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A violência sexual contra crianças e adolescentes é algo comum e silen-
cioso. Ocorre diuturnamente, nas ruas, nas redes sociais, e em lares de 
todas as classes, muito embora seja mais frequente nas camadas mais vul-
neráveis, desprovidas de recursos materiais e subjetivos (emocionais). É 
assunto que não se fala com frequência e que produz ojeriza até mesmo 
em pessoas habituadas a práticas criminosas. Devido a essa resistência 
em se tratar o assunto, faz-se necessária a aprendizagem quanto a sua 
abordagem, de forma real e concreta, a fim de que a sociedade possa 
cortar os laços de um círculo de violência que perdura por gerações. A 
frequência e habitualidade da exploração e do abuso sexual infantojuvenil 
guardam nexos com os números da violência contra a mulher, pois têm se-
melhanças e, frequentemente, andam juntas. Porém, devido ao silêncio 
das crianças e adolescentes, que, muitas vezes, sequer têm a real dimen-
são do que estão sofrendo, esse tipo de violência ainda permanece oculto, 
ou vem à tona apenas quando a vítima se torna adulta. Esse manual traz 
informações gerais, em linguagem abrangente, para uma melhor compre-
ensão do problema, com orientações no sentido da prevenção da violên-
cia sexual infantojuvenil. É direcionado para pessoas adultas: pais, mães, 
avós, avôs, tios, tias, cuidadores, professores, conselheiros tutelares e 
todos aqueles que querem auxiliar no desenvolvimentos das crianças e 
adolescentes.





O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA estabelece ser dever da 
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público asse-
gurar, com prioridade, os direitos das crianças e adolescentes.

No entanto, a violência generalizada sofrida por esses indivíduos é algo 
estarrecedor. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Hu-
manos demonstram que, apenas em denúncias registradas no Disque 100, 
de 2011 ao primeiro semestre de 2019, houve 787.508 denúncias de violên-
cias ou violações de direitos de crianças e adolescentes. Desse total, mais 
de 200 mil referiam-se especificamente a violência sexual sofrida por 
criança ou adolescente.

Válido lembrar que estes números não refletem a realidade, pois nem 
sempre as denúncias são feitas e, quando o são, diversos são os canais 
pelos quais chegam às autoridades.

No entanto, tais estatísticas já escancaram a situação de nossas crianças 
e adolescentes, que é uma das razões da desestruturação social brasileira. 
Sim, a situação deplorável da maioria de nossas crianças não é apenas 
consequência de nossa mazela social, mas também  causa de um futuro 
que não se vislumbra promissor.

De acordo com dados da organização Childhood Brasil, 46% das crianças 
e adolescentes menores de 14 anos vivem em domicílios com renda per 
capta até meio salário mínimo. Nesse contexto, crescem em lares marca-
dos pela violência, uso de drogas, alcoolismo, e pelo desequilíbrio emo-
cional. 

A VIOLÊNCIA SEXUAL 
NA INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA NO BRASIL
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Essa situação de pobreza, aliada à ineficácia de políticas públicas que 
assegurem a gama de direitos que lhe são fundamentais a sua dignidade, 
tornam as crianças e adolescentes das classes menos favorecidas ainda 
mais vulneráveis do que a sua própria condição etária lhe concede.

Por outro lado, sabemos que é a família o primeiro agente socializador  do 
indivíduo. O pai e a mãe são responsáveis por proporcionar a proteção 
que a criança necessita para se sentir suficientemente segura para viver 
em sociedade. E é por meio do amor, do carinho e do respeito que essa 
segurança é transmitida. No entanto, quando uma criança é violentada 
dentro de seu próprio lar, por membro de sua família, ela se sente excluída 
de toda forma de amor e respeito que espera receber. Ela sofre abalo em 
todos os aspectos de seu ser, originando traumas profundos, que poderão 
afetar todos os aspectos de sua vida, com interferência na construção do 
alicerce moral que um indivíduo necessita para exercer um papel na socie-
dade.

É preciso lembrar que, muito embora a violência sexual seja mais presente 
nas classes sociais mais desfavorecidas, ela ocorre em todas as classes so-
ciais. No entanto, famílias com maior grau de escolaridade e informação 
evitam que os problemas saiam de seus lares, deixando muitas vezes de 
se socorrer do Poder Público para a resolução de seus conflitos, de modo 
que os números não preenchem as estatísticas oficiais.

A violência sexual é, portanto, herança que, infelizmente, ainda é recebida 
por milhares de crianças e adolescentes em nosso país. É preciso que a 
sociedade esteja ciente do problema e que contribua para criar estraté-
gias de enfrentamento dessa situação que possui consequências futuras 
para todos. 



VIOLÊNCIA SEXUAL 
ABUSO E EXPLORAÇÃO

¹Conceito extraído de  MORESCHI, de Marcia Teresinha. Ministério dos Direitos Humanos. 
Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente. Violência contra Crian-
ças e Adolescentes: Análise de Cenários e Propostas de Políticas Públicas.

A violência sexual de crianças e adolescentes pode se 
dar por meio do abuso ou da exploração sexual.

• Exploração sexual no contexto da prostituição: 
É o contexto mais comercial da exploração sexual, normal-
mente envolvendo rede de aliciadores, agenciadores, facilita-
dores e demais pessoas que se beneficiam financeiramente da 
exploração sexual. Mas esse tipo de exploração sexual 
também pode ocorrer sem intermediários.

• Pornografia infantil: É a produção, reprodução, venda, ex-
posição, distribuição, comercialização, aquisição, posse, pu-
blicação ou divulgação de materiais pornográficos (fotogra-
fia, vídeo, desenho, filme etc.) envolvendo crianças e adoles-
centes. A pornografia também pode ocorrer por meio da 
Internet.

• Tráfico para fins de exploração sexual: É a promoção ou 
facilitação da entrada, saída ou deslocamento no território na-
cional ou para outro país de crianças e adolescentes com 
o objetivo de exercerem a prostituição ou outra forma de ex-
ploração sexual.

• Turismo com motivação sexual: É a exploração sexual de 
crianças e adolescentes por visitantes de países estrangeiros 
ou turistas do próprio país, normalmente com o envolvimento, 
cumplicidade ou omissão de estabelecimentos comerciais de 
diversos tipos.

EXPLORAÇÃO SEXUAL¹ 
É a utilização de crianças e adolescentes para fins sexuais, 
mediada por lucro, objetos de valor ou outros elementos de troca. 



¹Conceito extraído de  MORESCHI, de Marcia Teresinha. Ministério dos Direitos Humanos. 
Secretaria Nacional de Proteção dos Direitos da Criança e Adolescente. Violência contra Crian-
ças e Adolescentes: Análise de Cenários e Propostas de Políticas Públicas.

²MORESCHI, Marcia Teresinha; Violência contra Crianças e Adolescentes: Análise de Cenários 
e Propostas de Políticas Públicas – Documento eletrônico – Brasília: Ministério dos Direitos 
Humanos, 2018, p. 43.

ABUSO SEXUAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

O abuso sexual em crianças e adolescentes se verifica quando estes indi-
víduos em desenvolvimento são usados por adultos, ou mesmo por indiví-
duos ainda adolescentes, para a satisfação de seus instintos sexuais. 
Existe sempre uma relação de discrepância de poder entre as partes, seja 
em razão da idade, da força física, da ameaça perpetrada ou somente do 
amadurecimento psicossexual.

O abuso pode se caracterizar sem contato físico ou com contato físico.

Abuso sexual sem contato físico:

Pode ocorrer de forma verbal ou escrita (narrativa de atos sexuais, con-
versa pedindo para a criança ou adolescente mostrar seus órgãos geni-
tais), de forma exibicionista (exibir os órgãos sexuais, masturbar-se para a 
criança ou adolescente). Ainda, por meio da prática chamada voyeurismo² 
, que é quando uma pessoa fica observando a criança ou adolescente em 
trajes mínimos ou sem roupas.

Abuso sexual com contato físico:

A conjunção carnal, seja por meio de sexo vaginal, anal ou oral. Muitas 
vezes o ofensor não consuma completamente o seu intuito devido às ca-
racterísticas físicas da vítima, principalmente se ainda for criança, mas 
isso não significa que o abuso sexual não existiu.

A conduta abusiva pode consistir em toques físicos em regiões íntimas do 
corpo da criança ou adolescente, como seios, nádegas, vagina, ainda que 
por cima da roupa. A depender da situação de como se dão os toques, ca-
rícias nas pernas ou na barriga também podem caracterizar o abuso. O 
beijo de língua, por ser um ato libidinoso, também pode ser  considerado 
abuso sexual. 



²MORESCHI, Marcia Teresinha; Violência contra Crianças e Adolescentes: Análise de Cenários 
e Propostas de Políticas Públicas – Documento eletrônico – Brasília: Ministério dos Direitos 
Humanos, 2018, p. 43.

O QUE É ESTUPRO DE VULNERÁVEL?

O estupro de vulnerável é a conduta criminosa descrita no art. 217-A, do 
Código Penal Brasileiro, segundo a qual é crime ter conjunção carnal ou 
qualquer tipo de ato libidinoso com menores de 14 anos, e, ainda, com 
quem não tenha o necessário discernimento para a prática do ato ou que 
não possa oferecer resistência.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é o indiví-
duo de até 12 anos incompletos e adolescente o indivíduo de 12 anos com-
pletos a 18 anos incompletos. A lei considera as crianças e adolescentes 
até 14 anos incompletos vulneráveis em razão de possuírem maior fraque-
za moral, social, cultural, fisiológica ou biológica, e, por isso, merecem 
uma proteção especial em razão dessa condição peculiar ³.

De acordo com a lei, o estupro também se configura se a vítima já tiver 
tido relações sexuais anteriormente. 

O abuso sexual de adolescentes de 14 anos completos a 18 anos incomple-
tos, de acordo com a lei penal do país, configura-se apenas quando exis-
tente violência ou grave ameaça. Nesse caso, o crime é o de estupro, pre-
visto no art. 213, do Código Penal. 

Lembre-se: Não precisa haver violência ou ameaça para constituir o crime 
de estupro de vulnerável, bastando que haja o ato libidinoso ou a conjun-
ção carnal. Desse modo, por exemplo, se uma menina de 13 anos de idade 
começar um relacionamento com um rapaz maior de 18 anos e mantive-
rem relação sexual ou mesmo atos libidinosos, aquele estará cometendo 
crime de estupro de vulnerável, ainda que a menina afirme que ele 
é seu "namorado".

³ CAPEZ, Fernando; Curso de direito penal, volume 3, parte especial: dos crimes contra a dig-
nidade sexual a dos crimes contra a administração pública (arts. 213 a 359-H). 10 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 81



Considerando que o abuso pode ocorrer sem toques, ou mesmo sem con-
junção carnal, muitas vezes não deixará vestígios. Não adianta fazer 
exame de corpo de delito, porque não haverá indícios de violência. 

Essa situação é muito frequente, eis que muitas crianças e adolescentes 
são vítimas de estupro na forma de introdução e manipulação de dedos 
na vagina ou no ânus, na forma de sexo oral, dentre outras condutas que 
não deixarão marcas no corpo da criança.

Devido a isso, é muito importante a palavra da vítima, sendo fundamental 
o cuidado das pessoas que vão ouvi-la pelas primeiras vezes acerca do 
acontecimento, a fim de que não haja qualquer tipo de indução de respos-
tas ou de inserção de memórias falsas na criança. 

VIOLÊNCIA SEM VESTÍGIOS

Vestígios: o que sobra, o que remanesce de algo; sinais.
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³ CAPEZ, Fernando; Curso de direito penal, volume 3, parte especial: dos crimes contra a dig-
nidade sexual a dos crimes contra a administração pública (arts. 213 a 359-H). 10 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012. p. 81
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MITOS E VERDADES 
SOBRE O ABUSO SEXUAL

 

O abuso sexual, na maioria dos casos, 
ocorre longe da casa da criança 

ou adolescente.

MITO VERDADE
O abuso geralmente ocorre dentro ou 
perto da casa da criança ou do abu-
sador. O abusador costuma procurar 

locais em que a criança ou adolescen-
te esteja vulnerável.

O abuso sexual sempre deixa 
vestígios.

MITO VERDADE
Em apenas 30% dos casos há 

evidências físicas. Na maioria dos 
casos, a prova é o depoimento 

da vítima.

O abuso sexual está associado
 a lesões corporais. Só existirá quando 

houver sinais no corpo 
da vítima.

MITO VERDADE
A violência física não é comumente 
utilizada na prática do abuso sexual 
contra crianças e adolescentes. Nem 

mesmo o ato sexual em si, muitas 
vezes, provoca lesões corporais. 

Nesses casos, as maiores 
consequências são as psicológicas.

O abuso sexual se limita 
à conjunção carnal.

MITO VERDADE
Além do ato sexual com 

penetração vaginal ou anal 
(estupro), outros atos são 

considerados abuso sexual, como 
o voyeurismo, a manipulação de 
órgãos sexuais e o exibicionismo.

Crianças e adolescentes 
sexualmente abusados são sempre 

oriundos de famílias de nível 
socioeconômico baixo.

MITO VERDADE
Embora as estatísticas retratem a maior 

ocorrência nas classes menos favorecidas, 
níveis de renda familiar e de educação 
não são indicadores de abuso. Famílias 
das classes média e alta têm maiores 

condições de encobrirem 
a situação.

Crianças e adolescentes só revelam
 o “segredo” se tiverem sido 
ameaçados com violência.

MITO VERDADE
Crianças e adolescentes só revelam o 

“segredo” quando confiam e se sentem 
apoiados.

A maioria dos casos é denunciada.
MITO

VERDADE
A maioria dos casos não é denunciada.
Quando há envolvimento de familiares, 
são poucas as chances de que a vítima 

faça a denúncia, seja por motivos 
afetivos ou por medo.
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  Santos, Benedito Rodrigues dos. Guia escolar: identificação de sinais de abuso e 
exploração sexual de crianças e adolescentes / Benedito Rodrigues dos Santos, Rita 
Ippolito – Seropédica, RJ: EDUR, 2011. pp. 70/72. Com alterações.

4

5

5



 

O abuso sexual é uma situação rara, 
que não merece ser considerada

 prioridade por parte dos governos.

MITO VERDADE
O abuso sexual é algo comum, que 
necessita de políticas públicas que 

envolvam a família.

As pessoas estranhas respondem pela 
maioria dos casos registrados.

MITO VERDADE
Em 85% a 90% das situações, crianças 

e adolescentes são sexualmente 
abusados por pessoas conhecidas, 

como pais, padrastos, parentes, 
vizinhos, amigos da família, babás, 

professores ou médicos.

Os crimes sexuais contra crianças 
e adolescentes são geralmente 

cometidos por criminosos habituais, 
marginais.

MITO
VERDADE

Os crimes sexuais são praticados por 
pessoas de todos os níveis socioeconômi-
cos, religiosos e étnicos. Na maioria das 

vezes, são indivíduos aparentemente 
normais e queridos por crianças e 

adolescentes. A maioria dos autores de 
violência sexual é heterossexual e também 

mantém relações sexuais com adultos.

É impossível prevenir o abuso sexual 
de crianças.

MITO VERDADE
Há maneiras práticas e objetivas de

 proteger as crianças do abuso sexual.

A maioria das crianças inventa
 ter sido abusada.

MITO VERDADE
Raramente a criança mente. Apenas 6% 
dos casos são fictícios e, nestas situa-
ções, trata-se, em geral, de crianças 

maiores que objetivam alguma 
vantagem.



A prevenção começa em casa, com os pais sendo amigos de seu filho ou 
filha e não terceirizando sua educação para outras pessoas. É preciso dar 
atenção às crianças, estar com elas, saber o que estão fazendo, o que 
estão assistindo nas telas, com quem estão conversando, o quê conver-
sam com os amigos e pessoas de sua convivência.

Também é preciso ter ciência de que pessoas próximas da família ou con-
sideradas de confiança não devem possuir total liberdade para ficarem 
sozinhas com as crianças, principalmente se for por muito tempo e em 
local sem o acompanhamento de outras pessoas conhecidas. 

PREVENÇÃO

Como prevenir o abuso sexual infantil?

Converse com a criança sobre as partes 
íntimas do corpo e seus limites, 
respeitando sua faixa etária
É preciso ensinar as crianças, em lin-
guagem acessível e respeitando sua 
faixa etária, quais são as partes ínti-
mas do corpo, ensinando-lhes que, 
nesses locais, não se pode deixar as 
pessoas tocarem, a não ser as pesso-
as responsáveis pela sua limpeza, 
sendo dever dos pais indicar quem 
são essas pessoas e como deve ser 
realizado cada ato.

As explicações devem ser permea-
das de naturalidade, mas deixando 
clara a atenção e importância do 
assunto. Não é necessário tratar de 
sexualidade para informar à criança 
sobre suas partes íntimas, devendo 
ser respeitado o momento que cada 
família entende adequado para se 
fazer tal abordagem.

Os professores, sem alarde, também podem passar esses ensinamen-
tos sobre o corpo da criança na escola, abordando, de forma genérica, 
quais as partes íntimas, sem qualquer juízo de valor ou moral, enfati-
zando o aspecto biológico acessível a cada faixa etária. 

Uma das artimanhas mais usadas pelos abusadores de crianças é o 
oferecimento de presentes, doces ou dinheiro em troca do abuso ou 
do silêncio. Ensine seu filho a não receber presentes ou alimentos de 
pessoas estranhas e, quando o agrado for de pessoas conhecidas, 
oriente-o para não aceitar caso haja alguma condição para receber o 
presente. Oriente-o de que presente de verdade não é dado em troca 
de algo.  
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Ensine a criança a não receber 
presentes de estranhos

Seja amigo de seu filho
Estimule sempre a confiança de seu filho, 
demonstrando que você, pai ou mãe, é seu 
grande amigo. É preciso que seu filho se 
sinta seguro para lhe contar qualquer 
coisa, inclusive uma situação de abuso. Na 
maioria das vezes, os abusadores pedem 
às crianças para manterem o ocorrido em 
segredo, ou dizem que irão matar a mãe ou 
algum outro membro querido da família, e, 
em razão disso, a criança fica temerosa e 
mantém o sigilo.

Ensine seu filho que não deve haver segre-
dos entre filhos e pais e que qualquer coisa 
que lhe machucar ou entristecer deve ser 
contado, pois você o(a) ama. Essa relação 
de confiança é muito importante e, por 
isso, a criança nunca deverá ser punida, cri-
ticada ou colocada em dúvida por contar 
qualquer coisa sobre o seu corpo. 
 



Muitos dos casos de abuso infantil acontecem quando uma criança 
passa horas sozinha com um adulto, que pode ser um membro da famí-
lia, um vizinho ou um conhecido. 

Se for preciso deixá-lo por horas com um adulto ou um adolescente res-
ponsável, tenha meios de vigiá-los por um tempo para saber como é 
esta relação, pergunte a seu filho como ele ficou com a pessoa, nunca 
confie totalmente. E se seu filho manifestar desinteresse ou chateação 
em ficar com a pessoa, investigue as causas, levando em consideração 
todas as informações que ele apresentar. As crianças raramente inven-
tam os abusos. 

O melhor é sempre preferir situações nas quais seu filho integre-se a um 
grupo, pois isso dificulta a ação de abusadores. Porém, tente saber 
sobre as pessoas que cuidarão da criança mesmo nesses casos e advirta 
seus filhos dos cuidados que deve ter. É sempre importante, nessas oca-
siões, manter um meio de comunicação com a criança ou adolescente.

Saiba com quem seu filho anda 
e o que ele está fazendo





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 qual-
quer outra causa, não pode oferecer resistência.

 § 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. 
 
  § 5º  As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo 
aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato 
de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.  

LEGISLAÇÃO
Código Penal Brasileiro



Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, 
de cena de sexo ou de pornografia  

Art. 218-C.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor 
à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive 
por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou tele-
mática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha 
cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou 
induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, 
nudez ou pornografia:  
 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui 
crime mais grave.
    
Aumento de pena 
  
§ 1º  A pena é aumentada de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços) se o 
crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação 
íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.  

ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente

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.

 § 1 o Incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage, 
ou de qualquer modo intermedeia a participação de criança ou adoles-
cente nas cenas referidas no caput deste artigo, ou ainda quem com 
esses contracena.  

§ 2 o 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 hos-
pitalidade; ou 

III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim 
até o terceiro grau, ou por adoção, de tutor, curador, preceptor, empre-
gador da vítima ou de quem, a qualquer outro título, tenha autoridade 
sobre ela, ou com seu 
consentimento.
 
   

Corrupção de menores
 
Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a 
satisfazer a lascívia de outrem:   
   

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

 

Satisfação de lascívia mediante presença 
de criança ou adolescente 

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 
(catorze) anos, ou induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato 
libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem:  
       

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.

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 discernimen-
to para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abando-
ne:

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 descri-
ta 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.  
               



Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, 
de cena de sexo ou de pornografia  

Art. 218-C.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor 
à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio - inclusive 
por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou tele-
mática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha 
cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou 
induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, 
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Art. 241.  Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro 
que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo 
criança ou adolescente: 

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 

 Art. 241-A.  Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publi-
car ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de 
informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que con-
tenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 
adolescente:
 

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
  
§ 1 o Nas mesmas penas incorre quem:

 I – assegura os meios ou serviços para o armazenamento das fotogra-
fias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo; 

 II – assegura, por qualquer meio, o acesso por rede de computadores 
às fotografias, cenas ou imagens de que trata o caput deste artigo.  

§ 2 o As condutas tipificadas nos incisos I e II do § 1 o deste artigo são 
puníveis quando o responsável legal pela prestação do serviço, oficial-
mente notificado, deixa de desabilitar o acesso ao conteúdo ilícito de 
que trata o caput deste artigo.
 
Art. 241-B.  Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotogra-
fia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explí-
cito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 1 o A pena é diminuída de 1 (um) a 2/3 (dois terços) se de pequena 
quantidade o material a que se refere o caput deste artigo.  

§ 2 o Não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade 
de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas 
descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C desta Lei, quando a comuni-
cação for feita por:  

 I – agente público no exercício de suas funções;
 
II – membro de entidade, legalmente constituída, que inclua, entre suas 
finalidades institucionais, o recebimento, o processamento e o encami-
nhamento de notícia dos crimes referidos neste parágrafo; 

 
III – representante legal e funcionários responsáveis de provedor de 
acesso ou serviço prestado por meio de rede de computadores, até o 
recebimento do material relativo à notícia feita à autoridade policial, ao 
Ministério Público ou ao Poder Judiciário. 

§ 3 o As pessoas referidas no § 2 o deste artigo deverão manter sob 
sigilo o material ilícito referido. 

Art. 241-C.  Simular a participação de criança ou adolescente em cena 
de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem 
ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de repre-
sentação visual:  

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 
 
Parágrafo único.  Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à 
venda, disponibiliza, distribui, publica ou divulga por qualquer meio, 
adquire, possui ou armazena o material produzido na forma do caput 
deste artigo.  

Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio 
de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa. 

Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem: 
 
I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de 
sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidi-
noso;  

II – pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de 
induzir criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explí-
cita.  

Art. 241-E.  Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão 
“cena de sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situa-
ção que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explíci-
tas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança 
ou adolescente para fins primordialmente sexuais.  
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