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Resumo 

 

Uma das questões que tem ocasionado preocupação constante no que diz 
respeito à proteção legal à criança e ao adolescente refere-se à violência 
em suas mais variadas expressões, seja ela sexual, física ou psicológica. 
Será abordada especificamente neste artigo a questão da violência sexual e 
a dificuldade de sua identificação e notificação, conforme orienta o Estatuto 
da criança e do adolescente – ECA.  Além disso fará uma breve analise 
acerca da legislação que garante a proteção à criança e ao adolescente 
vítima de violência sexual.  Outro ponto a ser discutido é a questão da 
imposição legal de notificar os casos suspeitos ou confirmados bem como a 
ciência as autoridades competentes.   
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Introdução 

 

A questão da violência contra criança e adolescente, não é uma questão nova 

e nem fruto da contemporaneidade. A discussão sobre o tema é sempre polêmica e 

cercada de muita dor, medo e sofrimento por parte da família e principalmente das 

vítimas, que são a parte mais frágil nessa relação de violência e dominação. É 

importante destacar que a questão da violência contra criança e adolescente, chama 

atenção a partir da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

passa a reconhecê-los como sujeitos de direitos, garantindo-lhes proteção à vida, à 

saúde e a todos os direitos fundamentais, como aduz o art. 7º do referido diploma 

legal. O tema ganha mais relevância ainda, com o advento da Lei 12.015/ 09, 

publicada recentemente, no ano de 2009, que deu maior visibilidade ao tema.  

 As crianças e adolescentes vítimas de violência sexual tem os seus 

direitos negados tanto por aqueles que devem lhes garantir proteção, no caso em 

que a violência é perpetrada no seio familiar, quanto pelo Estado, que não garante a 

efetiva proteção aos seus direitos fundamentais. A violação aos direitos humanos 
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marca a vida das crianças, adolescentes e suas famílias e deixam sequelas difíceis 

de serem apagadas.  

Outro ponto que merece destaque é que, com a publicação da Lei 12.015/09 

passou a ser regulado o estupro de vulnerável, e sua ampla divulgação pode ter 

contribuído para o aumento do registro de ocorrências frente aos órgãos de proteção 

dos direitos das crianças e adolescentes vítimas de violência. 

A pesquisa será feita por meio de referencial teórico, baseado na 

argumentação e ratificação. Serão analisados conceitos doutrinários e legais que 

tratam do tema da violência sexual contra crianças e adolescentes e o sistema de 

garantia de direitos. 

 

 

1. A proteção legal 

 

 

O problema da violência sexual contra criança e adolescente vem 

aumentando de forma assustadora em todo país. O tema passa a ser percebido com 

mais força a partir da década de 80 quando se intensificou a luta para garantia dos 

direitos da criança e do adolescente, aproveitando o momento de mudança da 

Constituição. (AZEVEDO ; GUERRA, p. 293).  

Outro ponto que chama atenção é que ainda nos anos 80, a questão da 

violência, de forma geral, passou a figurar como segunda causa de mortes no Brasil, 

perdendo apenas para doenças do aparelho circulatório. Tais índices impuseram a 

necessidade de se combater esse complexo fenômeno social de consequências das 

mais diversas em nossa sociedade. (MINAYO & SOUZA, 1993) 

Segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República  (SDH), no ano de 2013 foram registrados 1.449 denúncias de exploração 

sexual contra menores. Esse número é bastante expressivo e preocupante, e apesar 

de ser muito alto, não reflete a totalidade dos casos, visto que muitas pessoas ainda 

não denunciam por medo dos agressores, por depender financeiramente dele, ou 

por não acreditar na palavra do menor. 

A proteção aos direitos da criança e do adolescente é amplamente 

assegurada e garantida em nosso ordenamento jurídico. Fazendo uma análise 

aprofundada sobre o tema da violência sexual contra o referido público facilmente se 
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percebe que de fato existe uma ampla abordagem sobre o tema, sendo assim uma 

vasta proteção legal. Essa proteção se faz presente, desde a nossa lei maior, a 

Constituição da República de 1988, passando pela lei especial de proteção a criança 

e adolescente, Lei nº 8.069, publicada em 1990, dois anos após a Constituição – 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Ressalte-se que o tema da violência 

sexual, começa a chamar mais atenção a partir da publicação ECA, que passa a 

reconhecê-los como sujeitos de direitos, garantindo-lhes proteção à vida, à saúde e 

a todos os direitos fundamentais, como aduz o art. 7º do referido diploma legal, bem 

como da Lei 12.015/ 09, que deu maior perceptibilidade ao tema. Não se pode 

deixar de destacar o Código Penal de 1940 que, no que pertine ao tema sofreu 

alterações em seu Título VI – Dos crimes contra a Dignidade Sexual, Capitulo I – 

Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual, especialmente em seus artigos 213 e 

seguintes, pela lei 12.015/09, tratando especificamente de estupro, excluindo o 

artigo 214 que versava sobre a conjunção carnal, ato libidinoso, alterando a 

conceituação e as penas previstas, bem como incluindo novas tipificações. 

Todas as crianças são sujeitos de direitos. Direitos esses dispostos em nossa 

legislação. As crianças já nascem com eles garantidos independente de ter 

consciência ou conhecimento sobre os mesmos, e garantí-los é dever da família, do 

Estado e da sociedade, nos termos da doutrina da proteção integral. 

A doutrina da proteção integral, que a partir de 1988 passou a ser entendida 

como prioridade absoluta, já chegou com atraso, pois no cenário internacional já fora 

publicada em 1959 pela Organização das Nações Unidas – ONU a Declaração dos 

Direitos das Crianças. Essa declaração acabou servindo de base para referida 

doutrina. 

Em primeiro plano pode-se destacar o princípio da dignidade da pessoa 

humana, que passou a ser o ponto alto, o fundamento das Constituições dos países 

democráticos. A dignidade da pessoa humana se constitui em um valor inerente ao 

indivíduo, sendo indisponível e irrenunciável. Ninguém pode abrir mão de sua 

dignidade. Sua existência é resultado do seu caráter supra-constitucional. Tal 

princípio transporta a finalidade do Estado para o indivíduo, direcionando assim, 

toda sua atuação para a persecução dos direitos fundamentais do mesmo, bem 

como o progresso da justiça social. 

Destaca-se a seguir, o artigo 1º da CF, que faz referência ao supracitado 

princípio: 
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Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-
se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:                                 
III - a dignidade da pessoa humana; (BRASIL, 1988, pág.2) 

  

O artigo 1º da CF/88 mostra a importância da preservação da dignidade da 

pessoa humana, pois trata da preocupação constitucional em garantir os direitos 

sociais e individuais, valores intrínsecos ao ser humano, visando uma convivência 

social saudável e harmoniosa, bem como o bem-estar do indivíduo. 

 Outro ponto que merece destaque é no que diz respeito a proteção aos 

direitos sociais, também garantidos na Constituição, em seu artigo 6º que diz: “São 

direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL,1988, pág. 12 ). O 

referido artigo demonstra a clara preocupação do legislador constituinte em proteger 

a infância sadia, voltada para o pleno desenvolvimento do indivíduo. 

 Ainda no âmbito da proteção constitucional, pode-se frisar o artigo 226 em 

seu paragrafo 8º, no que pertine a proteção especial que deve ser propiciada pela 

família sendo dever do Estado protegê-la: “O Estado assegurará a assistência à 

família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações”. (BRASIL, 1988, pág. 165) 

A Constituição Federal em seu art. 227, assegura que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e 
opressão. 
§ 4º - A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração 
sexual da criança e do adolescente. (BRASIL, 1988, pág. 166)  

  

Deste artigo da nossa lei maior, podemos aduzir a importância de se proteger 

a criança e o adolescente, deixando-os a salvo de toda forma de violência e 
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exploração, que possa causar qualquer tipo de dano físico ou psicológico que 

venham a comprometer o seu desenvolvimento pleno e saudável. 

 Dando seguimento a pesquisa acerca da proteção legal ao tema da violência 

sexual, não se pode deixar de destacar o Estatuto da Criança e do Adolescente - 

ECA. 

 Em seu artigo 5º diz que: 

 

Art. 5° - Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou 
omissão, aos seus direitos fundamentais. (BRASIL, 1990. pag.10) 

 

Fica evidente a preocupação do ECA em resguardar a criança e o 

adolescente e assegurar sua proteção, bem como o objetivo de inibir qualquer forma 

de domínio e exploração que possa vir a causar qualquer tipo de dano ou 

constrangimento, presente ou futuro. 

Existe ainda a falsa impressão da sociedade, esse sentimento é causado 

também pelo desconhecimento da legislação e por fatores culturais, que a violência 

sexual em suas mais variadas formas de expressão, só se concretiza se deixar 

marcas físicas visíveis na vítima. Essa noção cai por terra ao analisar o art. 240 do 

ECA que diz: 

 

Art. 240.  Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, 
por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, 
envolvendo criança ou adolescente:      
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.  
§ 1o  Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, 
coage, ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança 
ou adolescente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda 
quem com esses contracena.  
§ 2o  Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o 
crime:  
I – no exercício de cargo ou função pública ou a pretexto de exercê-
la;  
II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de 
hospitalidade; ou  
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou 
afim até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, 
empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha 
autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.” (NR) (BRASIL, 
1990, pag. 104) 
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Tal artigo bem como o art. 241-A, até o 241-E, referem-se a exploração 

sexual. O agressor pode não ser o agente que esta deixando marcas visíveis no 

corpo da criança ou adolescente, mas esta servindo de agente reprodutor da 

violência cruel que deixará marcas profundas na alma da vítima explorada em sua 

intimidade e inocência. 

Essa distorção quanto a percepção da violência foi corrigida pelo legislador, 

quando da alteração promovida pela Lei 12. 015/ 09, que promoveu mudanças 

significativas relativas ao estupro, passando a ser considerado como tal, qualquer  

ato libidinoso, praticado contra menor de 14 anos, seja conjunção carnal, seja ato 

diverso dela, desconsiderando-se a existência ou não da violência.  

De acordo com a inteligência do art. 213 do Codigo Penal, só a mulher 

(criança, adolescente ou adulta) podia ser vitima de estupro, visto que a definição 

era de que o estupro é “Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência 

ou grave ameaça: Pena-reclusão, de seis a dez anos”.(BRASIL, 2008, p. 92). 

Segundo definição de Nelson Hungria, entendia-se por conjunção carnal: 

 

A conjunção sexual, isto é a copula secundum noturam, o 
ajuntamento do órgão genital do homem com o da mulher, a 
intromissão do pênis na cavidade vaginal. Não se compreendem, 
portanto, na expressão legal, o coito anal e a fellatio in ore, pois o 
anus e a boca não sãp órgãos genitais.(HUNGRIA, PAG. 117) 

  

Porém com o advento advento da lei 12.015/09, o artigo 231 do Código Penal 

fora reformulado e qualquer pessoa pode ser vítima de estupro, bem como pode ser 

sujeito ativo. Conferindo o que diz a nova redação do art. 213: 

 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique 
outro ato libidinoso.Pena – reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.§ 1o 
Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:Pena – 
reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.§ 2o Se da conduta resulta 
morte: Pena – reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos” (BRASIL, 
2012, p. 92) 
 
 

 Portanto estende-se a proteção e qualquer sujeito passivo pode ser vitima de 

estupro, tanto do sexo feminino como do sexo masculino. O sujeito passivo passa a 

ser a pessoa humana. Há uma proteção maior a dignidade da pessoa humana e 
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com o aumento da pena, evidencia-se uma tentativa de coibir um crime perverso 

que deixa marcas para o resto da vida. (GRECO; RASSI, pag.141). 

  

 Porém se o sujeito passivo for menor de 14 anos ou caso não tenha pleno 

discernimento, causado por enfermidade ou por deficiência mental, o crime praticado 

será o descrito no artigo 217 – A, do Código Penal, conforme verifica-se redação a 

seguir: 

 

Estupro de vulnerável  
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 
(quinze) anos.           § 1º Incorre na mesma pena quem pratica as 
ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a 
prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não podeo ferecer 
resistência.                                                                                 § 
2o(VETADO)  
§ 3º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:  
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.                         
§ 4º Se da conduta resulta morte:                                                            
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.  (BRASIL, 2012, p. 
92) 
 

Do referido artigo, deduz-se que o legislador considera vulnerável, os 

menores de quatorze anos de idade, conferindo a eles maior proteção, sobretudo no 

que tange a dignidade sexual dos mesmos.  (GRECO; RASSI, pag. 150) 

O novo tipo penal, que institui essa categoria jurídica, a figura do vulnerável 

foi introduzida no ano de 2009 e vem regulado no título VI dos Crimes contra a 

dignidade sexual, capítulo II dos Crimes sexuais contra vulnerável, que antes da 

alteração promovida pela Lei 12.015 de 09 o Capítulo II era intitulado “da Sedução e  

da corrupção de menores”. 

O artigo 218 do CP também sofreu modificações e a tipificação de corrupção 

de menores não mais aparece em sua nova redação, conforme observa-se a seguir: 

“Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de 

outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” (BRASIL, 2012, p. 92) 



 8

Observa-se que o bem jurídico tutelado é a integridade sexual, daquele que 

considera-se estar em fase de formação, o denominado pela lei como vulnerável. 

O artigo seguinte, o 218- A, que se refere a “ Satisfação de lascívia mediante 

presença de criança ou adolescente” também fora introduzido pela Lei 12.015/09 

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) 
anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem: Pena - 
reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. (BRASIL, 2012, p. 92) 

 

A análise do supracitado artigo não abrange ao maior de 14 anos, porém o 

artigo seguinte o 218 - B protege também o maior de 14 e menor de 18 anos contra 

o favorecimento à prostituição:  

Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração 
sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável.      Art. 218-
B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por 
enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar 
que a abandone: 
Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 1o  Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem 
econômica, aplica-se também multa.          
§ 2o  Incorre nas mesmas penas:          
I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém 
menor de 18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação 
descrita no caput  deste artigo;        
II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se 
verifiquem as práticas referidas no caput  deste artigo§ 3o  Na 
hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da 
condenação a cassação da licença de localização e de 
funcionamento do estabelecimento. (BRASIL, 2012, p. 92) 
 

 Verifica-se que o legislador sistematizou uma figura diferenciada para o 

favorecimento à prostituição de vulneráveis. Porém o conceito de a que o artigo se 

refere, considera o menor de 18 anos e no estupro de vulneráveis são aqueles 

menores de 14 anos. (GRECO; RASSI, pag.153) 
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 Feita uma analise sobre a legislação que protege a criança ou adolescente 

vitima de violência, faz-se mister, abordar um pouco sobre a violência em suas mais 

variadas formas de expressão. 

 

2. Violência contra criança e adolescente e suas mais variadas formas de 
expressão 
 

 

 O problema da violência, hodiernamente, é um assunto de grande importância 

política, social e de saúde pública. Os números alarmantes da violência acabam por 

criar a necessidade intrínseca de se combater este fenômeno social amplamente 

complexo. A violência tráz as mais diversas consequências e certamente 

desaguarão no sistema de saúde pública que necessitara do devido amparo legal a 

fim de proteger a vítima e encaminhar o caso as autoridades competentes, a fim de 

punir o culpado, protegendo a coletividade e tentando deixar a salvo a sociedade de 

sofrer futuras agressões. 

 Nos dias atuais a questão da violência figura como um problema que circunda 

a vida de grande parcela da sociedade, possivelmente, a totalidade dela. Passando 

a ser muitas vezes naturalizado, visto como um mal comum pela sociedade, que 

pode acontecer com qualquer pessoa, a qualquer hora. A violência está no cotidiano 

dos moradores das grandes cidades, constituindo um grave problema social, 

econômico e de saúde publica de grandes proporções. 

 Diariamente, assistimos atos de violência evidenciados pela mídia televisiva e 

escrita. O cenário da violência é muito variado, ocorrendo desde o local mais 

improvável, que é a residência, a escola onde estuda, a localidade em que mora. Em 

suma qualquer espaço público ou privado, podem se tonar lócus de perpetração da 

violência contra criança ou adolescente. 

Serão abordados, a seguir algumas formas das expressões da violência. 

Segundo definição da Organização Mundial de Saúde, violência se conceitua 

como: 

Uso intencional de força física ou do poder (real ou em ameaça), 
contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade que resulte ou possa resultar em lesão, morte, dano 
psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. 
(Organização Mundial da Saúde - OMS, 2002) 
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Tal definição aborda de uma forma geral o conceito de violência, entendida 

como um ato praticado por alguém que tenha poder de dominação sobre a vitima, 

que exerça um tipo de influência seja pela força física ou pela autoridade que o 

agressor venha a exercer sobre a mesma. 

Outro conceito geral bastante difundido na doutrina diz que a violência é: 

 

  Todo ato de omissão, praticado por pais, parentes ou  responsáveis 
contra criança e/ou adolescente, que sendo  capaz de causar dano 
físico, sexual e/ou psicológico a vitima,  implica numa transgressão do 
poder/dever de proteçãp do  adulto e, por outro lado, numa 
coisificação da infância, isto é  numa negação do direito que crianças 
e adolescentem têm de  ser tratados como sujeitos e pessoas em 
condição peculiar de  desenvolvimento. (AZEVEDO E GUERRA, 2010, 
pag. 293) 

 
Prosseguindo com o estudo da violência, destaca-se a definição de violência 

física adotada por Gomes, que se refere a esta como: 

 

Qualquer ação única ou repetida, não acidental (ou intencional, 
cometida por um agente agressor adulto (ou mais velho), contra 
criança ou adolescente, que provoquem consequências danosas 
leves e, ou, externas como a morte. Constitui uma faceta mais visível 
da violência cometida contra criança u adolescente, resultando em 
ações que deixam marcas visíveis (GOMES, 2002, apud Melo & 
Silva, 2005; 29. Grifos do autor) 
  
 

Segundo Assis & Deslandes, esse tipo de violência demonstra um impacto 

relevante na área de saúde,, visto que, junto com os acidentes, constituem-se a 

primeira razão de morte no Brasil, de crianças na faixa etária ente 0 e 5 anos. 

(ASSIS & DESLANDES, 2004, pag. 78) 

 

Violência Física: 

São atos violentos, nos quais se faz uso de força física de forma 
intencional, não acidental, com objetivo de ferir, lesar, provocar dor e 
sofrimento ou destruir a pessoa, deixando, ou não, marcas evidentes 
em seu corpo. Ela pode se manifestar de varias formas, como tapas, 
beliscões, chutes, torções, empurrões, arremesso de objetos, 
estrangulamentos, queimaduras, perfurações, mutilações, dentre 
outras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, pág. 41) 

 
. 

A violência física ocorre muito no seio doméstico e por vezes se mostra 

irrelevante o número de notificações realizadas, visto que como é perpetrada por 
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quem tem o dever de cuidado, este tira a criança de circulação, deixando de leva-la 

a escola, por exemplo, esperando a criança ficar curada dos ferimentos que venha a 

ter sofrido, dificultando a percepção de que aquela criança ou adolescente esteja 

sofrendo algum tipo de violência física. Na maioria das vezes as autoridades tomam 

conhecimento quando a violência é praticada de uma forma mais grave que a 

criança ou adolescente necessite de atendimento na rede de saúde e esta é 

identificada por profissionais, que imediatamente adotam as medidas legais cabíveis 

pertinentes a violência sofrida ou quando amigos, parentes ou vizinhos de alguma 

forma percebem a violência e a denúncia. 

 

 A violência psicológica, segundo definido na cartilha do Ministério da Saúde 

é: 

Toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, 
cobrança exagerada, punições humilhantes e utilização da pessoa 
para atender às necessidades psíquicas de outrem. É toda ação que 
coloque em risco ou cause dano à autoestima, à identidade ou ao 
desenvolvimento da pessoa. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011, pág. 
41) 
 

 
 Essa modalidade de violência pode ser  chamada de violência moral quando 

ela ocorre no ambiente de trabalho. Como o presente artigo se refere à violência 

praticada contra criança e adolescente o conceito de assédio moral não será 

detalhado. 

A violência psicológica  se caracteriza como uma ação ou omissão que possa 

vir a causar algum tipo de dano a autoestima, a identidade ou ao desenvolvimento 

da pessoa: seja esse em forma de agressões constantes com palavras em tom de 

ameaças, insulto, humilhação, rejeição, desrespeito, cobranças feitas com exageros 

e utilização da pessoa para atender as necessidades psíquicas de outrem. Todas 

essas ações juntas ou isoladamente, caracterizam a violência psíquica. 

 Essa modalidade se constitui umas das modalidades de mais difícil 

identificação quando praticada isoladamente, porém geralmente esta associada às 

outras formas de violência. 

 

Outra modalidade de violência praticada contra criança e 
adolescente é a negligência/abandono, que é conceituada segundo o 
Ministério da Saúde como: “a omissão pela qual se deixou de prover 
as necessidades e os cuidados para o desenvolvimento  físico, 
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emocional e social da pessoa atendida/vítima. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2011, pág. 43). 
 
 

Essa violência se reflete na recusa que promover cuidados básicos 

necessários a alguém que por estar sob seus cuidados deveria receber atenção 

referente a higiene, alimentação, medicação, a devida proteção contra frio e calor, 

estimular e promover a frequência escolar. Qualquer omissão relativa a esses 

cuidados, caracteriza a negligência/ abandono, inclusive sendo  considerado crime 

mesmo sendo praticado por familiar. 

O abandono é considerado uma forma extremamente grave  de negligência. 

Por fim não menos impactante e brutal, mas talvez a que cause maior impacto 

social, diz respeito á violência sexual. 

 

  É qualquer ação na qual uma pessoa, valendo-se da sua posição de 
poder e fazendo uso de força fisica coerção, intimidação ou 
nfluencia psicologica, com uso ou não de armas ou drogas, obriga 
outra pessoa – de qualquer sexo – a ter, presenciar, ou participar 
de alguma maneira de interações sexuais ou a ultilizar, de qualquer 
modo, a sua sexualidade, com fins de lucro, vingança ou outra 
intenção. (Ministério da Saúde, 2011, pag. 42) 

 

  Esse conceito traduz a realidade das crianças vítimas de violência, porém  

deixa de fora de seu alcance, as vitimas que são agredidas por outros perpetradores 

da violencia por ela sofridas, tais como, conhecidos que não tenham dever de 

cuidado, como também desconhecidos que também cometem atos de violência 

sexual contra criança e adolescente. 

  Segundo aduz o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, em seu art. 5º: 

Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer  forma de negligência, 

discriminação, exploraçao, violência,  opressão, punindo na forma da lei quelquer 

atentado por ação  ou omissão aos seus direitos fundamentais. (BRASIL, 1990, p. 

18).  

 Segundo Minayo, outro conceito bastante difundido na doutrina acerca do 

tema diz que a violência sexual contra criança e adolescente é: “todo ato/jogo sexual 

que visa a estimular a vítima ou utilizá-la para obter excitação sexual e práticas 

eróticas, pornográficas e sexuais, impostas por meio de aliciamento, violência física 

ou ameaças (MINAYO et al., 2005)”. 
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03. O dever legal da notificação compulsória 

 

Até o final dos anos 90 não existia um mecanismo capaz de servir de 

fundamento, instrumento para dar visibilidade a violência sofrida por crianças e 

adolescentes e, sendo assim, não havia planejamento a fim de enfrentar essa 

complexa problemática. Um dos instrumentos capazes de mobilizar a rede de 

proteção a criança e ao adolescente é a notificação compulsória, que fomenta o 

planejamento de políticas públicas para o enfrentamento da violência contra o 

referido publico. 

Essa notificação compulsória, tornou-se um mecanismo muito importante para 

se garantir a proteção integral as vitimas de violência, e deve ser realizada para 

casos suspeitos ou confirmados de violência contra criança ou adolescente . 

Destaca-se o art. 18 do ECA: 

 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do 
adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, 
violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. (BRASIL, 1990, 
pág. 13) 

 
Dito isto, não resta dúvida de que qualquer pessoa que tenha conhecimento 

ou que suspeite da ocorrência de qualquer tipo de violência praticada contra criança 

ou adolescente, tem o dever de denunciar. Complementando, o artigo 70 do ECA 

posiciona-se no mesmo sentido quando diz que: “É dever de todos prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação de direitos da criança e do adolescente”.   

 

A notificação compulsória foi instituída através da portaria de nº 1.968/GM em 

26 de outubro de 2001. 

As unidades hospitalares por recebem grande parte das vítimas de violência 

sexual, tanto por tratar os agravos a saúde dos casos agudos como crônicos, 

tornaram-se parceiros importantes e vem desempenhando uma função de 

fundamental importância, não apenas para prevenção. Como também detectando 

situações de violência. 

 

Tal notificação deve ser comunicada as autoridades competentes por todo 

cidadão que tome conhecimento de que alguma criança ou adolescente possa estar 
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sendo vitima de alguma forma de violência. Um dos órgão que devem ser 

comunicados de tal ocorrência, é o Conselho Tutelar, conforme garantido no artigo 

13 do ECA, descrito a seguir: 

 

Art. 13. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra 
criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 
Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras 
providências legais. (BRASIL, 1990, pág. 12) 
 

  

Da inteligência do supracitado artigo, a suspeita de maus-tratos, que a 

doutrina interpreta como sendo violência em todas as suas formas, torna a 

notificação compulsória. A não notificação, ou seja, a recusa em comunicar as 

autoridades competentes, implica em algumas penalidades, como estabelece o 

artigo 245 do ECA: 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por 
estabelecimento de atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-
escola ou creche, de comunicar à autoridade competente os casos 
de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou confirmação de 
maus-tratos contra criança ou adolescente:                                                                              
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o 
dobro em caso de reincidência. (BRASIL, 1990, pág. 109) 

Deve-se destacar que a notificação não é sinônimo de denúncia. O que esta 

se dizendo é que aquela criança ou adolescente está precisando de uma atenção 

especial dos órgãos de proteção. Vale salientar que a comunicação pode ser feita 

diretamente ao conselho Tutelar, ao Ministério Publico, ao Departamento de Policia 

da Criança e do Adolescente ou a Delegacia de Policia. Destacando que ao 

Ministério Publico, cabe a propositura da ação penal contra os autores da violência, 

bem como o afastamento do agressor da moradia, se for o caso. 

Este instrumento de notificação é de fundamental importância para o registro 

dos casos de violencia sexual contra crianças e adolescente, pois, exis 

te a determinação legal de que o profissional que identifique a situação real 

ou suspeita de violência realize a notificação compulsória e a remeta aos orgãos de 

proteção, tais como DPCA e Conselho Tutelar, para adoção das medidas protetivas 

e penais cabíveis. 

Tal fato esta descrito no art. 130 do ECA: 
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Art. 130. Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso 
sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária 
poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do 
agressor da moradia comum.                                                                             
Parágrafo único.  Da medida cautelar constará, ainda, a fixação 
provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou o 
adolescente dependentes do agressor. (BRASIL, 1990, pág. 66) 

 

Ressaltando que tais medidas só podem tomadas pela autoridade judiciária 

competente, em sede de liminar, sendo portanto uma medida temporária, que tem o 

intuito de manter a criança ou adolescente longe e protegida do seu agressor. Sendo 

fixado provisoriamente alimentos de que precisem, caso sejam dependentes do 

mesmo. 

 

Considerações finais 

 

 Ficou evidenciado que estudo sobre o tema da violência sexual é bastante 

complexo e requer bastante atenção, principalmente quando a vítima se trata de 

criança ou adolescente.   

 Diante disso, constata-se, na pesquisa realizada em torno da legislação de 

amparo a vitima de violência, que existe uma real preocupação em proteger e 

resguardar a pessoa vitimizada, em especial aqueles que estão em formação 

psíquica e devem ter atenção peculiar. Restou evidenciada também, a importância 

do cuidado na identificação da situação violência e da realização da notificação 

compulsória pelos profissionais que tenham contato com a história e a identifiquem 

como casos suspeitos ou confirmados de violência sexual, fazendo os devidos 

encaminhamentos legais às autoridades competentes. É importante destacar que, 

embora se tenha pouco conhecimento pela população em geral, que cabe a 

qualquer cidadão de forma anônima ou não, denunciar a ocorrência de tal violência. 

A maneira de se pensar a violência sexual sofreu modificações significativas, 

como ficou demonstrado pelas alterações trazidas recentemente pela lei 12.015/09, 

sobretudo no que diz respeito ao estupro. 

Percebe-se também a preocupação com a garantia do bem estar emocional e 

físico da criança ou adolescente estabelecidos no ECA e demais diplomas legais. 

Contudo, mesmo constatando a existência da vasta legislação que aborda o tema é 
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necessário se garantir a sua efetividade, reconhecendo-os de verdadeiramente na 

sua condição de sujeito de direitos, protegendo sua dignidade enquanto pessoa 

humana. 

O enfrentamento desse grave problema, deve se dar com a adoção de 

medidas preventivas de longo prazo, bem como através de estratégias de 

fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, por meio de estruturação dos 

órgãos competentes, tais como Departamento de Proteção à Criança e ao 

Adolescente - DPCA e Conselhos Tutelares - CT, investindo em treinamento de 

recursos humanos especializados para tratar com a temática, possibilitando maior 

celeridade a justiça para apuração dos fatos e responsabilização dos culpados.  

Mesmo amplamente regulada a questão da proteção a criança e ao 

adolescente vitima de violência, faz-se necessária uma maior divulgação, visto que 

as pessoas ainda não se deram conta que são parte importante nesse processo de 

proteção 
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ANALYSIS OF BRAZILIAN LAW, CONCERNING THE PROTECTIO N OF CHILD 
AND ADOLESCENT VIOLENCE VICTIM OF SEXUAL 

 

 

Abstract 

 

One of the issues that has caused ongoing concern regarding the legal 
protection of children and adolescents refers to violence in its various 
expressions, whether sexual, physical or psychological. Will be specifically 
addressed in this paper the issue of sexual violence and the difficulty of their 
identification and notification as guides the status of children and 
adolescents -ECA. Also give a brief analysis about the legislation that 
ensures the protection of the child and adolescent victims of sexual violence. 
Another point to be discussed is the question of the legal obligation to report 
suspected or confirmed cases as well as science competent authorities. 
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