisprudência pátria acolhe a interpretação do Estatuto, existindo 

diversas decisões proibindo que progenitores adotem seus netos. O Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul é um dos Tribunais que já proferiu entendimento sobre a matéria. 

APELAÇÃO CÍVEL. ADOÇÃO PÓSTUMA POR ASCENDENTE. EXPRESSA 

VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 42, § 1º, DO ECA. 

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO RECONHECIDA NA 

SENTENÇA E CONFIRMADA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70056272958, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 26/03/2014) 

É visível a concordância existente entre legislação, doutrina e jurisprudência acerca 

da proibição da adoção por avós, sendo expressamente vedada tal prática. No entanto, a 

realidade fática mostra-se divergente: existem milhares de famílias em que os indivíduos 

considerados como pais são ascendentes destes menores, em razão da ausência dos seus 

genitores. Tal consideração é acompanhada de um “exercício de paternidade”, onde estes avós 

atuam na manutenção do provimento material, psicológico, são apresentados como tal, 

invocados como pai ou mãe, etc. 

 Ainda que a proibição não altere a realidade fática, que vai além de cuidado de 

adulto para um menor, sendo aquele considerado como um pai legítimo, o impedimento 

dificulta a questão sucessória para aqueles que são estimados como filho, tendo direitos assim 

como aqueles que são descendentes biológicos. Esta questão se assemelha com o dispositivo 

do ECA que garante aos adotados o mesmo zelo e garantias asseguradas aos filhos não 

adotados.  

De fato em tais situações admitem que lhe seja movida ações como guarda e tutela, 

ações estas que conferem poderes de responsabilidade aos infantes. É cabível que haja maior 

disseminação acerca destes institutos jurídicos, a fim de esclarecer as partes que vivenciam tal 

realidade e que estas possam regulamentar o seu exercício de responsabilidade. 

 

CONCLUSÃO 

Adotar é um ato de incluir no núcleo familiar um ente que começa exercer o papel de 

filho, ainda que não possua laços sanguíneos que configurem como tal. A Constituição 

Federal, Código Civil e Estatuto da Criança e do Adolescente regulamentam tal questão e 

vedam que avós adotem seus netos, que, segundo a doutrina, a proibição visa evitar a 

confusão dos laços familiares do menor. A jurisprudência concorda com a legislação e em sua 

maioria, proíbe tal perfilhação. De certo que a realidade não acompanha o que estes três entes 

predispõem, onde ainda que os adultos só tenham poderes de guarda e tutela, são 

considerados como pais pelos menores, devendo assim possuir os mesmos direitos dos filhos 

biológicos e adotados de fato. Faz-se necessário maior difusão dos processos jurídicos 

disponíveis para tais casos, a fim de resguardar os direitos de responsabilidade perante os 

infantes. 
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Resumo: Atualmente, é possível verificar que existe um aumento no número de casos de 

violência intrafamiliar no Brasil, fazendo com que esse assunto alcance uma maior 

repercussão e atenção da população. O presente trabalho tem como objetivo descrever a 

importância da atuação da equipe de psicologia do NEDDIJ por meio de um relato de caso. 

Ao longo dos atendimentos, foi possível verificar uma evolução no caso da adolescente 

atendida.  

Palavras-chave: Violência. Adolescente. Psicologia.  

Abstract: At present, it is possible to verify that there is an increase in the number of cases of 

domestic violence in Brazil, making this subject reach a greater repercussion and attention of 

the population. The present work aims to describe the importance of the performance of the 

NEDDIJ psychology team through a case report. During the visits, it was possible to verify an 

evolution in the case of the adolescent attended. 

Keywords:  Violence. Teenager. Psychology. 

 

INTRODUÇÃO 

O aumento nos casos de violência intrafamiliar no Brasil fez com que o assunto tivesse 

maior repercussão, chamando atenção da população e da rede de proteção para tal assunto. As 

maiores vítimas são mulheres e crianças. O conceito de situação de risco e vulnerabilidade 

social pode ser descrito como situações em que a criança ou o adolescente estejam em 

condições expostas à violência doméstica, prostituição, maus-tratos, criminalidade, abusos, 

abandono e a um emaranhado de experiências envolvendo privações de cunho emocional, 

cultural e socioeconômico, que desfavorecem o desenvolvimento físico e psicossocial 

(CALEJON, 2011; SIERRA, 2006).  

Já o conceito de violência intrafamiliar, pode ser definido como ações ou omissões que 

prejudiquem indivíduos no contexto familiar, além disso, é tido como um problema social e se 

caracteriza como qualquer tipo de relação de abuso no qual o agressor interfere no bem estar 

pessoal e no pleno desenvolvimento do indivíduo que sofre violência. A violência é praticada 

no contexto privado da família contra qualquer um dos seus membros, podendo ser 

denominada como violência intrafamiliar ou violência doméstica. Tal violência pode ocorrer 

direta ou indiretamente e de diferentes formas, (física, psicológica, sexual e negligência) que 

são somente descritas de forma didática, já que diversas vezes a violência acontece de forma 

dinâmica e simultânea.  

A violência física ocorre quando um indivíduo, por meio da força, causa ou tenta 

causar algum dano.  Já a violência psicológica, acontece no momento em que o agressor 
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submete o outro a humilhações que causem danos à autoestima, à identidade e ao 

desenvolvimento pessoal. O abuso sexual pode ser descrito como uma situação em que uma 

pessoa é usada para estimulação sexual em que o objetivo é a satisfação apenas do abusador. 

Não necessariamente precisa ocorrer penetração, pode ser também toques, prostituição, 

carícias, pornografia e abuso sexual verbal. Por derradeiro, a negligência refere-se ao 

comportamento de omissão do responsável pelo incapaz (criança, adolescente, idoso, portador 

de necessidades especiais) em prover as necessidades básicas para o seu desenvolvimento 

(PEREIRA, 2009; VELTMAN, 2001). 

Determinados autores distinguem que além da violência direta ao menor, existem 

casos em que a criança vivencia os maus tratos em seu ambiente familiar, os quais não são 

caracterizados como violência infantil. Dessa maneira, não somente a violência direta é 

prejudicial para a criança, como também a presenciada de forma indireta (PEREIRA, 2004; 

VELTMAN, 2001; BRANCALHONE, 2004). Uma das dificuldades que ocorre na 

discriminação do agressor é o fato de que nem sempre ele é uma pessoa estranha, pois ele está 

dentro de casa e é uma pessoa próxima (DAY, TELLES, ZORATTO, AZAMBUJA, 

MACHADO, SILVEIRA, DEBIAGGI, REIS, CARDOSO E BLANK, 2003). Dessa maneira, 

justifica-se a importância da rede de proteção à mulher e à criança, surgindo a abertura de 

órgãos públicos para atender e orientar famílias vítimas de tal abuso, como por exemplo o 

Núcleo de Estudos e Defesa dos Diretos da Infância e Juventude (NEDDIJ) que atua judicial 

e/ou extrajudicialmente para o alcance do fim proposto, juntamente com psicólogos, que 

promovem o acompanhamento constante da criança, do adolescente, e suas famílias.  

O presente trabalho descreve o atendimento feito pela equipe de psicologia do 

NEDDIJ sobre o caso de uma adolescente de doze anos que vivia de maneira precária com 

seus irmãos aos cuidados da genitora e do padrasto. Posteriormente, a infante e os irmãos 

mudaram para a casa do pai, mas a negligência permaneceu. Ao mudarem para a casa da avó 

materna, que procurou o núcleo, o atendimento psicológico foi oferecido e a cliente está em 

atendimento até o presente momento. O caso de Ana (nome fictício) foi atendido pela 

psicóloga do NEDDIJ, projeto que tem o objetivo de garantir gratuitamente os atendimentos 

jurídico e psicológico as crianças, adolescentes e suas devidas famílias. O NEDDIJ é um 

programa da Universidade Sem Fronteiras da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Ensino Superior (SETI), com recursos do Governo do Estado em parceria com a Universidade 

Estadual de Londrina através da Pró Reitoria de Extensão (PROEX). 

No que tange a defesa dos direitos da criança e do adolescente, o psicólogo tem uma 

atribuição extremamente importante no sentido de contribuir, juntamente com outros 

profissionais, em prol de tais direitos, para que sejam cumpridos.  A equipe de psicologia 

busca contribuir para que haja o arranjo de uma rede de apoio social para o infante em 

situação de risco, dando-lhe suporte psicológico e oportunizando que a criança e o 

adolescente aprendam comportamentos que se caracterizem em fatores de proteção e 

resiliência para a melhoria da qualidade de vida e para o ajustamento psicossocial em geral. 

Desta forma, cabe ao psicólogo observar as questões emocionais envolvidas e criar 

oportunidades para que o infante aprenda a lidar de forma mais saudável com seu ambiente 

físico e social. O presente trabalho tem como objetivo descrever a atuação da equipe de 

psicologia do NEDDIJ no acompanhamento de uma adolescente fragilizada em contato com a 

violência e maus tratos. Compete a esses profissionais facilitar amparo e possibilidades de 

enfrentamento a esta população, bem como treinamento de habilidades sociais e 

comportamentos alternativos.  

RELATO DO CASO 

Ana (nome fictício), 12 anos foi Em relação aos atendimentos, Maria (nome fictício), a 

avó materna da cliente, procurou o NEDDIJ, encaminhada pelo Conselho Tutelar de 

Londrina, a fim de regularizar a guarda dos netos (Ana, sexo feminino, 12 anos de 



 
 

 

idade no início do atendimento e Ryan, sexo masculino (nome fictício) de 10 anos de idade no 

início do atendimento). De acordo com a avó, a cliente vivia com seus irmãos aos cuidados da 

genitora e do padrasto. Os infantes eram expostos à situação de vulnerabilidade e risco ao seu 

desenvolvimento saudável. A avó descreveu que a mãe não provia a alimentação básica aos 

filhos, de modo que estavam sempre famintos. Ademais, os menores eram agredidos física e 

psicologicamente pelo companheiro da genitora, sob a anuência desta. Explicou que a 

genitora não era apenas conivente com a situação, como também praticava violência 

psicológica contra os filhos, mediante xingamentos constantes, além de ser ausente 

afetivamente. 

  Maria contou que quando o pai tomou ciência da situação vivenciada pelos filhos, 

retirou as crianças do lar materno e levou para morar consigo. Contudo, as condições vividas 

no lar paterno eram igualmente prejudiciais ao desenvolvimento pleno das crianças. A avó 

disse que o genitor era negligente com as atividades domésticas e deixava a cargo dos filhos a 

execução de todas as atividades, sob pena de serem castigados. De acordo com Maria, as 

atividades exercidas por elas eram incompatíveis com a idade das crianças, além de constituir 

evidente negligência e exploração pelo genitor. 

  A situação perdurou por cerca de um ano e meio e, após esse período, sem nenhum 

motivo aparente, o genitor se recusou a continuar exercendo a guarda fática dos filhos e os 

entregou aos cuidados de Maria.  A partir disso, o pai começou a ameaçar a integridade física 

de Ana, dizendo a ela que iria se dirigir até a escola “para quebrá-la ao meio” (sic.), além de 

agredi-la psicologicamente por meio de xingamentos de baixo calão, o que evidenciava a 

nocividade da conduta paterna. O atendimento advocatício, oferecido pelo núcleo, fez o 

pedido judicialmente para que o pai fosse proibido de qualquer acesso ao ambiente escolar da 

filha, inclusive de se aproximar do colégio ou de retirar a Ana de lá. 

  Desde então, a avó tem a guarda dos netos e é responsável por prover a assistência 

material, moral, afetiva, educacional e médica, indispensáveis ao bem-estar e 

desenvolvimento pleno das crianças, dentro de um ambiente estável e saudável, isento de 

vícios. Os atendimentos foram realizados ao longo de quinze sessões com o objetivo de 

investigar o histórico da adolescente, realizar o rapport, promover a melhora da autoestima e 

aumento no repertório de comportamento de enfretamento.   

O motivo da procura do atendimento psicológico de Maria para a neta, foi pelo fato de 

que Ana estava vivenciando mudanças, estava constantemente sendo ameaçada pelo pai e 

desconfiava que a neta poderia ter sido abusada pelo padrasto. A avó relatou que muitas vezes 

sua filha era obrigada a transar com o marido: “é estupro, né?” (sic) e que uma vez o mesmo, 

alcoolizado, entrou em seu quarto e a assediou sexualmente. A preocupação da avó era de que 

o padrasto de Ana poderia ter assediado e abusado da neta. 

Durante as sessões, Ana demonstrou um bom discernimento a respeito das situações 

de violência às quais estava exposta e, notava-se que a cliente tinha uma reserva 

comportamental significativa concernente à resiliência e enfrentamento. Sobre sua história, 

Ana contou que o último momento de briga entre seus pais foi quando o irmão mais novo 

nasceu, explicou que o pai não acredita que o filho seja dele, então sua mãe se separou e foi 

morar em Curitiba. Disse que havia traição tanto da parte da mãe como da parte do pai, além 

de diversas mentiras no relacionamento. O pai também batia na mãe.  

Já em Curitiba, com sete anos na época, Ana cuidava dos irmãos. A cliente contou que 

seu irmão tinha três meses e ela tinha que dar banho, cuidar, fazer comida, etc., pois sua mãe 

saia de noite e não voltava. A cliente disse: “eu não gostava de brincar de boneca, porque eu 

tive que crescer muito cedo. Às vezes eu tinha que dar banho de madrugada nos meus irmãos, 

porque um fazia xixi na cama e sujava o outro e eu tinha que dar banho nos dois” (sic). 

A violência continuou quando Ana foi para a casa do pai. A cliente relatou que o pai é 

muito nervoso e bravo e que já apanhou, chegando até a não conseguir andar, a “ficar mole” 

(sic).  Relatou que em alguns momentos, na casa do pai, tinha o costume de se auto 



 
 

 

flagelar; pegava o estilete e cortava sua barriga. 

Até sua ida para a casa da avó Maria, Ana estava inserida em situações de risco e de 

vulnerabilidade social, além de que os recursos familiares eram escassos, o que possivelmente 

prejudicou o desenvolvimento da cliente e dos seus irmãos que ali viviam.  

No começo das sessões o vínculo foi formado de forma relativamente rápida entre a 

terapeuta e Ana e, logo na primeira sessão, a cliente, emocionada, descreveu sua história. 

Durante o início do acompanhamento a cliente mantinha um discurso de que poderia ser 

abandonada novamente, pois nem o pai e nem a mãe quiseram ficar com ela e com os irmãos. 

Ana demonstrou enorme aversão aos genitores e não conversava com ambos até sua mãe 

mudar para a casa da avó. Nesta ocasião, Ana apresentou sentimentos conflituosos em relação 

à mãe. Percebeu-se obrigada a se relacionar com a mãe e, com ajuda da terapeuta, conseguiu 

fazer isso de maneira diplomática, sabendo descrever que não gostava da mãe, mas que era 

preciso conviver com ela.  

Outros aspectos que foram trabalhados com Ana foram comportamentos de 

enfrentamento de situações difíceis, autonomia, mudança de rotina, tendo em vista que Ana 

passava grande parte de seu tempo utilizando o celular, o que causava conflitos com a avó, a 

qual reivindicava a ajuda de Ana nos afazeres domésticos. Outro contexto de conflito com a 

avó eram as saídas de Ana para as festas e brigas com o irmão. Estas questões foram sendo 

trabalhadas e, no decorrer das sessões a terapeuta reforçava os comportamentos de 

enfrentamento que a cliente apresentava, principalmente no que dizia respeito à mudança de 

sua rotina e em seus planos para o futuro. A cliente relatou que atualmente tem autonomia e 

que consegue conversar com a avó e negociar suas decisões, como saídas, compra de roupas, 

entre outras coisas, e que o acompanhamento psicológico a tem ajudado muito, que não se 

machuca mais com cortes de estiletes, que está mais tranquila e não se sente ameaçada, já que 

sabe que não vai voltar a morar com o pai ou o padrasto. 

CONCLUSÃO 

Baseado no que foi relatado nesse trabalho, observa-se que a violência pode contribuir 

negativamente e acarretar prejuízos no desenvolvimento e no bem estar das crianças e dos 

adolescentes. As consequências desses prejuízos, se tratadas tardiamente, podem causar 

diversos danos emocionais. Por meio do caso de Ana, demonstrou-se que a violência 

intrafamiliar e situações de risco podem acarretar falta de confiança, desamparo, medo, 

ansiedade, dificuldade na expressão dos sentimentos e até prejuízo no desenvolvimento físico 

da criança e do adolescente.  

Ainda que Ana tenha vivenciado um histórico de violência intrafamiliar, 

possivelmente a atuação da equipe de psicologia do NEDDIJ, a mudança do ambiente 

familiar, a convivência com a avó materna, regularização da guarda, dentre outras condições 

favoráveis, propiciaram condições adequadas para aquisição de comportamentos de melhora 

por parte da cliente. Pode-se dizer que o acompanhamento e trabalho da psicóloga e o 

ambiente com estímulos reforçadores e não aversivos fez com que houvesse possibilidades da 

cliente se comportar de forma adequada, com aquisição de conhecimentos usualmente 

esperados para sua idade. Avalia-se que os efeitos negativos da violência intrafamiliar 

vivenciada por Ana, têm sido minimizados como consequência do novo repertório 

comportamental que Ana adquiriu com o acompanhamento psicológico. 
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RESUMO: O presente artigo constitui-se uma análise teórica sobre a Violência contra 

crianças e adolescentes no Brasil, a partir dos dados obtidos por meio do Mapa da Violência 

2012 – crianças e adolescentes no Brasil. Concebemos que a violência contra criança e 

adolescente é uma realidade posta, se efetiva no âmbito doméstico, tendo os genitores como 

os principais agressores, fato este que leva a mesma a certa invisibilidade social. 

Compreendemos que refletir e desvelar sobre a violência é fundamental, até para que se possa 

propor políticas públicas de enfrentamento a esta situação, buscando a garantia dos direitos 

das crianças e adolescentes.  

Palavras – chave: Violência. Criança. Adolescentes. Direitos 

ABSTRACT: This article constitutes a theoretical analysis on Violence against children and 

adolescents in Brazil, from the data obtained through the Map of Violence 2012 - children and 

adolescents in Brazil. Conceive that violence against children and adolescents is a reality 

called, is effective in the domestic sphere, and the parents as the main perpetrators, a fact that 

leads to the same kind of social invisibility. We understand that reflect and reveal on violence 

is critical to so that we can propose public policies to face this situation, seeking to guarantee 

the rights of children and adolescents. 

Keywords: Violence; Children; Adolescents; Rights 

 

 

           

A violência, como destacado por Alba Zaluar (1997) está em toda lugar, sem causas, 

facilmente delimitáveis e sem atores permanentes.  

Assim, compreender a violência, dentro da sociedade burguesa, exige do pesquisador 

para além de conhecer e descrever o referido fenômeno, mas também em transformá-la. 

Aponta a necessidade de compreender a viol ncia por meio da categoria mediação 

(singularidade-particularidade-totalidade), possibilita a investigação social-científica 

apreender parte desse todo, ou seja, capturar a essencialidade da viol ncia. (L   , 1985). 

A violência pode ser concebida como um fenômeno social e histórico, que ocorre em 

todas as classes sociais, em diferentes épocas e sociedades. Faleiros (2008) destaca que 

existem diferentes conceitos sobre violências, sendo que estes passam por constantes 

mudanças, devido a sociedade e a época histórica vivenciada. A viol ncia simbólica reina 

soberana nas relações sociais brasileiras. Internalizada pela parcela societária que é 

invisibilizada pelo Estado e pelas classes dominantes e que a criminaliza em nome da 

proteção do bem comum, tão bem personificada pela força policial a mando do capital. Na 

legislação todos somos iguais perante a lei, mas no âmbito da particularidade da sociedade 

burguesa somos pobres, pretos, favelados, facilmente identificados para receber práticas 

discriminatórias em nome da ordem a ser mantida. Para Iasi (2013) a exploração nessa 
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sociedade é aceita como mecanismo de sociabilidade visando o favorecimento do Capital. 

Neste contexto o Estado é saneado financeiramente, destruindo as políticas p blicas e 

garantindo a transfer ncia do fundo p blico para a prioridade privatista.  

Como aponta Marx (200 ) a proteção do Estado à reprodução do capital vem 

imbricando no empobrecimento material e espiritual dos trabalhadores (as), espoliados (as) 

não somente da riqueza socialmente produzida, mas de sua dignidade e da vivacidade nas 

relações consigo mesmo e com os outros. Tal expropriação e exploração leva ao 

desmantelamento dos direitos sociais. 

Assim adentramos ao conceito de violência estrutural, concebido como diversos 

danos (tantos físicos quanto psicológicos), que poderiam ser evitados, mas não o são devido a 

prática da negligência ou negação de direitos. 

Waiselfisz (2012) afirma que a violência estruturante reflete os limites culturalmente 

aceitos pela sociedade, e uma certa tolerância que naturaliza e silencia a violência.  

A viol ncia contra crianças e adolescentes é um exemplo emblemático dessa díade 

desproteção penalização. A perspectiva retributiva que direciona as ações da justiça brasileira 

incide para a estrita penalização dos (as) autores (as) da viol ncia, numa trama em que a 

viol ncia é simbólica, introjetando-se valores e representações que situam tais indivíduos à 

margem da sociedade, na chancela dos excluídos e, portanto, sem alternativas de refletir sobre 

seus atos e buscar estratégias para superar a viol ncia por eles (as) cometida. 

 o que tange à produção e reprodução de viol ncias no cenário brasileiro, o 

segmento infanto-juvenil fora alvo histórico de in meras violações de direitos, onde o adulto 

detém o poder sobre a criança (SA  I TI, 2007). Mas além desta relação de dominação 

adulto-criança, outros fatores contidos no contexto estrutural das sociedades e no modo de 

produção influem profundamente na incid ncia de elevados níveis de viol ncia contra 

crianças e adolescentes no país.   abismo moderno entre o desenvolvimento econ mico e o 

social gera mudanças que freiam novas perspectivas para a proteção social dos segmentos 

mais vulneráveis da população.   crescimento econ mico, não alinhado ao social, nas 

palavras de Iamamoto (2009), acarreta na radicalização da questão social.  

Para compreendermos melhor a questão da violência, deve-se analisar a forma como 

ela esta posta. Para Faleiros (2008) no Brasil a violência cometida contra criança e 

adolescente podem estar associadas à teoria do poder, que se caracteriza na relação de força 

entre o dominador e o dominado, com intuito de conseguir objetivos e obter benefícios. 

Destaca ainda que o poder muitas vezes é violento e arbitrário, e aquele que o detém julga-se 

no direito de criar suas próprias leis, que muitas vezes contradizas regras legais. 

As legislações e declarações internacionais e nacionais de proteção à inf ncia e 

adolesc ncia tem como premissa a proteção e defesa do interesse da criança. Mas o que vimos 

hoje são as famílias abandonadas e expostas às migalhas oferecidas pelas políticas sociais 

cada vez mais precarizadas.   fundo p blico, que deveria garantir o financiamento de suas 

ações, vem sendo utilizado à revelia na orgia do capital para sua plena reprodução. 

 

A realidade da inf ncia e da adolesc ncia pobre no país é um amálgama que re ne 

desproteção, abandono e vitimizações.  

1O MÉTODO CRÍTICO-DIALÉTICO E A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE 

A apreensão do movimento da realidade numa perspectiva de totalidade 

considerando a historicidade, a contradição e as mediações que se manifestam nesse 

complexo, contribui impreterivelmente para o desvendamento da raiz dos fen menos sociais. 

Entende-se essa raiz, como a ess ncia (estrutura e din mica) e busca-se nas mediações um 

esforço crítico-reflexivo de elevação do abstrato, da superficialidade dos fen menos para 

o concreto-pensado.   método é uma construção orientada por teorias, não é processo 



 
 

 

estático e absoluto, requer constantemente procedimentos de reavaliação. 

  Método Dialético-Crítico, que busca mais do que fatos isolados, a sua busca 

consiste na conexão entre os m ltiplos fatores que condicionam uma realidade.   

desvendamento da realidade acontece por meio de suas contradições, reconhecendo a 

historicidade e buscando a totalidade, uma vez que leva em conta o contexto social, cultural, 

econ mico e histórico dos sujeitos envolvidos na investigação. 

  Método Dialético-Crítico possui, como característica essencial, o espírito crítico e 

autocrítico, incitando, desta forma, a rever o passado à luz do que está acontecendo no 

presente, por isso o Método Dialético- Crítico questiona o presente em nome do futuro 

(   DER, 200 ). A dialética materialista busca além do questionamento dos fen menos e 

do contexto, a sua transformação em um processo histórico, que envolve categorias analíticas, 

nas quais foram escolhidas para este estudo quatro categorias - historicidade, contradição, 

mediação e totalidade. 

  método dialético-crítico permitem apreender a viol ncia contra crianças e 

adolescentes a partir da complexidade que envolve o seu acometimento na sociedade, 

desvendando as relações contraditórias que permeiam este fen meno, levando em 

consideração os diferentes e din micos contextos econ micos, sociais, culturais e históricos 

nos quais esta expressão da viol ncia revela-se. 

Lu ács (1979, p. 4) afirma “que toda apar ncia ou fen meno é ess ncia que aparece, 

toda ess ncia aparece de algum modo, nenhuma das duas pode estar presente nesta relação 

din mica, contraditória”. A busca pela ess ncia do fen meno será mediatizada pela sua 

apar ncia, ou seja, uma não prescinde da outra, estão dialeticamente interligadas.  

A busca pela apreensão da viol ncia em suas m ltiplas manifestações, na perspectiva 

de totalidade, também requer sucessivas aproximações com suas apar ncias imediatas, pois é 

nelas que a ess ncia irá manifestar-se. 

As categorias que constituem o método crítico-dialético, dentre elas a mediação, são 

expressões do movimento da realidade, portanto, não podem ser isoladas ou fragmentadas. A 

apreensão destas exige um movimento dialético que busque a totalidade concreta dos fatos. A 

categoria da totalidade implica “um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual um fator 

qualquer (classes de fatos, conjuntos de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido 

[...]” (  SI , 1976, p. 44). 

Tendo como embasamento esta apreensão metodológica da realidade social, percebe-

se que o estudo da viol ncia e suas diversas implicações é um desafio permanente, imposto 

aos (as) pesquisadores (as).  uando crianças e adolescentes são as vítimas deste fen meno, a 

complexidade torna-se um elemento intransponível para uma análise mais aprofundada.   

enfrentamento à viol ncia está diretamente relacionado à apreensão deste fen meno a partir 

da multiplicidade das determinações que o engendram na din mica da sociedade. 

A resposta para o seu enfrentamento no Brasil se dá por meio da Política de 

Assistência Social, mais especificamente, ações no  mbito do atendimento da proteção social 

especial de média complexidade.  

A construção de um serviço qualificado e comprometido com a construção de uma 

cultura de proteção aos direitos da inf ncia e da adolesc ncia, no  mbito das ações do 

CREAS, deve acontecer por meio da materialização da interdisciplinaridade e da 

intersetorialidade que se assentam enquanto um constante desafio aos profissionais e as 

políticas sociais que buscam a efetivação dos direitos das crianças e adolescentes a viver uma 

vida sem viol ncia. 

A vitimização de crianças e adolescentes é um fen meno transversal, abrangendo a 

todos os indivíduos. Tal viol ncia é parte constitutiva das relações capitalistas, que se 

estabelecem na sociedade contempor nea, sendo indissociável às condições de exploração a 

que as classes sociais dominadas são expostas. 

A viol ncia, conforme  ivarta (2003), associa-se impreterivelmente a fatores 



 
 

 

históricos, como as relações assimétricas de trabalho, entre as classes sociais e de g nero, bem 

como o aprofundamento das desigualdades sociais, econ micas e políticas.  

A multidimensionalidade da viol ncia não admite, segundo Azambuja (2004), que as 

instituições atuem de forma isolada, sem estar interligadas à rede de atendimento do 

município, ou seja, a atuação destes espaços não pode estar restrita a sua política sem 

apreender a totalidade dos fen menos e as contradições expressas na realidade. A articulação 

entre as políticas p blicas e a estruturação das ações em rede configuram-se, no contexto 

atual, em um dos maiores desafios postos para o fortalecimento da atenção à inf ncia e 

juventude. 

  expressivo crescimento de situações de viol ncial, envolvendo crianças e 

adolescentes, exige dos mecanismos protetivos, dentre eles o Estado e a sociedade, um novo 

direcionamento de suas ações, na perspectiva de integrar as políticas p blicas e desenvolver 

metodologias adequadas, diante à multidimensionalidade da viol ncia. 

A construção de uma política p blica para o enfrentamento à viol ncia requer ações 

contínuas e não temporárias, capacitação profissional dos sujeitos que atuam na linha de 

frente da política p blica, repasse de recursos financeiros, na perspectiva de atender às 

demandas implícitas que se evidenciam no atendimento às vítimas e suas famílias. 

A discussão no Brasil sobre a Política de Assist ncia Social historicamente vem 

sendo permeada por pré-conceitos e pré-concepções que possuem, como principal 

consequ ncia, uma apreensão equivocada dessa política social. Pereira (200 ) reflete que, 

embora a assist ncia social seja um fen meno tão antigo quanto à humanidade e esteja 

presente nos diversos contextos sociais, culturais e econ micos, poucas ainda são as 

contribuições teóricas que auxiliem a torná-la precisa tanto do ponto de vista conceitual 

quanto político. 

Intervir sobre as expressões da viol ncia contra crianças e adolescentes exige um 

movimento que rompa com a fragmentação e sobreposição dos saberes, buscando a 

interdisciplinaridade como estratégia para a materialização de um atendimento integralizado e 

com impacto social na vida dessas crianças e adolescentes. 

 

1.1 A violência contra criança e adolescente no Brasil e no Paraná 

Em 2012 foi publicado o “Mapa da  iol ncia 2012: Crianças e de crianças e 

adolescentes” pelo Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos.   referido mapa destaca 

o aumento avassalador da viol ncia nas  ltimas décadas. Aponta um incremento da violência 

cotidiana, sendo este um aspecto problemático da vida social, se manifestando de formas 

diversas e específicas no cotidiano social.  

Segundo dados do Censo Demográfico 2010 o Brasil possui 59.657.339 crianças e 

adolescentes, totalizando 31,3% da população no país. 

Ao pesquisarmos sobre violência contra crianças e adolescentes faz-se necessário, 

primeiramente, analisar como se apresenta a questão de óbitos deste segmento. Apresentamos 

na tabela abaixo a evolução dos óbitos nos ultimos 30 anos no Brasil. 
 

Tabela 1. Evolução dos óbitos de crianças e adolescentes (<1 a 19 anos) segundo causa. Brasil. 

1980/2010. 

 
Ano Acidentes 

Transporte 

Outros 

Acidentes 

Suicídio Homicídio Outras 

Violências 

Causas 

Externas 

Total de 

óbitos <1 a 

19 anos 

1980 4.782 6.309  482 1.825  3.059  16.457 244.942 

1981 4.832  6.538  567 1.920  2.704  16.561  233.620 

1982 5.204  6.518  470 1.899  2.524  16.615  219.530 

1983 4.788  7.429  533 2.266  2.000  17.016  212.601 

1984 5.202  7.115  439 2.596  2.150  17.502  217.361 



 
 

 

1985 5.812  7.327  407 2.908  2.406  18.860  187.405 

1986 6.652  7.384  455 3.134  2.789  20.414  189.346 

1987 5.822  7.119  451 3.396  2.559  19.347  175.320 

1988 5.946  7.127  393 3.422  2.734  19.622  171.427 

1989 6.278  7.405 443 4.456  2.531  21.113  155.591 

1990 5.946  7.255 446 5.004  1.489  20.140  144.457 

1991 5.831  7.070  488 4.674  1.549  19.612  131.953 

1992 5.581  6.910  485 4.165  1.779  18.920  130.142 

1993 5.740  7.039  570 4.782 1.912  20.043  135.580 

1994 6.051  7.246  645  5.168  2.113  21.223  134.588 

1995 6.423  7.336  632  5.925  1.697  22.013  127.109 

1996 6.832  7.254  750  6.170  1.651  22.657  119.518 

1997 6.546  6.956  683  6.645  1.530  22.360  115.029 

1998 5.574  6.096  701  7.181  2.156  21.708  115.786 

1999 5.518  6.317  634  7.355  1.749  21.573  112.470 

2000 5.154  6.095  609  8.132  1.953  21.943  110.392 

2001 5.243  5.300  816  8.480  1.712  21.551  103.787 

2002 5.538  5.455  756  8.817  1.807  22.373  100.621 

2003 5.359  5.074  763  8.787  1.533  21.516  98.516 

2004  5.518  4.992  750  8.309  1.623  21.192  93.693 

2005  5.436  4.930  732  8.361  1.581  21.040  89.804 

2006  5.390  4.710  756  8.414  1.344  20.614  86.512 

2007  5.471  4.448  716   8.166  1.635  20.436  82.358 

2008  5.388  4.329 735  8.433  1.586  20.471  81.044 

2009  4.981  4.258  680  8.393  1.667  19.979  78.916 

2010  5.456  3.953  709  8.686  1.244  20.048  75.708 

% 2010  27,2  19,7  3,5  43,3 6,2 100,0  

Total 81/90  56.482  71.217  4.604  31.001 23.886 187.190 1.906.658 

Total 91/00  59.250  68.319  6.197  60.197 18.089 212.052 1.232.567 

Total 01/10  53.780  47.449  7.413  84.846 15.732 209.220 1.001.351 

Total 81-10  169.512  186.985  18.214  176.044 57.707 608.462 4.030.184 

Δ %  0 90  24,3  15,0  -7,5  174,2 - 51,3 22,4 -41,0 

Δ % 90 00 -13,3  16,0 36,5  62,5  31,2 -9,0 -23,6 

Δ % 00 10  5,9  -35,1 16,4  6,8  -36,3 -8,6 -31,4 

Δ %  0 10 14,1  -37,3 47,1  375,9 -59,3 21,8 -69,1 

Fonte: Mapa da Violência, 2012 (dados extraidos SIM/SVS/MS) 

 

A análise da tabela acima apresentada destaca uma redução significativa no total de 

óbitos de 1980 a 2010, saindo de 244.942 (1980) para 75.708 (2010). Este dado também 

corrobora com a redução da taxa de natalidade que vivemos no Brasil, principalmente a partir 

dos anos 2000. Contudo, ainda podemos extrair que houve um aumento do número de óbitos 

ocasionados por acidentes de transporte, indo de 4.782 (1980) para 5.456 (2010); um aumento 

da taxa de suicídio, de 482 (1980) para 709 (2010); e aumento de homicídios, de 1.825 (1980) 

para 8.686 (2010). Tais dados refletem o grande processo de urbanização que as cidades 

vivem, e o aumento de violência das mesmas. Onde a mortalidade mais cresceu foi nos 

homicídios, que passam de 0,7% para 11,5 % e nos acidentes de transporte, que passam de 

2% para 11,5% do total de mortes na faixa de <1 a 19 anos de idade. 

Especificamente em relação a Violência Doméstica, Sexual e outras formas contra 

crianças e adolescentes, mulheres e idosos, foi implantado um sistema de monitoramento em 

2009, o SINAN. Este sistema pertence ao sistema de Saúde, sendo de responsabilidade ao 

gestor municipal do SUS o preenchimento da ficha de notificação diante da suspeita de 

violência. 

O Mapa da Violência de 2012 apresenta os dados do SINAN referente a 2011. 

Contudo, é necessário enfatizar que estas, infelizmente, não representam a realidade das 

violências vivenciadas pelas crianças e adolescentes. Como muitas destas violências 

acontecem no  mbito doméstico, elas permanecem veladas, e grande parte não chega ao 

conhecimento das políticas p blicas.  s casos que chegam ao conhecimento das autoridades 

competentes em realizar o atendimento ainda são muito poucos, sendo dificultados, 

quando as crianças e adolescentes pertencem às famílias ricas, revestidas pelo manto 



 
 

 

da “sagrada família”, em que a detecção das situações de violação de direitos torna-se ainda 

mais difícil.  

A viol ncia se impõe como um fen meno que apresenta uma din mica complexa, 

diversificada, concreta e material.  u seja, ela possui uma lógica que não é criada 

abstratamente pela razão humana ainda que possa e deva ser compreendida, descrita 

e analisada com o apoio do pensamento humano. Portanto, a razão não é absoluta e 

não constrói isoladamente a realidade, mas reconstrói com o auxílio do pensamento 

crítico (SILVA, 2012, p.02).  

O Mapa apresenta que no ano de 2011, o SINAN recebeu 98.115 denúncias de 

violência. Destas 39.281, ou seja 40%, eram contra crianças e adolescentes. Em relação aos 

tipos de violência, a tabela 2 apresenta a relação dos tipos versus a faixa etária, como abaixo 

apresentado. 
 

Tabela 2. Número e % de atendimentos de crianças e adolescentes (<1 a 19 anos) por violências 

segundo tipo de violência e faixa etária das vítimas. Brasil. 2011. 

 
Tipo de 

Violência 

Faixa etária (anos) 

<1 1-4 5-9 10-14 15-19 Total <1 1-4 5-9 10-

14 

15-

19 

Total 

Física 1.114 1.549 2.258 5.243 11.115 21.279 29,4 

% 

21,7 26,9 36,0 59,6 40,5 

Moral 322 874 1.796 2.965 2.991 8.948 8,5 

% 

12,3 21,4 20,4 16,0 17,0 

Tortura 41 67 170 287 427 992 1,1 

% 

0,9 2,0 2,0 2,3 1,9 

Sexual 183 1.552 2.542 4.118 2.030 10.425 4,8 

% 

21,8 30,3 28,3 10,9 19,9 

Abandono 1.893 2.846 1.425 1.281 830 8.275 49,9 

% 

39,9 17,0 8,8 4,5 15,8 

Outras 240 244 198 667 1.247 2.596 6,3 

% 

3,4 2,4 4,6 6,7 4,9 

Total 3.793 7.132 8.389 14.561 18.640 52.515 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Mapa da Violência, 2012 (dados extraídos do SINAN/SVS/MS)  

 

A análise da tabela acima demonstra que o abandono é dominante que na faixa de até 

1 ano de idade (49,9%) e de 1 a 4 anos de idade (39,9%). A violência sexual é preponderante 

na faixa etária de 5 a 9 anos de idade (30,3%), contudo está assume o segundo lugar nas 

faixas etárias de 1 a 4 anos (21,8%) e de 10 a 14 anos (28,3%). Já a violência física é a que 

possui a maior incidência na faixa etária de 10 a 14 ano de idade (36%) e de 15 a 19 ano de 

idade (59,6%).  

É necessário destacar que como mencionado anteriormente o SINAN no ano de 2011 

teve 39.281 denúncias de violência. Contudo a tabela 2 apresenta um total de 52.515 tipos de 

violência. Essa número se apresenta pois uma denúncia, ou uma criança vítima de violência, 

pode ter sofrido mais de um tipo de violência, ou seja, uma mesma criança pode ter sido 

vítima de violência física e de abandono ao mesmo tempo. Este fator aumenta drasticamente o 

número de tipos de violência, se comparado com o número de denúncias. 

Ao pensarmos sobre violência contra criança e adolescente temos que analisar 

também quem é o agressor, quem é o violador de direitos, como apresentado na tabela abaixo. 
 

Tabela 3. Número e % de atendimentos de crianças e adolescentes (<1 a 19 anos) segundo relação com 

o agressor e faixa etária das vítimas. Brasil. 2011. 

 
Relação c/ 

vítima 

Número de atendimentos % de atendimentos 

<1 1-

4 

5-

9 

10-

14 

15-

19 

Total <1 1-4 5-9 10-14 15-19 Total 

Pai 83

9 

1.

30

1.

06

1.32

6 

821 5.354 23,

5 

22,2 18,1 13,0 6,6 14,1 



 
 

 

2 6 

Mãe 1.7

68 

2.

22

3 

1.

36

2 

1.33

2 

786 7.471 49,

4 

38,0 23,1 13,1 6,3 19,6 

Padrasto 53 24

0 

50

9 

741 337 1.880 1,5 4,1 8,7 7,3 2,7 4,9 

Madrasta 5 28 52 64 37 186 0,1 0,5 0,9 0,6 0,3 0,5 

Cônjuge    113 922 1.035 0,0 0,0 0,0 1,1 7,4 2,7 

Ex- 

cônjuge 

   38 309 347 0,0 0,0 0,0 0,4 2,5 0,9 

Namorado    598 505 1.103 0,0 0,0 0,0 5,9 4,0 2,9 

Ex- 

namorado 

   71 288 359 0,0 0,0 0,0 0,7 2,3 0,9 

Irmão 48 98 15

3 

305 408 1.012 1,3 1,7 2,6 3,0 3,3 2,7 

Amigo/co

nhecido 

14

7 

44

6 

1.

15

4 

2.57

4 

2.36

1 

6.682 4,1 7,6 19,6 25,3 18,8 17,6 

Desconhec

ido 

16

1 

23

2 

33

6 

1.18

2 

2.67

5 

4.586 4,5 4,0 5,7 11,6 21,3 12,1 

Outros 55

6 

1.

28

6 

1.

25

2 

1.84

6 

3.08

1 

8.021 15,

5 

22,0 21,3 18,1 24,6 21,1 

Total 3.5

77 

5.

85

5 

5.

88

4 

10.1

90 

12.5

30 

38.036 10

0,0 

100,0 100,

0 

100,0 100,0 100,0 

Pais 2.6

65 

3.

79

3 

2.

98

9 

3.46

3 

1.98

1 

14.891 74,

5 

64,8 50,8 34,0 15,8 39,1 

Parceiros/

ex 

   820 2.02

4 

2.844 0,0 0,0 0,0 8,0 16,2 7,5 

Fonte: Mapa da Violência (dados extraídos do SINAN/SVS/MS) 

 

A análise da tabela 3 apresenta que na faixa etária de até 1 ano de idade e de 1 a 4 

anos de idade, os genitores são os principais agressores, sendo que a mãe ocupa o primeiro 

lugar com 1768 casos (até 1 ano de idade) e 2.223 (de 1 a 4 anos), e o pai o segundo lugar 

com 839 casos (até 1 ano de idade) e 1.302 (de 1 a 4 anos). Na faixa etária de 5 a 9 anos de 

idade a mãe é a principal agressora (1.362 atendimentos), seguida em segundo lugar por 

outros agressores (1.252 atendimentos) e apresentando amigos como o terceiro maior agressor 

(1.154 atendimentos). 

Já na faixa etária de 10 a 14 anos o principal agressor é um amigo ou conhecido (com 

2.574 casos). E na faixa de 15 a 19 anos outros se configura como o maior agressor, com 

3.081 atendimentos, seguido de desconhecido com 2.675 atendimentos. 

Ao cruzarmos os dados da tabela 2 com a tabela 3 evidenciamos que na faixa etária 

de até 1 ano e de 1 a 4 anos de idade os genitores são os principais ocasionadores tanto do 

abandono quanto da violência física. Na faixa de 1 a 4 anos também há um destaque para os 

genitores na prática da violência sexual. 

Como o presente estudo se constitui como contatos preliminares oriundos do objeto 

da tese de doutorado, que tem como foco a violência contra criança e adolescente e a atuação 

dos CREAS no Paraná, faz se necessário uma aproximação com os dados sobre violência no 

Sul, mais especificamente no Paraná, conforme apresentados nas tabelas a seguir. 

 
Tabela 4. Número e taxas (em 100 mil) de atendimentos de crianças e adolescentes (<1 a 19 anos) por 

violências segundo UF/região e faixas etárias. Brasil. 2011. 

 
UF/REGIÃO <1 1-4 5-9 10-14 15-19 <1-19 

Paraná 348 262 298 634 874 2.416 

Rio Grande do 

Sul 

344 620 715 1.102 1.253 3.944 

Santa Catarina 115 190 249 494 724 1.772 



 
 

 

Sul 807 1.072 1.262 2.140 2.851 8.132 

Fonte: Mapa da Violência, 2012 

 

Em número de população, segundo dados da estimativa do Censo para 2014, o Rio 

Grande do Sul possui 11, 21 milhões de habitantes, o Paraná possui 11, 08 milhões de 

habitantes e Santa Catarina 6,727 milhões de habitantes. A tabela 4 evidencia que o Estado do 

Paraná ocupa o terceiro lugar no total geral em número de atendimento a crianças e 

adolescentes vítimas de violência. Contudo, se analisarmos o número de atendimento por 

faixa etária, o Paraná ocupa o primeiro lugar em atendimento a crianças com um ano ou 

menos, e ocupa o segundo lugar nas demais faixas etárias.  

 
Tabela 5. Participação (%) das faixas etárias de crianças e adolescentes (1<a 19 anos) no total de 

atendimentos do SUS. Brasil. 2011 

 

 
UF/REGIÃO <1 1-4 5-9 10-14 15-19 <1-19 TOTAL 

Paraná 6,8 5,1 5,8 12,4 17,1 47,2 100,0 

Rio Grande do 

Sul 

3,7 6,7 7,8 11,0 13,6 42,8 100,0 

Santa Catarina 2,0 3,4 4,4 8,8 12,9 31,5 100,0 

Sul 4,0 5,4 6,3 10,7 14,3 40,7 100,0 

Fonte: Mapa da Violência, 2012 

 

O Estado do Paraná está em primeiro lugar no número de atendimento as crianças 

com até um ano de idade (total de 6,8% dos atendimentos) na região Sul. E o Mapa da 

Violência 2012 aponta que o referido estado também está nesta categoria em primeiro lugar a 

nível Brasil. 

CONCLUSÃO 

A reflexão proposta neste artigo demonstra elementos que tencionam e trazem a tona 

dados que expressam a realidade, por vezes camuflada, sobre a violência contra crianças e 

adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza a integridade e dignidade da 

criança e do adolescente. Contudo, por vezes, nos deparamos com o descumprimento destes 

preceitos por meio da violência contra criança e adolescente. 

A partir dos dados obtidos junto ao Mapa da Violência de 2012, podemos constatar 

que é no âmbito doméstico que a maior parte das violências se concretizam, tendo os 

genitores presença marcante e significativa na prática destas violações, principalmente para 

crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade. 

Esta análise aponta a necessidade de maiores aprofundamentos e apropriação pela 

sociedade sobre a violência contra a criança e adolescente, seus impactos, até para que se 

possa propor políticas públicas de enfrentamento a esse fenômeno social posto, mas em 

grande parte invisível, até por ocorrer em âmbito doméstico. 
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A MEDIAÇÃO ENQUANTO MEIO ALTERNATIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITO 

NA ESFERA FAMILIAR 
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RESUMO: O presente trabalho visa o estudo da mediação enquanto meio alternativo na 

solução de conflitos e sua aplicação e eficácia no âmbito familiar. Tal modelo mostra-se mais 

adequado a solucionar efetivamente as demandas familiares vez que o modelo tradicional de 

solução de conflitos mostra-se defasado, fazendo com que os litígio familiares perdurem por 

anos no judiciário sem uma solução eficaz. Para tanto foi feita a revisão bibliográfica acerca 

do tema.  

PALAVRAS CHAVES: Mediação Familiar, Mediador, Resolução de Conflito.  

ABSTRACT: This paper aims at the study of mediation as an alternative means of conflict 

resolution and its application and effectiveness in the family context. Such a model is more 

adequate to effectively address family demands, since the traditional model of conflict 

resolution is outdated, causing family litigation to last for years in the judiciary without an 

effective solution. For that, a bibliographic review was done about the topic. 

KEY WORDS: Family Mediation, Mediator, Conflict Resolution. 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade evolui constantemente para atender os anseios dos cidadãos que a 

compõe, assim, é natural que tais mudanças reflitam inclusive nas relações familiares. 

Consequentemente, as famílias ao passarem por profundas modificações tanto em sua 

estrutura quanto em sua essência, necessitam que o ordenamento jurídico acompanhe sua 

evolução. 

Desta forma, o objetivo do estudo consiste em apresentar o instituto da mediação 

como meio alternativo de solução de conflitos familiares, uma vez que estas vão além de 

meras questões patrimoniais, envolvendo muitas vezes questões de cunho afetivo.  

Para tanto, neste trabalho com base no método histórico-dedutivo, através de 

pesquisas bibliográficas, tem a expectativa de demonstrar a relevância do tema apresentado. 

MEDIAÇÃO FAMILIAR  

O ordenamento jurídico, em virtude da evolução da sociedade, passa por constantes 

mudanças. Saímos de um Estado que não interferia nas relações privadas para ingressarmos 

num Estado intervencionista que visava limitar a autonomia da vontade.  

Com a promulgação do novo Código de Processo Civil, em 2015, o legislador tentou 

apontar alternativas que atendessem o anseio social, inclusive no ramo do direito de família. 

Isto porque, grande parte das disputas judiciais que envolvem o núcleo familiar 

apresentam dificuldade em obter uma decisão satisfatória da demanda para ambas as partes, 

vez que os problemas familiares incluem questões emocional, o que muitas vezes não era 

considerado na decisão judicial, prejudicando assim sua eficácia e evidenciando a ineficiência 
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da justiça estatal para solução dos conflitos familiares.  

Em outras palavras, as demandas decorrentes dos litígios familiares perduram por 

longos anos, o que inegavelmente caracteriza um modelo defasado e pouco eficaz na solução 

do litígio.  

Verifica-se que o modelo tradicional empregado pelos magistrados contém 

inegavelmente, ranço do Código Civil de 1917, vez que buscava esclarecer prioritariamente 

questões de cunho patrimoniais ainda que o litígio familiar contenha demandas existenciais 

e/ou afetivas, como por exemplo, o relacionamento afetivo entre as partes e a prole após a 

dissolução da união estável. 

Ocorre que durante muito tempo as partes recorreram ao judiciário na tentativa de 

racionalizar o problema emocional. Nesse sentido, nos dizeres de Leonora Roizen Alberk 

Oliven (2010, p.423), quando o esfacelamento de uma relação conjugal se apresenta, os casais 

tendem a procurar o Poder Judiciário para que este aponte aquele que está ou não com a 

razão, pretendendo seja imputada a responsabilidade pelo fim da união. Esta tendência, 

facilitada pelo acesso ao Judiciário e pela atuação de advogados, conduz ao fenômeno da 

judicialização da família, através do qual o judiciário, garantidor de direitos fundamentais, é 

chamado para exercer a função de controle sobre as famílias, tornando-se um perpetuador do 

vínculo.  

Entretanto, como é sabido, falta ao judiciário instrumentos para lidar com as esferas 

afetivas e psíquicas dos indivíduos, de forma que a mediação aparece como um complemento 

ideal de auxílio à justiça.  

Assim o legislador na tentativa de repensar o ordenamento jurídico para adequá-lo as 

demandas sociais trouxe na Lei 13.140/2015 a mediação como um método alternativo de 

resolução de conflitos. De tal forma que a mediação familiar torna-se instrumento de suma 

relevância porque visa facilitar a comunicação entre os indivíduos envolvidos no conflito, de 

forma que as partes consigam encontrar uma solução benéfica a ambos. 

Nos dizeres de Juan Carlos Vezzulla (2001, p.19), a mediação é uma técnica não 

contenciosa de resolução de conflito que, sem imposição de sentenças ou decisões arbitrais e 

através de um profissional devidamente formado, auxilia as partes a buscarem os seus 

verdadeiros interesses e a preservarem um acordo criativo em que ambas ganhem.  

Tem como princípios basilares: a imparcialidade do mediador, a isonomia entre as 

partes, a oralidade, a informalidade, a autonomia da vontade das partes, a busca do consenso, 

a confidencialidade e a boa-fé.   

Ao trazer o mediador como um terceiro independente e imparcial, a lei determina que 

ele não opine e nem decida qual parte possui razão, sendo que tão somente direciona o 

diálogo das partes para que elas possam chegar a um consenso na resolução daquele conflito, 

sendo que para tanto o mediador irá coordenar reuniões conjuntas ou separadas com as partes 

envolvidas. 

Além dos princípios supramencionados, cabe destacar que um dos objetivos da 

mediação é estimular o diálogo cooperativo entre elas para que alcancem a solução das 

controvérsias em que estão envolvidas. 

Assim, o mediador se relaciona com as partes sem hierarquia, assumindo o 

compromisso de manter em sigilo o que for proposto ou discutido, sendo proibido de utilizar 

as informações obtidas na mediação para qualquer outro fim, o que propicia as partes um 

maior grau de comprometimento em expor a realidade.  

Como não há a exigência de maiores formalidades e é possível o emprego da 

oralidade, a mediação apresenta-se como procedimento eficaz. O termo eficaz, aqui 

empregado, não está relacionado a rapidez, até porque, por tratar muitas vezes de questões 

emocionais, demanda-se uma duração razoável para que as partes consigam solucionar de fato 

a lide.    

Inclusive, por esse motivo, as partes têm um maior diálogo de forma que ambos 



 
 

 

cheguem a uma solução satisfatória, de modo que em determinados pontos cada parte terá que 

ceder um pouco para que se chegue à solução, há um restabelecimento das relações entre as 

partes proporcionando assim uma maior probabilidade de cumprimento do acordado. 

Em outras palavras podemos afirmar que por meio do diálogo, auxiliados pelo 

mediador, os participantes são levados a descobrirem os verdadeiros conflitos, seus reais 

interesses e a trabalhar cooperativamente na busca de melhores soluções, de forma que a 

solução obtida culminará no acordo voluntário dos participantes. 

Frisa-se que a aplicação da mediação familiar tornou-se uma prática interdisciplinar 

com o objetivo de construir a interlocução entre as partes, para que estas perceberam e 

reconheceram as diferenças, discutindo suas divergências e negociando as convergências 

possíveis, com o intuito de criar e/ou recriar vínculos, modificando possibilidades em ações, 

reconhecendo a si mesmo e ao outro como protagonista de experiências e comportamentos 

que, transformados, os levarão ao consenso e a preservação do relacionamento, convertendo 

assim o contexto adversarial em colaborativo, por isso a mediação transcende a solução de 

conflitos. 

CONCLUSÃO 

Em suma, podemos afirmar que a mediação se destaca principalmente para a solução 

de conflitos familiares, por ser um processo dinâmico que visa ao entendimento, buscando 

desarmar as partes envolvidas no conflito. 

Diante da especialidade dos conflitos familiares e frente ao exposto, indaga-se qual a 

solução que melhor se adéqua: deixar que o Estado decida o conflito ditando a solução para o 

caso concreto ou permitir que as próprias partes, com base na autonomia que existe em toda 

entidade familiar, decida o que é melhor e assuma a responsabilidade pela decisão? 

Conclui-se, então, que a aplicação do direito só alcança sua plenitude quando todas as 

questões que envolvem a demanda são discutidas e tratadas de forma integral e satisfatória 

pelos demandantes. E é exatamente isso que ocorre quando há um acordo elaborado durante a 

mediação. 
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RESUMO: O presente trabalho pretende demonstrar como os avanços biotecnológicos 

propiciaram a ampliação dos conceitos de filiação e parentalidade, fazendo eclodir situações 

nas quais se verifica que os direitos reprodutivos do indivíduo colidem com os direitos 

personalíssimos do embrião. Elucidando a natureza jurídica e os direitos do embrião, busca-se 

apontar os limites à execução do projeto parental, que, considerados apenas à luz dos direitos 

de seus idealizadores, malferem princípios constitucionais e bioéticos e reduzem o ser por 

nascer a mero objeto e não um fim em si mesmo. 

Palavras-chave: Reprodução humana assistida. Projeto parental. Direitos reprodutivos. 

Direitos do embrião. 

ABSTRACT: This paper aims demonstrate how biotechnological advances enabled the 

expansion of the concepts of affiliation and parenting, causing outbreak situations in which it 

is found that the reproductive rights of the individual clash with the personal rights of the 

embryo. Elucidating the legal and embryo rights, seeks to point out the limits to the 

implementation of the parental project, which considered only above the rights of its founders, 

violate constitutional and bioethical principles and reduce being to be born a mere object and 

not a goal in itself. 

Keywords: Assisted human reprodution. Parent project. Reproductive rights. Embryo rights. 

 

INTRODUÇÃO 

Uma mãe deseja utilizar os óvulos da filha falecida para fecundação heteróloga e 

posterior geração do embrião em seu útero; um homem deseja obter os embriões oriundos da 

fecundação entre seus gametas e os da ex-mulher para realização do projeto parental com a 

atual companheira. 

As duas situações, reais, só são possíveis pelas técnicas de reprodução humana 

assistida (RA) e conduzem a uma necessária reflexão acerca dos limites do projeto parental 

frente à multiplicidade de formas de concepção, contrapondo os direitos reprodutivos aos 

direitos da personalidade do embrião pré-implantado ou da criança por nascer. 

Assim como a constitucionalização do direito civil, que, no campo da família, despiu 

a instituição familiar do caráter outrora meramente patrimonial e matrimonializado, para 

convertê-la ao lócus de desenvolvimento existencial de seus membros, projetando a 

afetividade como a amálgama das relações familiares, os avanços biotecnológicos, 

notadamente o aperfeiçoamento das técnicas de RA, provocaram sensíveis alterações no 

estabelecimento dos vínculos de filiação e na efetivação da parentalidade. 

O advento das técnicas de RA afastou a relação sexual heteroafetiva entre pessoas 

férteis como único elemento originário da procriação. A natureza deixa, então, de ser 
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determinante, possibilitando que a concepção de novos seres fosse submetida ao 

gerenciamento e controle humano. Assim, casais homoafetivos, inférteis, ou cujo organismo 

de um dos atores fosse inapto à gestação, passaram a poder efetivar o projeto parental 

utilizando-se dos avanços biotecnológicos.  

Verifica-se, pois, o alargamento do conceito de filiação, que passa a abranger não 

somente o vínculo biológico fundado no matrimônio, mas também as relações afetivas 

decorrentes de um projeto parental planejado. 

Porém, a ascensão do projeto parental como definidor da filiação cria possibilidades 

de concepção controversas, sobretudo as havidas de técnicas post mortem ou pela utilização 

de embriões excedentários, que emanam uma série de conseqüências na esfera social e 

jurídica, contrapondo bens jurídicos de altíssima relevância. 

Isso porque, se, por um lado, garantem o exercício dos direitos reprodutivos daqueles 

cujas possibilidades naturais foram tolhidas pela natureza, por outro podem reduzir o ser que 

dali advirá a mero meio de satisfação dos desejos dos autores do projeto parental, aviltando os 

direitos da personalidade do embrião pré-implantado e da criança por nascer. 

Maior celeuma se instaura quando o projeto parental não mais existe da forma como 

inicialmente concebido, seja pela morte de um ou ambos os autores, seja pela ruptura do 

enlace daqueles que o idealizaram.  

Necessário, então, refletir sobre até que ponto o projeto parental merece ser efetivado 

quando ausentes as circunstâncias iniciais que o ensejaram, demonstrando que, além do 

direito reprodutivo, devem ser sobrelevados os direitos do ser por nascer, que não pode ser 

utilizado como meio de alcance de anseios de motivação muitas vezes questionável.  

REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA: quando a evolução científica conduz à colisão 

entre direitos fundamentais.  

DINIZ (2011) define a reprodução humana assistida (RA) como o “conjunto de 

operações para unir, artificialmente, os gametas femininos e masculino, dando origem a um 

ser humano.” 

Já para MEIRELLES (2016) 

o melhor termo para definir a chamada reprodução assistida é interferência, 

para deixar claro que não se trata de métodos puramente artificiais, porque 

mesmo quando as técnicas consistem no manuseio de gametas, elas não 

deixam de ser naturais, apenas não ocorre o intercurso sexual.  

A fecundação pode se dar in vitro, pelo chamado método ZIFT (Zibot Intra Fallopian 

Trasfer), quando ocorre fora do corpo da mulher, para posterior introdução do embrião no seu 

útero ou de outra (geração por substituição). 

Quando a fecundação se dá in vivo, nos casos de inseminação artificial, processa-se 

pelo método GIFT (Gametha Intra Fallopian Transfer), ou seja, a inoculação do sêmen, é 

feita diretamente na cavidade uterina ou no canal cervical, sem manejo externo dos gametas 

femininos ou do embrião. 

 Os procedimentos, no Brasil, são regulados pela Resolução 2121/2015 (Disponível em 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2015/2121_2015.pdf) do Conselho Federal de 

Medicina, que estabelece princípios gerais e demais normas para sua aplicação. 

 O documento reforça o caráter terapêutico das técnicas de RA, ao dispor que sua 

aplicação tem por finalidade “auxiliar na resolução dos problemas de reprodução humana, 

facilitando o processo de procriação” e está restrita à procriação humana, sendo vedada sua 

utilização para selecionar o sexo ou qualquer outra característica do futuro filho, salvo para 

prevenir doenças. 

 Prevê, ainda, o termo de consentimento livre esclarecido informado, obrigatório 

àqueles que forem submetidos às aludidas técnicas, que conterá detalhadamente todos 



 
 

 

os aspectos médicos envolvendo a totalidade de circunstâncias de aplicação dos métodos de 

RA, elaborado em formulário especial e aperfeiçoado com a concordância expressa dos 

envolvidos. 

 A filiação oriunda das técnicas de reprodução assistida é prevista brevemente no 

ordenamento jurídico pátrio, no artigo 1.597 do Código Civil, presumindo-se filhos aqueles 

havidos, dentre outras formas, por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o 

marido (inc. III), por concepção artificial homóloga de embriões excedentários (inc. IV) e por 

inseminação artificial heteróloga, desde que com o consentimento do marido (inc. V). 

Como se vê, as técnicas de RA dão azo tanto a situações de fácil compreensão e 

implicações previsíveis, a exemplo da inseminação artificial homóloga, quanto a hipóteses 

deveras polêmicas (FUJITA, 2009), que, como dito, contrapõem direitos fundamentais, e 

suscitam discussões éticas e morais acerca de seu uso, notadamente no tocante ao 

planejamento familiar e aos direitos do embrião. 

O direito ao planejamento familiar está fundado nos princípios da dignidade humana e 

da paternidade responsável, conforme insculpido no artigo 226, § 7º, da Constituição Federal.  

A reprodução humana assistida surge como mecanismo para viabilizar o pleno 

exercício dos direitos reprodutivos dos indivíduos, como decorrência lógica do planejamento 

familiar.  

O planejamento familiar também é assegurado pela Lei 9.263/1996, que aloca os 

direitos reprodutivos na seara do atendimento global e integral à saúde, trançando diretrizes, 

em rol exemplificativo, para que o Sistema Único de Saúde viabilize seu exercício (art. 3º). 

 No campo internacional, destaca-se o Programa de Ação do Cairo, de 1994, que 

relaciona os direitos reprodutivos diretamente ao planejamento familiar, conforme o § 7.3 do 

documento e a IV Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizada no ano seguinte em Beijin, 

na China. 

A evolução biotecnológica permitiu a ampliação do acesso aos direitos reprodutivos e 

à concretização do planejamento familiar dos indivíduos, por meio do desenvolvimento de 

técnicas de reprodução humana assistida. 

As relações de filiação dos seres havidos de procedimentos de RA são reconhecidas 

pelo nosso ordenamento jurídico, que, entretanto, não acompanhou a velocidade dos avanços 

da biotecnologia, deixando de disciplinar adequadamente os limites do projeto parental que se 

utiliza dessas técnicas. 

 Indaga-se, assim, se a multiplicidade de métodos conceptivos não desencadearia 

projetos parentais aviltantes aos direitos do embrião ou da criança por nascer.  

  Código Civil, em seu artigo 2º dispõe que “a personalidade civil da pessoa começa 

do nascimento com vida, mas a lei põe à salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. 

Verifica-se, pois, que o legislador exclui o não nascido da titularidade de direitos, 

porém não especifica os direitos do nascituro, relegando à doutrina essa indispensável tarefa, 

que resultou nas concepções natalista, concepcioniosta e da personalidade condicional. 

Parece acertada a adoção da teoria concepcionista, reconhecendo-se os direitos 

personalíssimos do embrião, sendo esses os principais limitadores dos direitos reprodutivos e 

dos projetos parentais. 

A resolução 2121/2015, do Conselho Federal de Medicina, disciplina os métodos de 

criopreservação para posterior uso do material genético. 

A despeito das previsões acima, fato é que as questões atinentes à reprodução assistida 

carecem de normatização que garanta a plena tutela dos envolvidos, principalmente do 

embrião pré-implantado. 

Assim, dá-se margem para que a RA utilize a criança por nascer como meio de 

atendimento dos anseios do idealizador do projeto parental, e não como um fim em si mesma 

(DINIZ, 2011). 

A questão revela-se ainda mais intrincada quando um ou ambos os atores do 



 
 

 

projeto parental, embora tenha, em vida, manifestado tácita ou expressamente o destino a ser 

dado aos embriões, não mais está presente quando da execução do projeto parental. 

Indaga-se, nesse contexto, se a concretização do projeto parental na ausência das 

circunstâncias que o formaram não afrontaria os direitos do embrião e, em última análise, da 

criança por nascer. 

DINIZ (2011) vê com cautela e contrariedade as múltiplas formas de concepção 

oportunizadas pelas técnicas de RA, que, embora dotadas de festejado caráter terapêutico, 

permitindo o exercício dos direitos reprodutivos daqueles que foram tolhidos pela natureza no 

alcance desse intento, possuem potencial negativo na esfera física e psíquica dos seres 

gerados por esse procedimento, com o risco de reduzir à procriação a mero experimento 

laboratorial. 

Países como Alemanha e Suécia, por exemplo, vedam a concepção post mortem. No 

Brasil, a prática é permitida, desde que anuída expressa ou tacitamente pelo autor falecido. 

Ainda assim, carece de normatização eu discipline por completo as principais consequências 

dai advindas, notadamente nos campos da filiação e sucessão. 

Na esfera da filiação, FUJITA (2009) adverte que: a fecundação assistida homóloga 

post mortem do marido pode provocar ao órfão graves consequências atinentes ao princípio 

do melhor interesse da criança, porquanto estará tirando dela o direito à biparentalidade. 

O direito à biparentalidade, como decorrência do direito à filiação, compõe o rol de 

direitos personalíssimos do embrião, devendo, pois, ser sobrelevado quando da elaboração e 

execução do projeto parental. 

Em última análise, se faz necessário restringir as técnicas de RA a ultima ratio para a 

procriação, levando-se em conta os direitos da vida humana que dali advirá e, em caso de 

colisão, priorizar o interesse da criança por nascer, sob pena de objetificá-la, reduzindo-a aos 

anseios daqueles que possuem alternativas de reprodução ou a mero preenchimento de 

lacunas deixadas pelo luto não superado ou projetos de vida frustrados. 

CONCLUSÃO 

Os avanços biotecnológicos permitem múltiplas manipulações da vida humana, 

possibilitando ao homem gerenciar situações que antes incumbiam unicamente à natureza. 

Surgem, então, questionamentos de ordem ética e moral, apontando para a necessidade de se 

disciplinar o uso da biotecnologia.  

No campo da reprodução humana assistida, verifica-se que o advento de técnicas 

artificiais de procriação alargaram o conceito de família, filiação e parentalidade, ampliando o 

acesso aos direitos reprodutivos e à concretização do planejamento familiar do indivíduo. 

No entanto, fizeram eclodir situações potencialmente prejudiciais ao ser por nascer, na 

medida em que a gana de ter filhos pode colocar somente os idealizadores do projeto parental 

no centro de proteção das relações jurídicas, olvidando-se dos direitos personalíssimos do 

embrião, tal como a biparentalidade. 

 Conquanto adstrita à sua finalidade terapêutica, as técnicas de RA surgem como meio 

de efetivar o direito reprodutivo do indivíduo, galgado ao rol de direitos humanos. Servem, 

pois, como uma festejada alternativa àqueles cuja natureza tolheu a possibilidade de 

procriação natural. 

 No entanto, os direitos reprodutivos são limitados pela dignidade da vida embrionária, 

de maneira que os projetos parentais devem sucumbir quando não mais se verificaram 

presentes as circunstâncias que o motivaram. 
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RESUMO:   projeto “depoimento sem dano” foi elaborado com o objetivo de amenizar a 

experiência traumática da vítima em relembrar dos abusos que sofreu, através da criação de 

uma sala específica para que a criança ou o adolescente seja atendido e questionado por um 

psicólogo ou assistente social, visando o estabelecimento de um diálogo mais ameno 

comparado ao que geralmente ocorre em salas de depoimentos comuns.  

Palavras-chave: Depoimento sem dano. Criança e adolescente. Violência. Abuso.  

ABSTRACT: The "testimony without harmful effects" project was elaborated with the 

purpose of mitigating the traumatic experience of the victim in reminding the abuses they 

suffered through the creation of a specific room so that the child or teenager can be called and 

questioned by a psychologist or social worker, aiming the stablishment of a milder dialogue 

compared to what usually occurs in common testimony rooms. 

Key-words: Testimony without harmful effects. Child and Teenager. Violence. Abuse.  

 

INTRODUÇÃO 

A preocupação e consequente criação de um órgão especializado para tratar de 

assuntos relacionados às crianças e aos adolescentes surgiu na década de 90, por meio do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Um dos principais motivos de sua criação fora a 

crescente violência dentro dos lares das famílias brasileiras, seja esta causada por infrações 

ligadas à violência física, psicológica, negligências, maus tratos e até mesmo crimes de 

violência sexual, esta que não se resume apenas ao ato sexual em si, sendo considerados 

também atos sem penetração, como carícias, exibicionismo e manipulação dos órgãos sexuais, 

atentando contra a integridade física e psíquica da criança ou do adolescente. 

Para atender e auxiliar casos de violência contra crianças e adolescentes, a Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República disponibiliza serviço de ligações gratuitas e 

anônimas pelo número 100. Segundo registros de 2014, foram feitas 91.342 denúncias de 

violações de direitos de crianças e adolescentes. Dentre os 13 tipos de violações registradas 

por esse serviço, a de violência sexual ocupa o 4° lugar, sendo que quando esta ocorre, na 

maioria das vezes, outros direitos também são violados em conjunto. A maior parte das 

vítimas são meninas (de 47% a 55%) e a faixa etária mais frequente é de 8 a 14 anos (de 40% 

a 46%), sendo que o local de ocorrência desse tipo de abuso é, em sua maioria, na própria 

casa da vítima (de 69% a 77%) - todos as dados de 2011 à 2014). 
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As consequências do abuso sexual em crianças e adolescentes podem ser físicas, 

comportamentais, emocionais, sexuais e sociais, e variam com o tempo decorrido após o 

abuso. A curto prazo, a vítima poderá ter pesadelos e problemas com o sono, mudanças de 

hábitos alimentares, consumo de entorpecentes no geral, hiperatividade, condutas suicidas, 

medo generalizado, expressar agressividade, culpa, vergonha, isolamento, ansiedade, 

depressão, baixa autoestima, rejeição ao próprio corpo decorrente da sensação de se sentir 

sujo, masturbação compulsiva, exibicionismo, retração social e comportamentos antissociais. 

Já a longo prazo, a vítima poderá sentir persistência dos sintomas anteriormente citados, bem 

como dores crônicas gerais, hipocondria ou transtornos psicossomáticos, problemas 

gastrointestinais, desordem alimentar, transtorno de identidade, fobias sexuais, falta de 

satisfação ou incapacidade para o orgasmo e dificuldade em estabelecer vínculos afetivos com 

os filhos. 

A maneira de abordar o abuso sexual para obter informações da vítima pode ser tão 

prejudicial quanto o próprio abuso em si, e foi pensando no grande número de casos relatados 

e na proporção dos danos causados aos ofendidos que o juiz de direito José Daltoé Cezar, em 

maio de 2003, implantou pela primeira vez o projeto ‘’depoimento sem dano’’ no Juizado da 

Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul.  

O objetivo é de garantir um ambiente confortável ao menor depoente, em uma sala 

especial e própria para isso, com recursos tecnológicos de áudio e vídeo, onde um profissional 

designado pelo juiz do caso - geralmente um psicólogo ou assistente social- transmite, com 

linguagem adequada para tal, perguntas feitas pelo magistrado e pelas partes. Tal método de 

abordagem é proveniente da formação desses profissionais, que buscam abordar as 

peculiaridades do abuso de uma forma ampla e de maneira menos constrangedora possível 

para o menor, evitando a “revitimização’’ deste.  

A filmagem possibilita a garantia de que o menor passará pela oitiva o mínimo de 

vezes possível, amenizando o contato com seu trauma, visto que em caso de dúvidas, 

restringe-se à retransmissão do vídeo. Com base nos dados Segundo Rouyer, (apud 

MACHADO, 2009, p.15): 

[...] para que a criança/adolescente abusada possa falar sobre o que lhe 

aconteceu, é preciso que ela sinta confiança. Para tanto, é necessário que se 

beneficie de um ambiente suficientemente bom e seguro, que lhe permita 

reconfiar em um adulto; pois, quando o abuso sexual for revelado, vai ser na 

maneira de como a vítima está cercada que determinará sua reação. 

Existem no total 41 salas específicas para o depoimento sem dano ao redor do 

mundo. Os primeiros países a abordarem essa nova forma de depoimento foram Israel, 

Canadá e os Estados Unidos, por volta de 1980. Na América do Sul, a Argentina foi pioneira 

no método, adotando desde 2004. No Brasil, existem salas especiais para a garantia do 

depoimento sem dano no Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, entre outros estados, 

mas até então não possuíam um regramento nacional, ficando a critério de cada magistrado 

seguir a resolução nº 33 do CNJ no qual prevê dentre outros critérios a implantação de 

sistema de depoimento videogravado para as crianças e os adolescentes, o qual deverá ser 

realizado em ambiente separado da sala de audiências, com a participação de profissional 

especializado para atuar nessa prática.  

Mas ainda há um longo percurso para que esse novo meio possa ser implantado em 

todo território nacional, principalmente por sua recente criação – Lei nº 13.431/2017, que 

entra em vigor em abril de 2018.  

 

CONSIDERAÇÕES  

Muitas vezes a vitima passa por alguns constrangimentos ao relatar por diversas 

vezes o que aconteceu com ela, desde o primeiro contato com a delegacia, ora para 



 
 

 

familiares e outras vezes em audiências ou funcionários do CREAS. O que torna a rotina da 

vitima desgastante e faz com que a vitima se revitimize, repetindo seu trauma e muitas vezes 

piorando seu trauma e seu desconforto perante a situação vivida. É fato que para que um 

trauma possa ser superado, é necessário um tratamento específico para isso, algo que demanda 

tempo e persistência. Com a inclusão da psicologia no ato jurídico de depor, esse trauma pode 

ser amenizado desde o primeiro contato da vítima com o mesmo.  

Entende-se que qualquer tipo de depoimento, por reviver a situação, é danoso por si.  

A proposta do depoimento sem dano visa diminuir o número desses prejuízos gerados a 

vitima. Por uma questão ética, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) se posiciona contrário 

à atuação do psicólogo nessa função jurídica. O trabalho do psicólogo é fazer um 

acompanhamento e aliviar o sofrimento dessa vitima e não juntar provas (CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2010). 

Nesse sentido, o psicólogo ao trabalhar na sala de depoimento sem dano trás consigo 

uma função investigativa que foge a ossada de tal profissional de acordo com o CFP. Existe 

alguns problemas éticos em relação a atuação do psicólogo no depoimento sem dano, como 

por exemplo, todo o conteúdo que o psicólogo ouve de um paciente, ou que ele trabalha com 

um paciente é um conteúdo exclusivo do psicólogo ou do paciente. No depoimento, em 

conversa com o psicólogo, possivelmente irá aparecer conteúdos que mexem com a vítima e 

que poderiam ser trabalhados em terapia, mesmo que não seja um ambiente terapêutico, o 

psicólogo deve manter sua ética (BRITO, 2008). 

Outra critica ao depoimento sem dano é que o psicólogo vai falar coisas que podem 

gerar provas que podem prejudicar pessoas próximas. Às vezes a criança, em geral, não tem 

consciência plena das consequências desse depoimento, ou seja, a criança não vai ter uma 

noção de que o seu depoimento pode gerar a prisão de um genitor, por exemplo. Dessa forma, 

futuramente, quando a criança toma consciência que ela foi responsável pela prisão de alguém 

por causa de seu depoimento, pode causar algum prejuízo para ela.  

Mesmo assim, “depoimento sem dano” é uma alternativa que possibilitaria a garantia 

da saúde mental de muitas crianças e adolescentes violentados, porém se faz necessário a 

observância do lapso temporal do fato ocorrido com a designação do depoimento sem dano, 

pois a reexposição da vítima aos eventos que deflagraram o processo seria prejudicial e 

nocivo à sua própria condição de pessoa em desenvolvimento, sendo levada a narrar fatos em 

tese ocorridos, revivendo emocionalmente os fatos. Além de se ter uma continuidade do 

processo terapêutico com a família e com a vítima.   
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Resumo: Através de uma análise histórica da evolução do conceito de família e de sua 

estruturação, o presente trabalho busca demonstrar como o direito à convivência familiar em 

cheque com a liberdade de exercer o afeto, influenciam na aplicação de reparação civil pelo 

abandono afetivo dos pais e, diante dessa possibilidade, procura-se traçar os procedimentos 

para a aplicação da compensação pecuniária ao abandonado.  

Palavras-Chave: Família. Convivência. Abandono. Afeto. 

Abstract: Through an historical analysis of the evolution in the concept of family and its 

multiple ways of arrangement, the present paper aims to demonstrate how the right of having 

a family companionship in contrast with the liberty of giving affection, influences in the 

possible civil reparation for the abandonment in the family law and, facing this possibility, 

maps the ways of implementing monetary compensation to the child. 

Keywords: Family. Familiarity. Desertion. Affection. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante da evolução histórica no conceito de família e da valorização cada vez maior 

do afeto nas relações entre pais e filhos, surge no cenário jurídico nacional a possibilidade de 

reparação civil pelo abandono afetivo exercido pelos pais em relação aos filhos. Em razão 

disso, através de pesquisa doutrinária e jurisprudencial, procurou-se demonstrar a relação do 

direito de convivência familiar da criança e do adolescente, inerentes aos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse e proteção integral do 

menor, com a responsabilidade de compensação pecuniária pelos pais.  

 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FAMÍLIA SUAS ATUAIS CONJUNTURAS  

O termo família vem sendo utilizado há tempos para designar o conjunto de pessoas 

que possuem entre si determinado grau de parentesco, vivendo todos na mesma casa e 

formando um lar. Acredita-se que esta pode ser a instituição mais antiga, surgindo até mesmo 

antes da formação do Estado. 

Percebe-se que desde os primórdios do surgimento da humanidade o homem 

despertou habilidades para o cultivo de alimentos e animais, passando a viver em casas e a 

conviver em grupos, em espécies de aldeias. Com o decorrer dos séculos foram surgindo as 

tribos, ficando em evidência a base da família em torno da figura do homem, originando o 
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patriarcalismo. Destaca-se que na antiguidade os laços afetivos entre os membros eram 

praticamente inexistentes. 

Segundo Fredrich Engels a primeira espécie de família foi a consanguínea, no qual 

os núcleos familiares eram separados por gerações e os membros relacionavam-se 

sexualmente entre si. Posteriormente foram surgindo outras espécies, como a família 

punaluana, família pré-monogâmica e a família monogâmica.  

No Direito Romano o conceito de família e filiação eram fundamentados no 

casamento, estando presente o autoritarismo, devido à figura do pater, e a falta de direitos dos 

membros, principalmente em relação aos filhos e à mulher.  

O Direito Canônico foi marcado pelo surgimento do cristianismo, sendo assim só se 

instituíam famílias por meio de cerimônia religiosa. Nesta época foi acentuada a autoridade 

do homem, tornando-o chefe do lar e sacerdote familiar, com influencia sobre a vida e morte 

dos integrantes. 

Contudo, com o passar tempo a família passou a ser marcada pelo elo afetivo, época 

a qual se denomina como pós-modernidade, no século XIX. Conforme enfatiza Gilselda 

Maria Fernandes Novas Hironaka (1999): 

Na ideia de família, o que mais importa – a cada um de seus membros, e a todos a 

um só tempo – é exatamente pertencer ao seu âmago, é estar naquele idealizado 

lugar onde é possível integrar sentimentos, esperanças e valores, permitindo, a cada 

um, se sentir a caminho da realização de seu projeto pessoal de felicidade. 

(HIRONAKA, 1999, p.8) 

No Brasil, o primeiro grande marco histórico da legislação concernente a 

conceituação e regularização do tema família, deu-se com a promulgação do Código Civil, em 

1916. No entanto, seu intuito era sistematizar o padrão de família já estabelecido, o patriarcal, 

privando os demais gêneros de entidades familiares da tutela jurisdicional, como por exemplo, 

os filhos concebidos fora do casamento. Ressalta-se que este código era estritamente fechado, 

abordando questões que privilegiavam a classe dominante. Luiz Edson Fachin ressalta a ideia 

que:  

Os três pilares fundamentais, cujos vértices se assenta a estrutura do sistema privado 

clássico, encontram-se na alça dessa mira: o contrato, como expressão mais acabada 

da suposta autonomia da vontade; a família, como organização social essencial à 

base do sistema, e os modos de apropriação, nomeadamente a posse e a propriedade, 

como títulos explicativos da relação entre as pessoas sobre as coisas. (FACHIN, 

2003, p. 12) 

Com a entrada em vigor da Lei n° 883/49, os filhos considerados como ilegítimos 

passaram a ter o direito de serem reconhecidos, por meio da identificação de filiação, 

adquirindo o direito à herança e o direito de pedir alimentos provisórios, desde que esteja 

dissolvida a sociedade conjugal.  

Com o advento da Constituição Federal de 1988, a família passa a ter grande função 

social e estreita relação com o princípio da dignidade humana. Uma das mais importantes 

mudanças vem a ser a inclusão do afeto como elemento constituinte da família, evidenciando 

a tendência contemporânea de ver a família na perspectiva das pessoas, e não mais sob a ótica 

da família patrimonializada, modelo adotado por legislações pretéritas. 

Em razão disso, na atualidade, a ideia de família é bastante diferente daquela 

tradicional – de poucos anos atrás. O direito de família tem caminhado cada vez mais para 

uma valorização da afetividade, muito além daquela antiquada ideia de consanguinidade. É 

imperioso demonstrar que, diante de tais mudanças, o elo familiar deixa de ser caracterizado 

apenas pelo matrimônio, conforme os ensinamentos de Maria Berenice Dias (2013). Essa 

mudança em nada deve implicar na vida do menor resultado desse elo e não seria cabível ligar 

apenas os filhos havidos no casamento a possível ocorrência do abandono afetivo. Nesse 

sentido, considerando a lógica que estabelece o cuidado e o amor como obrigações 



 
 

 

naturais do poder familiar, e levando-se em consideração que a falta de convívio dos pais com 

os filhos e a omissão do genitor em cumprir os encargos do poder familiar causam enorme 

prejuízo a criança, o ordenamento jurídico vem alimentando a possibilidade de reparação por 

abandono afetivo por aqueles que não cresceram com as figuras parentais – seja o pai ou a 

mãe.  

Considerando-se que o princípio da dignidade humana, cristalizado no art. 5º da 

Constituição Federal, também engloba o direito de crescer e desenvolver-se dignamente e 

diante da obrigação do Estado de proteção integral da criança e do adolescente, até que ponto 

pode-se condenar os pais pelo abandono afetivo da criança? Em que sentido esta é a melhor 

maneira de preencher o vazio deixado pela falta de afeto? De um lado, estão os genitores, que 

se fundam no princípio da liberdade/autonomia para justificar a atitude omissiva perante os 

filhos. Do outro, os filhos que, além de sofrerem lesão quanto à sua integridade psicofísica, no 

que toca o óbice ao desenvolvimento de suas capacidades físicas e psíquicas em toda a sua 

completude na falta de uma figura paterna, este no papel de elemento estruturante do 

indivíduo; também há o direito à solidariedade familiar afetada, quanto à garantia de não 

serem marginalizados ante os meios familiar e social. 

Sabendo que o dever de amar é algo íntimo, são válidos os argumentos no sentido de 

deslegitimar a reparação por abandono afetivo, no entanto, como expõe Venosa (2007), “não 

se trata, entretanto, de dar preço ao amor, mas de lembrar a esses pais responsabilidades na 

formação da personalidade e na garantia da dignidade dos filhos que geraram”.   grande 

problema dos juristas é conseguir encontrar a melhor maneira de reparar a pessoa 

abandonada. O dano moral, antes conceituado como uma efetiva diminuição no patrimônio da 

vítima sofreu modificações no ordenamento jurídico para considerar também os danos de 

ordem extrapatrimonial. Este último, por sua própria natureza, é de difícil mensuração, já que 

a perturbação se passa no íntimo da pessoa e, por isso, possui um caráter subjetivo. Nesse 

contexto, afirma Carlos Roberto Gonçalves (2010) que, na maioria dos casos, o dano moral 

dispensa prova em concreto, por justamente se passar no interior da personalidade.  

Na contemporaneidade, o “poder familiar” é um dever conferido aos pais, em caráter 

teoricamente permanente, quanto à sua prole, o que decorre de um dos substratos do princípio 

da dignidade da pessoa humana: o princípio da solidariedade familiar, inserido no art. 227 da 

Constituição Federal. O exercício desse encargo deve ser pautado fundamentalmente na 

responsabilidade e na solidariedade familiar. Com efeito, os pais são responsáveis pelos seus 

filhos menores e, na medida em que estes são marcados pela vulnerabilidade, cumpre àqueles 

realizar esforços para conferir aos infantes a máxima proteção, haja vista o princípio do 

melhor interesse do menor e do adolescente. É, portanto, em virtude dessa exigibilidade 

constitucional de tutela por parte dos pais e na vulnerabilidade da criança e do adolescente 

que seria possível a responsabilização pela atitude omissiva dos pais que abandonam.  

Admitindo, então, a possibilidade de reparação por abandono afetivo, há uma série 

de requisitos a serem preenchidos para que possa haver uma condenação a título de danos 

morais. O primeiro deles é a existência de efetiva relação de filiação, independentemente do 

relacionamento que deu origem à prole e, ainda mais importante, é a consciência da condição 

de pais. O segundo pressuposto é a conduta omissiva, ou seja, o genitor ou genitora que, 

sabendo de sua condição e do poder familiar que detém não cumpre com os deveres inerentes 

àquela relação – sustento, guarda e educação. O terceiro pressuposto advém da teoria da 

causalidade que norteia a possibilidade de dano moral; portanto, é essencial a existência de 

nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso. Estando presentes estes requisitos, é 

possível a compensação pecuniária dos danos morais decorrentes do abandono afetivo nas 

relações de parentesco.  

Dessa maneira, retoma-se que somente com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988 que todos os familiares foram reconhecidos e tratados como sujeitos de direito, 

respeitando-se suas individualidades e seus direitos fundamentais. Desde então, com a 



 
 

 

repersonalização da família, a sua conceituação foi ampliada, surgindo diversos núcleos 

familiares, reconhecendo-se a   no seio de sua família e, excepcionalmente, em família 

substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 

desenvolvimento integral”.   

Sendo assim, a relação de abandono afetivo aborda aspectos sentimentais da 

convivência familiar, esses aspectos geram um porto seguro para a integridade física e 

emocional de toda criança e todo adolescente. Observando-se as relações familiares de forma 

mais especifica, verifica-se que há o surgimento de uma cultura na qual não se privilegia a 

atenção máxima em relação à criação dos filhos. Há pais que não se comprometem com a 

convivência familiar, existem, inclusive, casos de pais que acham que o pagamento da pensão 

alimentícia lhe da o direito de não ter mais contato com o filho, sendo que a criança passa por 

um processo de desenvolvimento a fim de saber de que maneira se inserir na sociedade, visto 

que isso acontece na 1ª infância, apresentada pela psicanálise, sendo fundamental a orientação 

e participação dos pais na evolução de sua personalidade.  

A falta dos pais na orientação da criança em aspectos básicos do dia a dia, não só 

aspectos educacionais e voltados à orientação da saúde e da higiene pessoal da criança, faz 

com que ela desenvolva algum distúrbio ou transtorno psicológico que poderá afetar a sua 

vida na fase adulta. Destarte, em países como EUA e Inglaterra, cujos avanços na garantia dos 

direitos fundamentais são significativos, considerando que o direitos fundamentais são 

direitos humanos positivados na constituição, privilegiam a atenção à criança, à 

conscientização estabelecida na sociedade com relação ao cuidado da criança e à participação 

dos pais dentro do colégio.  

Nesse sentido, sábia foi a decisão tomada pela 5ª Câmara Cível TJ de Minas Gerais, 

TJ-MG-AC: 10145074116982001 MG, Relator: Barros Levenhagen, Data de julgamento: 

16/01/2014 condenando um pai a indenizar o filho por abandono afetivo. A sanção do acórdão 

tem característica civil, indenizatória, privilegia o aspecto da falta da negligencia do pai em 

não conceder a orientação afetiva aos filhos, um avanço que privilegia a instituição família. 

Há fontes doutrinarias a favor e outras contrárias, estas entendem que o pai não tem a 

obrigação de estar com seu filho, ele tem a liberdade de querer conviver ou não e o direito a 

sua liberdade e autonomia. De outra forma pensam os que defendem o direito à convivência 

familiar, pautado no principio da dignidade da pessoa humana consagrado na Constituição 

Federal, enxergando o abandono afetivo como indiferença afetiva dos pais, não no sentido de 

amar, mas no que cerne ao dever de cuidado. 

CONCLUSÃO  

A criança e o adolescente pelo seu grau de vulnerabilidade e dependência necessitam 

dos cuidados familiares e dos direitos tutelados pelo Estado. Sendo assim, nesse diapasão é 

razoável a inserção prática de tal posicionamento a fim de se avançar como um país 

democrático que privilegia os direitos e garantias constitucionais. 
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Resumo: O presente resumo tem por escopo principal trazer uma visão geral acerca do 

Instituto do Acolhimento Familiar, como uma forma alternativa de abrigo aos menores 

afastados da família de origem mediante Medida Protetiva. Tratará também de conceituar, 

para fins didáticos, o que é a Medida Protetiva, e também, diferenciar o acolhimento 

institucional e o familiar, destacando os benefícios deste. 

Palavras Chave: Família Acolhedora. Criança. Adolescente. Medidas de Proteção. 

Abstract: This essa ’s goal main purpose is to provide an overview of the Family Foster 

Care as an alternative to shelter children who are removed from their original family by 

means of a Protective Measure. It will also conceptualize, for didactic purposes, what is the 

Protective Measure and also differentiate institucional and famil  care, highlighting it’s 

benefits. 

Keywords: Family Foster Care. Child. Adolescent. Protective measures. 

 

INTRODUÇÃO 

O acolhimento de crianças que estão em situação de risco, tais como negligência, 

abandono ou violência doméstica, toma um espaço cada vez mais abrangente nas discussões 

sobre Políticas Públicas, bem como na esfera jurídica. Por tratar do direito fundamental da 

Criança e do Adolescente de ter uma convivência familiar e comunitária digna, bem como da 

garantia de bem-estar e pleno desenvolvimento, é de fundamental importância que tal tema 

seja constantemente abordado e readequado às diferentes necessidades sociais de cada época. 

Com relação aos abrigos de menores, diversos são os meios pelos quais o Estado 

Brasileiro atua para favorecer a desinstitucionalização de crianças e adolescentes no Brasil, 

como por exemplo, o “Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária”, aprovado em 2006, que 

traça diretrizes nacionais para o acolhimento familiar, institucional e a adoção. Também 

existem diversos órgãos que atuam nesta seara, tais como o CONANDA (Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente), que atua para garantir que as medidas presentes  

no Estatuto da Criança e do Adolescente sejam observadas.  

Diversos são os sistemas de acolhimento existentes no Brasil, como a Casa-lar, 

República, o Abrigo Institucional e a Família Acolhedora. Tratar-se-á, especificadamente 

neste resumo, sobre o Acolhimento Familiar, pois tem sido um mecanismo eficaz ao tratar de 

menores retirados do seio familiar, de maneira que corresponde às necessidades da sociedade 

atual.  
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Em um primeiro momento, tratar-se-á do conceito das medidas protetivas e em quais 

casos tal mecanismo incide, de maneira que fique evidente a necessidade dos abrigos de 

proteção aos menores. De forma a integrar o conhecimento de alternativas de acolhimento, 

será abordado, de maneira breve, o Instituto do Abrigo Institucional, que é o meio tradicional 

utilizado para a proteção dos menores, mas que, como será explanado, atualmente encontra-se 

em crise e não possui a estrutura necessária para oferecer o apoio necessário que lhe foi 

atribuído. 

No decorrer deste estudo, o conceito do acolhimento familiar se tornará mais claro e 

com ele, os benefícios desse mecanismo de proteção ao menor, frente aos outros métodos 

existentes, uma vez que oferece a estrutura adequada para o pleno desenvolvimento e 

reintegração dos menores à família de origem, ou em casos extremos, encaminhados à 

adoção.  

Por fim, será ratificada a ideia da necessidade de que os mecanismos de proteção da 

criança e do adolescente se adequem às mudanças sociais, de forma que o bem-estar e pleno 

desenvolvimento dos menores sejam garantidos de maneira plena. Para tanto, a família 

acolhedora cumpre com o papel garantidor de tais direitos. Frisa-se que é imprescindível o 

incentivo do governo brasileiro em conjunto com os órgãos locais acerca de tal método, de 

forma a criar uma cultura diferenciada com relação ao tratamento de crianças e adolescentes 

em situação de risco ou abandono.  

O INSTITUTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA COMO UM MECANISMO DE 

SALVAGUARDAR O MELHOR INTERESSE DO MENOR 

Eventualmente Crianças e Adolescentes são afastados do seio familiar, por se 

encontrar em situações quem em que as mesmas têm seus direitos fundamentais ameaçados. 

Tal medida, por vezes, é necessária para assegurar que o menor tenha seu restabelecimento 

social e de direitos garantidos de maneira plena. Para tanto, o ECA - Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990) disciplina, no Título II da parte especial (arts. 98 a 102), as 

Medidas de proteção, que são aplicadas quando os direitos do menor são lesionados por ação 

ou omissão da sociedade ou Estado – como no caso de crianças que vivem nas ruas – , por 

omissão ou abuso dos pais ou responsável – em casos de negligência, abandono ou violência 

doméstica – e também em razão da própria conduta da criança ou do adolescente, como no 

caso de atos infracionais cometidos pelos mesmo.    

 A simples ameaça aos direitos de menores já é motivo suficiente para a intervenção 

do Estado, por meio da Justiça da Infância e da Juventude, para garantir o que lhes é 

fundamental. Mas, é de extrema importância que a família de origem deve, de todas as 

formas, buscar ser preservada com vistas ao melhor interesse da criança e do adolescente. 

Nesse sentido, discorre Digiácomo (2013, p. 119): 

A retirada da criança ou do adolescente de sua família de origem, no entanto, 

ainda que constatada omissão ou abuso dos pais ou responsável, somente 

deve ocorrer em situações extremas, sendo a família, por força de lei e do 

art. 226, da C , destinatária de “especial proteção”, que compreende 

orientação e assistência, por parte do Poder Público.  

Como regulamenta o art. 100, do ECA, as medidas de proteção devem ser aplicadas 

de acordo com as necessidades pedagógicas específicas da criança ou do adolescente, que 

devem ser apuradas por equipe especializada interprofissional de pedagogos, pediatras e 

psicólogos (art. 150 e 151, ECA).  

Dentre as diversas Medidas Protetivas disciplinadas pelo art. 101 do ECA, aquelas 

que causam maiores consequências na vida dos menores se perfazem sobre o momento em 

que são retiradas de seus lares de origem. Tal medida é extrema e somente será aplicada pela 

Justiça da Infância e da Juventude em casos graves, que possam colocar em risco até 

mesmo a sobrevivência do menor.  



 
 

 

Nesse sentido, as Medidas que afastam a Criança e o Adolescente da família 

originária estão previstas nos incisos VII, VIII e IX do art. 101, ECA. São elas, 

respectivamente: Acolhimento Institucional; inclusão em programa da Acolhimento Familiar 

e colocação em Família Substituta. Sendo os dois primeiros meios incluídos pela redação da 

Lei de Adoção (Lei nº 12.010/2009). Também para os dois meios mencionados, há a 

necessidade de que o período de permanência da criança ou do adolescente seja o menor 

possível. Com relação à Família Substituta, por vezes é preferível ao acolhimento, mesmo 

sendo medida excepcional, tendo em vista que por vezes pode oferecer uma estrutura mais 

adequada ao caso do menor. Todas as três medidas tem como público alvo crianças e 

adolescentes de 0 a 18 anos, podendo ser prorrogada, se houver necessidade. 

  Acolhimento Institucional, históricamente foi reconhecido como a “cura de todos 

os males” que envolvessem o p blico infanto-juvenil (Digiácomo, 2013, p.129). Todavia, 

atualmente há o reconhecimento de que tal sistema é falho e não possui estrutura adequada 

para a sua finalidade precípua: Preparar o menor para a reintegração à família de origem ou, 

em casos extremos, prepará-lo para a adoção.  

É certo que esse método tradicional, por não trazer a possibilidade de tratar 

individualmente cada caso, deixa de oferecer o suporte necessário para os acolhidos que 

acabam por passar toda a adolescência abrigada. O que se vê atualmente são abrigos 

infestados pela violência e marginalidade de seus jovens. Tais situações vivenciadas pelas 

Instituições fogem ao controle dos agentes envolvidos e, infelizmente, disvirtuam o escopo 

principal de preparo do menor para a vida social. 

O Acolhimento Familiar surge com vistas à necessidade de desenvolvimento de 

programas de promoção à família (art. 129, inciso I, ECA), na medida em que reforça os 

vínculos familiares e, com isso, as chances de reintegração efetivas são maiores. Tal método 

pressupõe um programa de atendimento específico e conta com famílias selecionadas, 

habilitadas e cadastradas, para garantir abrigos confiáveis e preparados para futuro 

desligamento da Criança ou do Adolescente. 

Nas palavras de LIBERATI (2010, p. 164): 

É uma medida protetiva, aplicável única e exclusivamente pelo juiz da 

Vara da Infância e da Juventude, que determina a retirada da criança 

ou do adolescente de sua família, e a posterior entrega da pessoa em 

desenvolvimento aos cuidados de uma família acolhedora que pode ter 

a supervisao pedagógia e direcional de uma entidade de atendimento, 

que é responsável pela execução do programa.  

O encaminhamento dos menores às Famílias Acolhedoras ocorre mediante guia de 

acolhimento emitida por via judicial, pela Justiça da Infância e da Juventude; em seguida, faz-

se plano individual de atendimento, para cada caso, visando à melhor adequação (LIBERATI, 

2010, p. 117). O prazo máximo para reavaliação da medida é de seis meses. O Prazo máximo 

de duração da medida é de dois anos, podendo ser prorrogada se houver a necessidade. 

(LIBERATI, 2010, P. 164).  

A respeito dos benefícios do Acolhimento Familiar, menciona a Assistente Social 

Valeska Maria Queiroz de Menezes (2003, p. 39): 

Observa-se que o carinho e o estímulo oferecidos pela família de apoio 

proporcionam um bom desenvolvimento biopsicossocial à criança, trazem 

melhoria ao seu quadro imunológico, passando esta a contrair menos 

doenças e alimentar-se melhor, ganhando peso. Do ponto de vista 

emocional, ela expressa melhor seus sentimentos, sendo notório o brilho 

nos olhos e a elevação de sua auto-estima. Grifo nosso 

Tendo em vista o caráter provisório da medida, é de suma importância a 

preparação do menor e da família acolhedora para seu desligamento, durante todo o 



 
 

 

período em que está abrigado. Todos envolvidos passam por acompanhamento e, com a 

consequente reestruturação da família ou, em casos extremos, encaminhamento para a adoção, 

chega o momento de retorno do memor. Tal constatação é realizada pela equipe de 

profissionais, vara da Infância e da Juventude competente, Ministério Público, Conselho 

Tutelar e Rede envolvida (2009, p.89). As experiências no Brasil têm sido favoráveis e esse 

momento geralmente é tratado naturalmente por todos. 

Todavia, há casos em que o vínculo afetivo criado pelo acolhido é tão intenso que a 

família, mesmo informada de que a medida era provisória, resiste em liberar o menor e deseja 

adotá-lo. É consolidado no Instituto que não é possível a adoção do acolhido pela família 

acolhedora, de forma direta, pois tal fato daria margem à corrupção nos processos legais para 

a adoção, que devem respeitar a lista de espera. Permitir a adoção para a família acolhedora 

traz graves prejuízos à essência de Política Pública. 

Nessas situações, há o respaldo e acompanhamento pela equipe de profissionais 

competentes, para a garantia de que a família acolhedora supere o fato do desligamento do 

menor. Para auxiliar o processo, a Criança ou Adolescente poderá ter encontros semanais com 

a família que o acolheu, sem desvincular por completo o contato. Há casos em que os 

acolhedores se tornam padrinhos dos acolhidos (DIGIÁCOMO, 2010). 

Diante de todo o exposto, restam claros os motivos pelos quais a família acolhedora é 

a solução mais adequada para a reintegração de menores em situação de risco, de modo que 

tenham assegurado seu direito fundamental de convivência familiar previsto no artigo 227 da 

Carta Magna, com a devida proteção e reencaminhamento para a família de origem, quando a 

mesma estiver reestruturada, sanando-se a situação de risco. 

CONCLUSÃO 

Com o objetivo de salvaguarda os direitos da Criança e do Adolescente em situação 

de risco, o ECA traz o rol de Medidas Protetivas, garantindo que os menores e sua família de 

origem se restituam e saiam, garantindo o bom desenvolvimento do menor.  

Cumpre salientar que o afastamento de menores do convívio familiar é medida de 

caráter provisório e excepcional, tendo sempre como objetivo principal a reintegração do 

acolhido à sua família de origem, no menor tempo possível, ou o preparo para a adoção. 

Nesses processos, tanto a Criança ou Adolescente, como a família de origem são assistidos 

por profissionais competentes, visando sempre sanar o problema e/ou situação de risco 

enfrentada. 

A Lei de Adoção trouxe para o ECA o Instituto da Família Acolhedora, uma 

inovação, que trouxe uma forma de convivência familiar alternativa para Crianças e 

Adolescentes em situação de risco. Tal medida, propicia na vida dos acolhidos um ambiente 

mais saudável para o seu desenvolvimento, com o mínimo de interferência na formação de 

sua personalidade. Salvaguarda o melhor interesse do menor, pois oferece a opção mais 

adequada para crianças que foram retiradas de seus lares, na medida em que preserva o 

vínculo familiar, preparando o mesmo para retornar à família de origem ou à adoção. Tais 

características não são possíveis no acolhimento institucional pois todos são tratados de 

maneira comunitária, não sendo possível a individualização de cada caso, gerando, como se 

vê atualmente, adolescentes sem noção de vínculo familiar, que dá margem à vida de 

marginalidade e violência. 

Faz-se mister uma estrutura adequada, de maneira que as famílias participantes do 

programa estejam preparadas para o futuro desligamento do menor acolhido, evitando, assim, 

que no futuro não ocorram litígios envolvendo a adoção do menor disputado pela família 

acolhedora, que sempre deverá estar ciente de que tal medida é provisória, sem que haja 

quaisquer preferência para eventual adoção.  

O incentivo à cultura de meios de convivência familiar alternativos ao 

tradicional acolhimento institucional é de suma importância para o sucesso da 



 
 

 

reintegração com proteção da Criança e do Adolescente, diminuindo os índices de violência e 

marginalidade destes jovens. Tratar o menor com a devida atenção e, principalmente, 

respeitando seus direitos, é o melhor caminho para atingir os efeitos pretendidos pelas 

Medidas Protetivas. 
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"Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha". 

( Mahatma Gandhi )  

 

 

 

RESUMO: A luta para minimizar a dor da criança e do adolescente em seus depoimentos 

para relatar o abuso sexual sofrido. Tirara as vitimas do ambiente formal da sala de audiências  

e transferi-las para sala especialmente projetada para tal fim, sala esta que se interliga, por 

vídeo e áudio, à sala onde se encontram o Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado, réu e 

serventuários da justiça, que podem interagir com a criança durante o depoimento. Com isso, 

evita-se – fazendo uso das tais câmeras filmadoras e equipamentos de gravação – o contato 

direto da vítima com o acusado. O depoimento prestado à Justiça por crianças e adolescentes 

vítimas ou testemunhas de violência sexual acaba por os vitimizar ainda mais, em decorrência 

das sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo.  

Palavras-chave: Abuso sexual. Criança e adolescente. Depoimento sem dano.  

ABSTRACT:  
The struggle to minimize the pain of the child and adolescent in their testimonies to report the 

sexual abuse suffered. He had removed the victims from the formal courtroom of the 

courtroom and transferred them to a specially designed room, which was interconnected by 

video and audio to the room where the Magistrate, Prosecutor, Lawyer, Defendant and 

Servants Who may interact with the child during the testimony. As a result, the direct contact 

of the victim with the accused is avoided by making use of such cameras and recording 

equipment. The testimony given to justice by children and adolescents victims or witnesses of 

sexual violence ends up victimizing them even more, as a result of successive inquiries about 

the same fact in the criminal, civil and administrative areas. 

 

Key-words: Sexual abuse. Child and teenager. Testimonial without damage. 

 

INTRODUÇÃO 

A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes está se tornando uma 

epidemia no Brasil, em razão, principalmente, dos baixos índices de condenação dos agentes 

                                                
21

 Professora de Direito Civil da graduação e pós graduação da Universidade Estadual de Londrina – 

UEL.Mestre em Direito Civil. Doutoranda em Estudos da Linguagem UEL. Membro do Instituto Brasileiro de 

Direito de Família - IBDFAM. Coordenadora da Revista Arte Jurídica – Biblioteca Cientifica de Direito Civil e 

Processo Civil. Coordenadora e Supervisora do NEDDIJ- Núcleo de Estudos de Direitos e Defesa da Infância e 

Juventude/UEL/USF/SETI e do NUMAPE – Núcleo Maria da Penha: O resgate da dignidade da Mulher/ 

UEL/USF/SETI. Advogada. 
22

 servidora do Ministério Público do Estado do Paraná, bacharel em Direito pela Universidade Estadual de 

Londrina 



 
 

 

que perpetram tais condutas ilícitas. 

O depoimento prestado à Justiça por crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas 

de violência sexual acaba por os vitimizar ainda mais, em decorrência das sucessivas 

inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo. No entanto, 

poucas alternativas são elaboradas a fim de aprimorar os métodos de inquirir essas vítimas. 

Em regra, os esforços são despendidos no sentido da investigação a respeito do crime 

e na punição do agressor, ficando às margens o sofrimento sofrido pelas vitimas. 

No ano de 2003, no estado do Rio Grande do Sul, mais especificadamente na 2ª Vara 

da Inf ncia e  uventude de Porto Alegre, foi implementado o projeto “Depoimento sem 

Dano”, idealizado e coordenado pelo juiz Antônio Daltoé Cezar.   

O objetivo principal do mencionado projeto é retirar as crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual do ambiente formal da sala de audiências, transferindo-as para sala 

especialmente projetada para tal fim, sala esta que se interliga, por vídeo e áudio, à sala onde 

se encontram o Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado, réu e serventuários da justiça, 

que podem interagir com a criança durante o depoimento. Com isso, evita-se – fazendo uso 

das tais câmeras filmadoras e equipamentos de gravação – o contato direto da vítima com o 

acusado. 

Ao contrário do que acontece em um inquérito policial comum, em um processo 

inquisitorial sob a égide do “Depoimento sem Dano”, se estabelece uma oitiva na qual a 

integridade física, psíquica e emocional do depoente é preservada, utilizando-se, para tanto, 

de meios tecnológicos que hoje se encontram à nossa disposição, como câmeras filmadoras e 

equipamentos de gravação e transmissão. 

Além disso, mencionado projeto permite que se realize, ainda, a produção antecipada 

de provas, evitando com isso a repetição do relato da vítima inúmeras vezes, em diferentes 

lugares, como acontece atualmente, considerando que a vítima é ouvida no Conselho Tutelar, 

Delegacia, Instituto Médico Legal e Ministério Público para se chegar, finalmente, a Juízo. 

No final de outubro do ano de 2008, a deputada federal Maria do rosário (PT-RS) 

apresentou o projeto de lei 7.524/06, pretendendo alterações no Código Penal e no Código de 

Processo Penal a fim de que crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais sejam ouvidas 

sob a metodologia do “Depoimento sem dano”, dando uma ampla condição de trabalhar a 

proteção das crianças e a responsabilização nos crimes sexuais. 

Por sua vez, desde outubro de 2006, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, em 

parceria com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, passou a apoiar a disseminação da 

experiência em outros Estados. 

Desta feita, vêm sendo firmados convênios com os Tribunais de Justiça interessados 

em implantar esse modelo, objetivando repassar recursos destinados à aquisição dos 

equipamentos audiovisuais necessários e para capacitar técnicos, juízes e promotores para 

atuarem em procedimentos sob a égide do projeto em tela.  Além do Rio Grande do Sul, os 

Estados de Goiás e Pernambuco também já implementaram o projeto. 

O presente trabalho visa discorrer sobre os objetivos e acerca da sistemática adotada 

pelo referido projeto, bem como sobre a posição a respeito da deste por parte do Conselho 

Federal de Psicologia, finalizando com a nossa posição sobre o tema e as inúmeras 

controvérsias que vêm sendo suscitadas pelo mesmo. 

 

DO CRIME DE ABUSO SEXUAL PRATICADO CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

Podemos conceituar o delito de abuso sexual praticado contra crianças e adolescente 

como sendo qualquer interação, contato ou envolvimento da criança ou adolescente, com o 

uso de violência física e/ou psicológica, em atividades sexuais que ela não compreende 

e/ou não consente, violando assim não só as regras legais e sociais, mas também 



 
 

 

causando danos psicológicos na vítima. 

Segundo Dobke, 

O abuso sexual é uma forma de violência física ou psíquica, na 

qual o abusador, sem consentimento válido, aproveitando-se de 

sua superioridade sobre a criança e/ou confiança que ela lhe 

deposita, busca a sua satisfação sexual, causando nela danos 

psíquicos (DOBKE, 2001. p.23). 

De acordo com os ensinamentos preceituados por Cezar, 

Nesse tipo de violência, o abusador pode utilizar-se da sedução 

ou da ameaça para atingir seus objetivos, não tendo que, 

necessariamente, praticar uma relação genital para configurar o 

abuso (CEZAR, 2007, p.43). 

Os fatores que o definem são, em suma, a relação de poder do abusador para com o 

abusado e a incapacidade das crianças e adolescentes de darem um consentimento consciente 

para a prática daquele ato. 

A participação dos mesmos em atividades sexuais dentro desse contexto, implica em 

uma traição da confiança depositada por elas naqueles que, em oposição à vulnerabilidade 

infantil, detêm maiores conhecimentos e capacidades. 

 

DO AGENTE QUE PRATICA O ABUSO SEXUAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DA “SÍNDROME 

DA ADIÇÃO” DO ABUSADOR, DA “SÍNDROME DO SEGREDO” DA CRIANÇA ABUSADA E DA 

NEGAÇÃO POR PARTE DA FAMÍLIA DA VÍTIMA DE ABUSO SEXUAL 

A idade do pedófilo vai da adolescência à velhice, constituindo-se a vasta maioria 

das molestações sexuais em atitudes amorfas e diferenciadas, sendo infreqüente a penetração 

vaginal ou oral da criança, caracterizando-se, desta feita, o abuso sexual como um crime que 

nem sempre deixa vestígios materiais, motivo pelo qual a produção probatória, nesses casos, é 

mais dificultosa.  

Em conseqüência disso, a palavra da vítima do abuso muitas das vezes constitui o 

único meio de prova passível de ser produzido. 

Há que se observar que inexiste um perfil único que descreva com detalhes a forma 

de ser e de agir dos abusadores. Segundo estudos, o maior risco encontra-se na comunidade 

local, sendo que 87% das violências sexuais são cometidas por alguém que é conhecido da 

criança como, por exemplo, um familiar, vizinho ou amigo da família. 

Os abusadores apresentam-se, em um primeiro momento, como pessoas simpáticas, 

atenciosas, afetuosas e amigáveis para com as crianças, sendo nesse sentido exemplar o 

depoimento de um pedófilo condenado: 

Os pais são muito ingênuos – eles estão preocupados com 

estranhos quando deveriam se preocupar com seus cunhados. 

Eles realmente não percebem quanto isso pode ser tortuoso. Eu 

costumava abusar de crianças na mesma sala em que seus pais 

estavam e eles não percebiam ou pareciam não saber o que 

estava acontecendo.(CEZAR, 2007, p. 50). 

Uma das principais características dos abusadores é que, para eles, tal prática 

funciona como uma espécie de adição, isto é, não constitui inicialmente uma experiência de 

prazer, mas uma necessidade para alívio de suas tensões, tal como a droga funciona para o 

drogadito. 

Em razão do acima exposto, é que alguns doutrinadores conceituam essa adição que 

se dá no abusador como “síndrome da adição”. 

Para a melhor compreensão da síndrome da adição, Furniss descreve:  



 
 

 

Eu atendi pais que relatavam quão desesperadamente haviam 

tentado parar de abusar sexualmente de seus filhos, mas a 

qualidade aditiva do abuso sexual da criança como uma 

síndrome de adição fazia-os prosseguir. (FURNISS, 1993, p. 

18). 

 

O abuso sexual da criança, como síndrome da adição, segundo Dobke, 

se desenvolve pela compulsão à repetição; os sentimentos de 

culpa e conhecimento de estar prejudicando a criança podem 

levar a uma tentativa de parar o abuso, mas em razão da 

compulsão à repetição, o abusador não consegue seu intento. A 

dependência psicológica decorre do alívio das tensões, 

constituindo-se a “excitação do abusador” o elemento aditivo 

central. (DOBKE, 2001, p. 36). 

Essa síndrome é complementada pela síndrome do segredo, que se dá na criança, 

vítima do abuso sexual, que significa, em palavras simplistas, que o pedófilo, ao assegurar 

que a criança e/ou adolescente participe de atividades proibidas, solicita que ela não conte o 

ocorrido aos pais, argumentando com o objetivo de reforçar o dito, que isso traria problemas 

para ambos, o que assegura o inicio da manutenção de segredos entre o abusador e o abusado. 

Com isso, o pedófilo, seduzindo a criança por meio de um relacionamento de 

mutualidade, a leva a crer que a relação travada entre eles se trata de uma amizade especial, 

baseada na confiança, no respeito e no amor mútuo, o que faz com que seja ainda mais difícil 

para a criança contar o que com ela vem ocorrendo. 

Assim, no momento em que ocorre a dita complementação das duas síndromes acima 

expostas, o abusador passa, então, a ser um adito da criança, ou seja, um dependente 

psicológico da mesma, necessitando que ela guarde segredo para a continuação da adição. 

Quando o crime de abuso sexual é perpetrado dentro do seio familiar, ou seja, 

quando ele se dá entre pessoas integrantes de uma mesma família (devendo o termo família 

ser observado no sentido amplo da palavra), pode se ocorrer também a denominada 

“negação”. 

 o tocante à “negação”, podemos afirmar que o medo de ser castigada, não 

acreditada e desprotegida pode levar a criança a não revelar o abuso sexual, que, segundo 

Furniss,  

permanece um segredo de família, até mesmo depois de uma 

clara revelação, e inclusive quando as ameaças legais e 

estatutárias há muito tempo já foram removidas; este é o 

resultado da negação, não da mentira; a mentira relaciona-se ao 

conceito legal de prova, a negação pertence ao conceito 

psicológico de crença e assunção da autoria. (FURNISS, 1993, 

p. 31). 

Assim, afirma-se que a negação constitui um mecanismo de defesa utilizado pelos 

membros da família, ou seja, de acordo com os ensinamentos de Green,  

o pai pode utilizar a negação por considerar o incesto como 

educação sexual para sua filha. A mãe é incapaz de reconhecer e 

processar os óbvios sinais de incesto, porque isto colocaria em 

risco seu relacionamento com o marido. A filha utiliza a 

negação e a constrição de afeto para diversos propósitos: como 

proteção contra a vergonha e a culpa, para obscurecer a 

consciência da perversão do pai e preservar a família intacta. 

(GREEN, 1995, p. 1033). 



 
 

 

 

Sobre o tema, Dobke ressalta que: 

A negação, no sentido psicológico, difere da mentira. 
Nesta, a criança, ou seus familiares, tem consciência do fato 

abusivo e, naquela, não há essa consciência, cria-se uma 

estrutura negadora de realidade da experiência que impede a 

vítima de ver o abuso como abuso. 

[...] 

O mecanismo de defesa da negação leva o abuso ao segredo, 

permitindo uma sobrevivência psíquica que, na fase adulta, 

torna-se obstáculo a uma efetiva integração psicológica. 

[...] 

Na dissociação, mecanismo de defesa, a vítima separa o abuso 

sexual, fato real, dos sentimentos que ele gera, garantindo que as 

emoções causadas pela situação traumática não interfiram em 

sua vida. Tal mecanismo de defesa é utilizado também pelo 

abusador. (DOBKE, 2001, p. 35). 

 

Os motivos acima elencados fazem parte de uma extensa gama de causas que 

dificultam a produção de provas que possibilitem uma possível condenação, por parte do 

agente abusador, em um processo judicial instaurado em decorrência da prática de crime de 

abuso sexual. 

DAS DIFICULDADES PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM CRIME DE ABUSO SEXUAL PRATICADO 

CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

Além de todos os argumentos acima expostos, há que se considerar que o abuso 

sexual praticado contra crianças e adolescentes é, em regra, realizado “às escuras”, sem a 

presença de testemunhas e, na maioria dos casos, não deixa nenhum vestígio material, motivo 

pelo qual o depoimento da vitima em juízo é de extremo valor, considerando que, não raro, é 

ele a única prova possível de ser produzida. 

A produção de tal prova judicialmente não é tarefa das mais fáceis, fato este que se 

agrava com a inexperiência e incapacidade dos agentes que atuam no meio jurídico para lidar 

com crianças e adolescentes. 

Como afirmado na introdução do presente artigo, esses problemas acabam por 

revitimizar as pessoas abusadas, causando nelas um dano psíquico secundário, que pode ser, 

em alguns casos, maior do que o dano primário causado pelo abusador. 

Por vitimização secundária entendemos a violência institucional do sistema 

processual penal fazendo das vítimas novas vítimas, mas agora do estigma processual 

investigatório que, inegavelmente, pode ser pior que o dano inicial, o que faz com que não se 

consiga penetrar no mundo infanto-juvenil, deixando, desta feita, de recolher dados 

imprescindíveis à comprovação do delito (BITENCOURT, 2008, p. 268/287).  

Há que se considerar ainda que o espaço físico de uma sala de audiências não foi e 

não é projetado para deixar crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais à vontade para 

falarem do ocorrido, vez que são ambientes formais e criam, de uma certa maneira, uma 

subserviência entre a autoridade estatal e a testemunha.  

Agravando este fato, temos também a presença de diversas pessoas que necessitam 

participar daquele ato, todas elas estranhas e quase sempre inamistosas à vítima. 

As normas processuais vigentes tratam de forma geral a produção da prova realizada 

em juízo, não criando modelos diversos para inquirir crianças, adolescentes e adultos. 



 
 

 

A justiça penal permanece, inclusive na fase policial, agindo unicamente na 

investigação dos fatos e na busca da responsabilização do abusador, sem se preocupar com a 

vítima. 

A conseqüência da utilização desses meios ineficazes, tanto físicos quanto humanos 

é que, na maior parte dos casos, as informações prestadas na fase policial não se confirmam 

em juízo, terminando as ações julgadas improcedentes com base na insuficiência de provas. 

Ademais, além de todos os empecilhos descritos, quando a versão apresentada na 

fase inquisitiva se confirma em Juízo, ainda predomina a idéia de que falta credibilidade ao 

relato das vítimas crianças e adolescentes. 

Essa idéia é decorrência de preconceitos adultomórficos que só aceitam como prova 

um discurso lógico como o produzido por um adulto, apesar de que atualmente a palavra da 

criança abusada sexualmente já possui maior credibilidade, decorrência de um novo padrão 

cultural que valoriza sua escuta e que considera o contexto em que a criança se encontra e o 

seu nível de desenvolvimento pessoal. 

Os argumentos no sentido de que falta credibilidade ao relato infantil não se 

justificam quando as afirmações se dão no sentido de que, em regra, as crianças fantasiam, 

mentem, são vulneráveis a sugestões e incapazes de separar a realidade de seus desejos 

sexuais.  

Na realidade, segundo Cezar, 

Na verdade, a verdadeira justificativa para não-validação da 

versão é o próprio sentimento dos adultos que não suportam 

admitir que seus semelhantes possam praticar tamanha 

violência contra indefesos. Trata-se a negação, da primeira e 

mais primitiva defesa psicológica dos adultos, que procuram 

dessa forma diminuir a própria vergonha, bem como minimizar 

a problemática enfrentada em cada caso analisado (CEZAR, 

2007, p. 45). 

Outro fator contributivo para o descrédito do relato da criança abusada sexualmente é 

que, com freqüência, o abusador é pessoa integrante ou próxima à sua família, sendo visto, 

aos olhos dos demais adultos, como pessoa acima de qualquer suspeita. 

Nesses casos, como já discorrido no tópico anterior, alguns pais preferem não 

acreditar no relato da criança a se confrontar com a dura realidade de ver uma pessoa de 

confiança como um pedófilo, sendo a negativa mais uma forma de se desculparem do fracasso 

da missão tutelar de que estavam investidos. 

Além das já citadas, várias são as razões para que o silêncio ocorra, relatando a 

doutrina que fatores internos e externos à criança ou adolescente vítima de abuso podem ser 

verificados com freqüência, merecendo destaque as ameaças, físicas ou psicológicas, que 

fazem com que a criança tema por si, por sua família ou por alguém por quem ela nutra afeto, 

por parte do abusador; distorção da realidade, onde o abusador manipula a realidade da 

criança de modo que ela sinta que é a abusadora, e ele, a vítima; medo da perda da atenção do 

abusador, que é pessoa que a seduziu e por quem nutre afeto; medo da punição pela ação que 

participou; medo de que não acreditem nela e que por isso possam puni-la pela mentira; culpa, 

no sentido psicológico, pela ação de que participou, entre outros. 

Merece destaque também as questões referentes à família, para a qual o segredo pode 

ser utilizado como fator de regulação dos conflitos existentes, sejam eles de qualquer 

natureza. Nesse sentido, Cruz afirma 

Frequentemente, estas adolescentes já são violentadas 

sexualmente desde crianças e custa-lhes muito tempo para 

compreender o que realmente acontece. Encontram-se em 

formação e sua realização é a de abuso sexual, sem que 

elas tenham consciência de que estão efetivamente 



 
 

 

sento violentadas pelo próprio pai, padrasto ou familiar. Além 

disso, com a constatação e conscientização do que realmente 

acontece, surgem a vergonha e o medo, especialmente o medo 

de perder o amor da mãe, ao se desvendar o segredo (CRUZ, 

n.03,p.90) 

DO PROJETO “ EP  ME    SEM  A  ” 

Antes de adentrarmos o cerne deste tópico, necessário se faz tecermos algumas 

considerações acerca da evolução dos direitos das crianças e dos adolescentes. 

Em 1988 foi promulgada a Constituição Federal que, antecipando-se à Convenção 

sobre o Direito da Criança de 1989 (incorporada ao direito interno pelo Decreto Legislativo 

n.º 28), adotou em seus princípios a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, 

consolidada, posteriormente, com a edição da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Segundo essa doutrina, as leis internas e o direito de cada sistema nacional devem 

garantir a satisfação de todas as necessidades das pessoas de até 18 anos, não incluindo 

apenas o aspecto penal do ato praticado pela ou contra a criança, mas o seu direito à vida, 

saúde, educação, convivência, lazer, profissionalização, liberdade e outros. 

Por sua vez, segundo Cezar, 

O ECA, ao contrário da doutrina da situação irregular que 

colocava crianças e adolescentes como objetos de direito, 

colocou esses como sujeitos dos direitos estabelecidos na 

legislação, alterando significativamente as relações jurídicas 

afetas à infância e à juventude. No plano geral, dispôs sobre os 

direitos fundamentais da criança e do adolescente, introduzindo 

no campo normativo obrigações referentes à prevenção e 

instituindo uma nova política de atendimento .(CEZAR, 2007, 

p. 41). 

No campo processual, o ECA, além de modificar o sistema recursal, tornando-o de 

mais fácil conhecimento e simplificado, oportunizou que a atuação do Ministério Público na 

defesa dos interesses individuais, coletivos e difusos, passasse a ser mais factível, admitindo 

todos os tipos de ações processuais para a consecução de tal fim, conforme preceitua o art. 

212 do referido Estatuto. 

Atualmente, a normativa processual vigente trata de forma geral a produção da prova 

realizada em Juízo, não criando, em momento algum, modelos diversos para inquirir crianças, 

adolescentes e adultos. 

Apesar da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente dispor que 

quando da ocorrência de abuso sexual a intervenção judicial devesse priorizar a proteção da 

criança, seja tomando medidas que impeçam a continuação do abuso, seja para viabilizar uma 

intervenção técnica adequada que ajude as vítimas a enfrentar mais tranquilamente o 

problema, o que ocorre na realidade, é que a justiça penal tem como principal objetivo 

investigar os fatos e buscar a responsabilização do abusador, deixando, na maioria das vezes, 

a vítima em segundo plano.  

Tais normas processuais, quando observadas rigidamente, como em regra acontece, 

ao exigirem da criança um discurso lógico como o de um adulto colaboram, induvidosamente, 

para que, principalmente em casos de abuso sexual, os acusados consigam desqualificar a 

acusação. 

Essa prática é duramente criticada por Cezar, que afirma: 

Essas imprecisões, pela falta de habilidade cognitiva para o 

pensamento abstrato, foram com freqüência erradamente 

interpretadas como mentiras, e, assim, solaparam o 



 
 

 

testemunho da criança. Esse é o principal fator das baixas taxas 

de aberturas de processos contra pedófilos. Dos poucos casos 

(10%) de ASC que de fato vão a julgamento, apenas 5% 

resultam em processo. É fundamental que o testemunho das 

crianças não seja mimado por uma falta de entendimento de sua 

capacidade cognitiva. Os pedófilos sabem que as crianças não 

são vistas como testemunhas que merecem credibilidade e que 

são maleáveis quanto à maneira pela qual percebem o mundo e, 

por essa razão, jogam com isso ao distorcer a realidade delas. É 

chocante que isso possa ser reforçado em um sistema de justiça 

criminal que mina a credibilidade da criança como uma 

testemunha por meio de uma flagrante falta de entendimento de 

suas capacidades cognitivas (CEZAR, 2007, p. 66). 

Todavia, apesar das criticas ao atual sistema de justiça, é necessário registrar o 

avanço deste em relação aos modelos anteriores. O atual sistema hoje se encontra apto a 

incorporar novas idéias e propostas sem que seja necessário, com isso, que sejam eliminadas 

ou minimizadas as conquistas históricas de nosso país. 

Tendo em vista o acima exposto, considerando a necessidade de uma nova forma de 

inquirir crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual que se compatibilizasse com a 

observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa é que se deu início ao projeto 

“Depoimento sem Dano”, optando por criar, no  oro Central de Porto Alegre, como projeto 

piloto, uma pequena sala para inquirição de crianças e adolescentes vitimas de abuso sexual, a 

qual se interliga à sala de audiências da 2ª Vara da Infância e Juventude, com aparelhos que 

unificam locais distintos através de som e imagem. 

Em síntese, o que o projeto propõe é que, além de serem observados os princípios do 

contraditório e da ampla defesa, inenarráveis à constituição do devido processo legal, também 

se observe, à luz das normas processuais vigentes, respeito e dignidade às crianças e 

adolescentes que são ouvidos em Juízo, com absoluta prioridade, como determina o art. 227 

da nossa Carta Magna. 

O objetivo principal do mencionado projeto é retirar as crianças e adolescente 

vítimas de abuso sexual do ambiente formal da sala de audiências, transferindo-as para sala 

especialmente projetada para tal fim, sala esta que está ligada, por vídeo e áudio, a sala onde 

se encontram o Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado, réu e serventuários da justiça, 

que podem interagir com a criança durante o depoimento. 

Quando realizadas sobre a égide do depoimento sem dano, as inquirições ocorrem de 

forma mais tranqüila, em ambiente mais receptivo às vitimas, com a intervenção de técnicos 

mais preparados para tal tarefa, evitando-se, com isso, perguntas inapropriadas, agressivas e 

desconectadas do objeto do processo e das condições pessoais do depoente. 

Após o depoimento, que é gravado na memória de um computador, sua integra, além 

de ser degravada e juntada aos autos, é copiada em um disco e juntada na contracapa do 

processo, o que permite que não só o Magistrado e as partes possam revê-lo a qualquer tempo 

para afastar eventuais duvidas, mas também que os julgadores de segundo grau tenham acesso 

as emoções presentes nas declarações das vítimas, que não eram, anteriormente a este projeto, 

passiveis de serem transferidas para o papel. 

Essas providências atingem, sem sombra de duvidas, os três principais objetivos do 

projeto, quais sejam: 

- redução do dano às vitimas ou testemunhas crianças e adolescentes durante a 

produção de provas em processos judiciais; 

- a garantia dos direitos da criança e do adolescente, com a proteção e prevenção de 

seus direitos, tendo as mesmas sua palavra valorizada e respeitada a sua condição de pessoa 

em desenvolvimento; 

- melhoria na produção da prova produzida. 



 
 

 

Vejamos como se dá a dinâmica do mencionado projeto. 

 

DA SISTEMÁTICA ADOTADA NO PROJETO “ EPOIMENTO SEM DANO” 

 o projeto “Depoimento sem Dano”, o depoimento da criança é tomado por um 

técnico-entrevistador, que é assistente social ou psicólogo, sendo necessário que o mesmo 

facilite o mencionado depoimento das vitimas ou testemunhas, demonstrando habilidade em 

ouvir, paciência, empatia, disposição para o acolhimento e capacidade de deixar o depoente à 

vontade durante a audiência. 

Importante também para o êxito do depoimento, tanto no tocante ao bem-estar do 

depoente quanto no que diz respeito à qualidade da prova produzida, que o técnico possua 

conhecimento teórico relativo à dinâmica do abuso, bem como que possua pensamento hábil e 

articulado, a fim de permitir a fácil compreensão e interação de todos que estão a participar do 

ato judicial. 

Em todas as etapas do depoimento o técnico deve reproduzir aspectos de base segura, 

acolhedora e continente, devendo isso ocorrer por meio dos diálogos que trava com o 

depoente, do olhar, dos gestos, da valorização da pessoa que acompanha o depoente, sendo 

ainda imprescindível que ele deixe transparecer um sentimento de compreensão com a 

situação em que a criança esta inserida. 

De acordo com o entendimento de Cezar (2007, p.68), a divisão da dinâmica do 

depoimento pode ser feita nas três etapas infra explanadas. 

 

DO ACOLHIMENTO INICIAL 

Esta etapa tem tempo de duração aproximado de quinze a trinta minutos. Inicia-se 

com a intimação do responsável pela criança ou adolescente para que compareça a audiência 

com antecedência de trinta minutos ao seu início, sendo este o momento em que a vítima e as 

pessoas de sua confiança serão acolhidas pelos técnicos para o inicio dos trabalhos. 

Com essa providência procura-se evitar o encontro da criança com o réu, ainda que 

rapidamente, nos corredores dos foros, tendo já sido constatado que quando isso acontece, 

crianças e adolescentes ficam psicologicamente traumatizados e os depoimentos realizados 

sob a égide dessas emoções tornam-se dúbios e inconsistentes para comprovarem a efetiva 

prática do delito. 

Depois disso, o técnico esclarece à criança e ao seu responsável os papéis que cada 

um exercerá durante a realização do depoimento, aproveitando a oportunidade para mostrar a 

sala de audiência, explicando-lhe ainda o motivo da mesma encontrar-se mais protegida. 

É ainda aqui, no acolhimento inicial, que se abre a oportunidade ao técnico para 

conhecer a linguagem que a criança utiliza para nomear os órgãos genitais, masculino e 

feminino para, no momento da inquirição, ter certeza de que está sendo claro, compartilhando 

do vocabulário infantil específico. 

 

DO DEPOIMENTO OU INQUIRIÇÃO 

Esta etapa tem duração de cerca de vinte a trinta minutos de gravação não 

interrompida devendo, ao início, ser feita a observação de que se trata de uma audiência de 

instrução, realizada na forma processual vigente, pelo sistema presidencial, cabendo ao 

técnico atuar como facilitador do depoimento da criança ou adolescente. 

As perguntas iniciais são realizadas pelo  uiz.  o “Depoimento sem Dano”, em 

regra, o técnico as realiza desde que previamente autorizado, sendo dada após a palavra 

àquele que primeiro postulou a inquirição do depoente para terminar com a parte que 



 
 

 

não postulou a ouvida. 

Todas essas perguntas são intermediadas pelo técnico, que vai adequando-as ao 

universo infanto-juvenil. 

O papel do técnico durante a audiência é facilitar o depoimento da criança, ajudando-

a a ficar mais à vontade para falar sobre assuntos constrangedores para ela, numa postura de 

cuidado e acolhimento. 

Encerrada a inquirição sob a égide desse projeto, o arquivo de som e imagem é 

encaminhado para degravação, que é realizada no prazo máximo de setenta e duas horas.  

Depois de feita a degravação, o termo degravado é juntado aos autos de processo e 

um disco contendo o som e as imagens do depoimento é inserido na contracapa dos autos. 

Para a inquirição das crianças e adolescentes o técnico deve utilizar-se de 

basicamente quatro tipos de perguntas: 

- perguntas abertas, como “o que aconteceu quando voc  ficou com o seu tio naquele 

dia?”, são as que devem ser preferencialmente utilizadas durante o depoimento, eis que 

permitem que o relato seja apresentado segundo a visão que a vítima possui sobre o fato 

investigado, afastando de antemão a possibilidade de haver indução a uma resposta pré-

elaborada. 

- perguntas fechadas, como “seu tio a beijou na boca?”, embora também admitidas 

devem, sempre que possível, ser evitadas, vez que sugerem a prática de uma ação proibida e 

condenada que só podem ser respondidas pela conformação ou negação. 

É nesse tipo de indagação que se fragiliza o depoimento da criança, pois, como a 

maioria destes crimes é praticada sem deixar vestígios materiais, a alegação da defesa se dá 

sempre no sentido de que o depoente é ainda uma pessoa em estágio de desenvolvimento, sem 

completo conhecimento dos assuntos que está a detalhar e que por não possuir opinião própria 

sobre o que lhe aconteceu, tanto assim que não conseguiu detalhá-la, optou por incorporar a 

versão do adulto inquiridor à sua mediante verbalização de uma  nica palavra, o “sim”. 

Quando o técnico utilizar esse tipo de pergunta, sugestiona-se que a mesma venha 

seguida de uma pergunta aberta, para que a pergunta fechada não seja a única responsável 

pela versão apresentada pela criança. 

- perguntas de escolha, como “ele a beijou no rosto ou no pescoço”, também devem 

ser evitadas, pois, da mesma forma que as fechadas, sugerem pelo menos uma possibilidade 

de que a ação proibida tenha ocorrido, razão pela qual, se utilizadas, devem também ser 

intercaladas com outros métodos. 

- perguntas hipotéticas, como “se um tio grande beijou a sobrinha na boca, deveria 

ela ter contado isso aos pais?” devem ser usadas, pois permitem que o técnico abra espaços 

para novas perguntas, permitindo com que a criança consiga, ainda que de modo incipiente, 

relatar seu entendimento sobre o que está sendo investigado.      

Na realidade, quando da tomada do depoimento da vítima os técnicos devem evitar a 

utilização de somente um tipo de pergunta, sendo necessária uma constante mudança entre os 

diferentes modos de questionamento. 

 

DO ACOLHIMENTO FINAL E ENCAMINHAMENTOS 

De forma diferente da que ocorre em um procedimento judicial comum, em uma 

audi ncia realizada sob a égide do “Depoimento sem Dano”, depois de terminada a inquirição 

da criança ou adolescente não é ela dispensada imediatamente, como forma de valorizá-la 

como sujeito de direitos e de afastar a idéia de que aquele momento foi apenas um meio para 

que o Estado conseguisse atingir o desiderato de um processo judicial. 

Nessa fase, que tem duração média de trinta minutos, o técnico permanece com o 

depoente e sua família, com o sistema de gravação desligado, realizando a devolução dos 

depoimentos, inclusive com a coleta no termo de audiência das assinaturas. 



 
 

 

Avaliando as necessidades, o técnico ainda nessa fase, pode realizar intervenções 

como encaminhamento para atendimento junto à rede de proteção.   

 

DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO CONSELHO FEDERAL DE 

PS C L G A S B E   P  JE   “ EP  ME    SEM  A  ” 

A dificuldade da atuação da psicologia no contexto judiciário se manifesta, 

concretamente, nos processos referentes à vitimização sexual infantil, onde a criança é, ao 

mesmo tempo, testemunha e vítima da prática ilícita.  

É histórica a preocupação dos psicólogos e também de outros profissionais que 

atuam na área com a revitimização de crianças e adolescentes abusados sexualmente, pelos 

inúmeros depoimentos, exames médicos e avaliações psicológicas a que são submetidas, 

como também pela excessiva demora na tramitação dos respectivos processos judiciais.  

Em determinadas situações questiona-se, inclusive, se a causa de maior sofrimento é 

o dano psíquico decorrente da violência propriamente dita ou a violência da excessiva 

exposição durante os procedimentos do sistema judiciário e de proteção. 

 corre que a questão envolvendo a psicologia no programa “Depoimento sem Dano” 

apresenta certa diferença em relação às outras modalidades de seu exercício no âmbito 

judiciário, na medida em que neste programa o psicólogo, segundo o pensamento 

predominante entre esses profissionais, não é chamado a desenvolver uma prática “psi”, mas 

ter a função de “boca” humanizada do juiz, procurando ganhar a confiança das supostas 

vítimas para que venham a falar e a constituir prova contra os acusados, possibilitando, desta 

feita, a produção antecipada dessa prova no processo penal, antes mesmo do ajuizamento da 

ação. 

Segundo o Conselho  ederal de Psicologia, no “Depoimento sem Dano” o psicólogo 

parece ser mero instrumento e encontra-se neste lugar apenas como uma duplicação do 

magistrado, para colher o depoimento de uma vítima criança sem supostamente causar-lhe 

danos. As perguntas feitas às crianças são orientadas pela necessidade do processo e 

obedecem à tecnicalidade jurídica. 

O psicólogo, supostamente, é capaz de atender aos requisitos para uma inquirição 

adequada e, em razão disto, o depoimento da criança seria “sem dano”, vez que é uma figura 

acolhedora, que não ameaça, possuindo habilidades para se relacionar e ao mesmo tempo para 

não se deixar enganar, de modo que o depoimento extraído da criança seja confiável. 

Afirma o Conselho Federal de Psicologia que, por mais louváveis que sejam as 

intenções dos juristas, há que se assinalar certa dose de ingenuidade na expressão “sem dano”, 

argumentando no sentido de que uma audiência jurídica não é exatamente o mesmo que uma 

entrevista, consulta ou atendimento psicológico, onde a escuta do psicólogo é orientada pelas 

demandas e desejos da criança e não pelas necessidades do processo. 

Assevera ainda que, em resposta a uma situação traumática, inúmeros sintomas 

podem se colocar no universo infantil, dentre eles o silêncio, afirmando que, nesses casos, o 

silêncio é um recurso da criança para calar o que ainda não tem condição de elaborar.  

Para os profissionais desta área, se a criança cala é preciso respeitar esse silêncio, 

pois é sinal de que ela ainda não tem como falar sobre aquilo, sustentando que os esforços 

devem ser feitos no sentido de ampliar os recursos da criança para a elaboração do 

traumatismo, mas não de maneira forçada, determinada pelo tempo de um processo judicial 

ou pela exigência de um depoimento sobre um fato traumático em relação ao qual ainda não 

tenha recursos para apresentá-lo por meio da palavra. 

Deste modo, entende o Conselho Federal de Psicologia que é sempre danoso obrigar 

a criança a falar sobre o que ainda precisa calar, pois não pôde ser simbolizado. 

Nesse sentido, argumenta Verona, 

se o projeto “depoimento sem dano” é uma resposta da 



 
 

 

justiça ao fato da criança se recusar a falar sobre o 

acontecimento traumático a um estranho, ou falar várias vezes a 

diversos estranhos, é preciso saber que, justamente, estranho à 

criança é o fato traumático, uma experiência sem possibilidade 

de registro simbólico. E é sobre esse acontecimento estranho 

que as palavras se calam, pois não existem palavras que o 

possam expressar. Falar, em muitos dos casos, neste momento 

que sucede ao fato traumatizante, é também um dano, uma 

retraumatização (VERONA e CASTRO, 2009) 

O Conselho Federal de Psicologia se posiciona também no tocante ao desejo de 

depor da criança, sustentando que a criança é um sujeito de direitos e, como tal, pode decidir 

sobre isso, assegurando à mesma o direito de falar ou não sobre o fato. 

Diz o mencionado Conselho que se a criança ou adolescente apresenta a condição e o 

desejo de falar, poderá fazê-lo diretamente ao juiz, pois decidiu por estar diante dele para falar 

sobre o fato, alegando ainda que experiências tem demonstrado que, para a criança, muitas 

vezes, o ato de ser ouvida pelo juiz possui um efeito de re-significação de seu sofrimento e de 

reestruturação psíquica. 

Por fim, assevera ainda que se a instituição judiciária precisa de especialistas em 

extração da verdade de crianças e adolescentes, utilizando, para isso, de sofisticados aparatos 

tecnológicos, isso significa, em si, uma evidência de que a criança ou adolescente ainda não 

apresenta os recursos simbólicos para expressar-se verbalmente sobre o fato ou que resiste a 

falar sobre ele, considerando a tecnologia inventada para a produção desta “extração” como 

uma via forçada que, não só violenta e abusa dos direitos da criança como também produz 

subjetividade, asseverando:  

O Conselho Federal e a Comissão Nacional de direito Humanos 

sugerem que a Justiça construa outros meios de montar um 

processo penal e punir o culpado pelo abuso sexual de uma 

criança ou adolescente, pois não Serpa pelo uso de modernas 

tecnologias de extração de informações, mesmo com a presença 

de psicólogos supostamente treinados, fora de seu verdadeiro 

papel, que iremos proteger a criança ou o adolescente abusado 

sexualmente e garantir seus direitos.  

Não se pode afirmar que uma intervenção descontextualizada, 

sem continuidade, sem acompanhamento prévio e posterior não 

possa causar danos e sofrimentos. Aqui, vamos a priorização da 

busca de uma condenação a qualquer preço, colocando a 

criança ou o adolescente em um lugar de objeto; vemos a mera 

criminalização confundindo-se com a lei e com a justiça, 

sobrepondo-se aos direitos dos sujeitos, no caso, crianças e 

adolescentes, e aos seus sofrimentos (VERONA, p. 3). 

 Ademais, eventuais perguntas feitas pelo psicólogo à criança não podem ser 

qualificadas como inquirições, pois estes profissionais não pretendem, com isso, esclarecer a 

verdade real ou a verdade verdadeira dos fatos, porque nas praticas “psi” as fantasias, erros, 

lapsos, esquecimento, sonhos, pausas, silêncios e contradições não são entendidas como 

sendo opostos à verdade. 

Acredita a psicologia que não se fará proteção à criança e ao adolescente reduzindo 

todas as falas e práticas a uma racionalidade única e totalizante. Ao contrário, afirma 

ARANTES 

Se o psicólogo não se diferenciar do juiz, se for apenas o seu 

duplo, não haverá espaço para outra fala da criança que não seja 

a de vitima, uma vez que no procedimento judiciário em 

questão a criança é qualificada necessariamente como 



 
 

 

vítima e sua fala tomada como depoimento. Assim, 

contrariando as aparências, caso o lugar reservado ao psicólogo 

seja apenas o de instrumento ou de duplo humanizado do juiz, 

acreditamos que tal depoimento não será “sem dano”, pois 

anulará o espaço onde a criança poderá existir de uma outra 

forma – inclusive fora da conceituação jurídica de vítima. Um 

depoimento não é “sem dano” apenas porque a inquirição do 

juiz foi feita por um psicólogo e gravada em sala separada, 

obtendo-se uma suposta verdade objetiva dos fatos. Não é 

adotando-se um comportamentalismo ingênuo que operadores 

do direito e equipe técnica resolverão suas contradições. 

(ARANTES, 2007, p. 3). 

 

Todavia, ainda sob o enfoque psicológico, a gravação e a anexação aos autos da fala 

da criança, prolongando seu depoimento para além da decisão do juiz, vez que as mesmas 

poderão ser revistas e reinterpretadas continuamente, não abre espaço para se pensar que isto 

seja “sem dano” para a criança, já que a mesma pode ter a sua fala retomada e reinterpretada a 

cada momento, não por ela, mas por terceiros. 

Discute-se também se a utilização de equipamentos como brinquedos, bonecos, papel 

e lápis pra desenho, não constitui técnicas de extração da verdade sem que a criança se dê 

conta de que está sendo inquirida. Sobre o tema, questiona a professora Aleixo se o 

“Depoimento sem Dano”  

na medida em que [...] esconde o juiz, o promotor, o advogado 

e eventualmente o réu – os quais estariam na sala de audiências 

– não induziria a criança a acreditar que está em companhia 

apenas de uma pessoa de sua confiança, em nada modificando 

esta situação dizer à criança que o Juiz e demais pessoas 

encontram-se na sala ao lado? (ALEIXO, 2008, p. 25). 

 ão seria a técnica do “Depoimento sem Dano”, pergunta Aleixo, 

Uma forma de enganar o depoente, buscando angariar sua 

confiança no sentido de que ele revele o ocorrido, e assim 

produza prova judicial, ainda que mal compreenda o contexto 

em que se encontra e as conseqüências de sua fala? Não feriria, 

tal procedimento, o principio da dignidade e do respeito à 

criança e ao adolescente, submetendo-os a uma teatrologia que 

subverte o próprio papel do psicólogo e de sua intervenção? 

(ALEIXO, 2008, p. 37). 

Nós, operadores do direito, não podemos coadunar com as idéias defendidas pelo 

Conselho Federal de Psicologia. A inquirição da criança ou adolescente vítima de abuso 

sexual é inevitável na grande maioria dos casos, considerando que muitas vezes seu 

testemunho é a única prova passível de ser produzida nos processos que apuram esses crimes. 

É necessária a repressão Estatal aos agentes que praticam tais crimes. Tal repressão, 

via de regra, se dá com a punição, ou com o medo incutido nas mentes dos agressores de 

serem punidos em decorrência da prática daquela conduta delitiva. 

Imprescindível que haja um índice elevado de condenações nos processos de abuso 

sexual em desfavor de crianças e adolescentes para que a sociedade se sinta protegida dos 

sujeitos ativos de tais práticas delitivas,  isso só ocorrerá quando a prova produzida no 

caderno processual for robusta, passível a ensejar uma condenação criminal, e não permeada 

de dúvidas como as atualmente produzidas. 

 

CONSIDERAÇÕES 



 
 

 

 

É sabido que é dever do Estado coibir a prática de condutas ilícitas e o meio possível 

para tal coibição é a imposição de normas proibitivas, de modo que o agente, antes de 

perpetrar tais condutas, sinta o medo da punição que pode advir da conseqüente da prática da 

mesma.  

Apesar da mera imposição por parte do Estado de normas proibitivas, é necessário 

que, quando da sua aplicação, as mesmas efetivamente punam os agentes de tais condutas 

ilícitas, o que, via de regra, não ocorre na maioria dos casos de abuso sexual perpetrado em 

desfavor de crianças e adolescentes, que tramitam sob a égide dos procedimentos comuns. 

Nos processos comuns, os índices de condenação dos delinquentes que praticam 

crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes são ínfimos, o que causa, não só nas 

vitimas, mas também na sociedade como um todo, um sentimento de injustiça. 

Por sua vez, na vara da infância e juventude de Porto Alegre, onde o projeto 

“Depoimento sem Dano” foi há tr s anos implantado, os índices de condenação aumentaram 

consideravelmente. Essa nova forma de inquirir crianças e adolescentes vítimas de abuso 

sexual fez com que, nos últimos três anos, 59% dos acusados pela prática dessas condutas 

criminosas fossem condenados, suscitando nas vítimas bem como na população um 

sentimento de segurança e crença no poder sancionador estatal. 

Tendo em vista que os delitos sexuais são praticados, quase que na íntegra, de modo 

a não deixar vestígios materiais, a única prova a ser produzida, nesses casos, é o depoimento 

prestado pela própria vítima. 

Assim, considerando a inevitabilidade da inquirição judicial da criança ou 

adolescente vítima de abuso sexual, porque não realizá-la de modo a não proporcionar uma 

vitimização secundária na mesma? 

A psicologia não merece razão quando afirma que o psicólogo, no projeto 

“Depoimento sem Dano” atua como uma “boca humanizada” do magistrado. 

Ao contrário, como afirmado inúmeras vezes pelo idealizador deste projeto, o juiz 

José Antonio Daltoé Cezar, o papel do psicólogo durante a audiência é facilitar o depoimento 

da criança, ajudando-a a ficar mais à vontade para falar sobre assuntos que lhe são 

constrangedores, numa postura de cuidado e acolhimento.  

Ocorre que, todo o óbice colocado por parte do serviço técnico, quer da psicologia 

quer dos assistentes sociais, só o são porque os mesmos não conhecem a fundo o trabalho 

realizado no “Depoimento sem Dano”. 

O objetivo principal do mencionado projeto é proteger a criança, fazendo com que 

não seja necessário que a mesma fale das experiências por ela vividas e que lhe são 

traumáticas de frente com o réu, facilitando, desta feita, a expressão por parte da mesma das 

situações vivenciadas. 

Que mudanças sempre provocam resistências é fato, ainda mais no caso objeto do 

presente estudo, onde não é costumeiro que pessoas do sistema judicial e do sistema de saúde 

trabalhar em conjunto, interagindo. Quando isso acontece, elas sentem-se invadidas nas suas 

esferas de competência, o que não é de todo modo correto, pois, cada qual trabalhará dentro 

de sua esfera de competência, conjuntamente com os demais profissionais. 

 á grandes possibilidades de que o projeto “Depoimento sem Dano” produza, 

efetivamente, os frutos por ele almejados, o que já vem ocorrendo e pode ser observado na 

Comarca de Porto Alegre. 

Técnicas semelhantes à do “Depoimento sem Dano” foram adotadas em países como 

França, Espanha, Canadá, Argentina e África do Sul, esta última, inclusive, trabalha com 

sistema similar há quase quinze anos e vem produzindo bons frutos. 

 ão implementar ou ao menos tentar utilizar a técnica do “Depoimento sem Dano” 

no nosso país não me parece a postura mais correta a ser adotada, vez que o mesmo  já 

provou que alcançou êxito nos Estados brasileiros onde já foi implementado. 



 
 

 

Assim, levando em consideração a doutrina da proteção integral e tendo em vista os 

resultados positivos no tocante aos Estados onde o projeto em tela já foi efetivado, sou pela 

implementação do projeto “Depoimento sem Dano” em todos os demais estados da federação, 

a fim de melhorar as condições de inquirir crianças e adolescentes, objetivando não mais 

causar danos secundários às vítimas, tão prejudiciais quanto os primários, causados pelo 

abusador, fazendo valer as disposições constitucionais e infraconstitucionais já em vigência 

no nosso país. 
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