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Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes 

1. Da criação, competência, composição, objetivos e prazo dos trabalhos da 

Comissão 

Destinada a averiguar a suspeita de favorecimento de prostituição infantil no 

Estado, verificada através de processos judiciais existentes, relatório da SETASCAD 

e inquérito no Ministério Público sobre o assunto, em especial as evidências ocorridas 

na cidade de Taiobeiras, conforme denúncias veiculadas pela imprensa, esta 

Comissão Especial foi constituída em virtude de requerimento de autoria do 

Deputado Rogério Correia, com fundamento no art. 111, inciso II, do Regimento 

Interno, aprovado em 24/10/2001 e publicado no Diário do Legislativo.de 26/10/2001. 

A Comissão é composta pelos seguintes Deputados: 

- Membros efetivos: Deputados Rogério Correia/PT (Presidente), Elbe 

Brandão/PSDB (Vice-Presidente e Relatora), João Pinto Ribeiro/PTB, Márcio 

Kangussu/PPS e Paulo Pettersen/PL. 

- Membros Suplentes: Deputados Durval Ângelo/PT, Amílcar Martins/PSDB, 

Fábio Avelar/PTB, Jorge Eduardo de Oliveira/PMDB e Dinis Pinheiro/PL. 

Considerando que os profissionais que atuam na defesa dos direitos da 

criança e do adolescente julgam inadequado o termo "prostituição infantil", por 

pressupor um ato de consentimento e negociação do próprio corpo, o Deputado 

Rogério Correia apresentou requerimento solicitando que se alterasse o nome da 

Comissão para Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes. O requerimento foi aprovado pela Comissão em 

29/11/2001. 

Dispondo do prazo regimental de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 111, § 

4°, do Regimento Interno, a Comissão Especial foi prorrogada por mais 30 (trinta) 

dias, a partir de requerimento de autoria do Deputado Márcio Kangussu, aprovado 

em 19/2/2002 e publicado em 21/2/2002. 
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Com o avanço dos trabalhos, considerando o volume e a gravidade das 

denúncias apresentadas e verificando a necessidade de realização de reuniões da 

Comissão em diversas cidades mineiras, de modo a se ter um panorama do 

problema em todo o Estado, a Deputada Elbe Brandão apresentou requerimento 

visando à prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão por mais 60 

(sessenta) dias. Aprovado pela Comissão na reunião de 2/4/2002, foi o referido 

requerimento, apoiado por Acordo de Lideranças subscrito pela totalidade dos 

Líderes, encaminhado à Presidência da Assembléia, tendo sido aprovado em 

3/4/2002 e publicado no Diário do Legislativo de 5/4/2002. 

Constatando a necessidade e a oportunidade de incorporar ao Relatório Final 

as diversas sugestões e proposições apresentadas por pessoas e entidades 

envolvidas na defesa dos direitos da criança e do adolescente, o Deputado Rogério 

Correia apresentou requerimento, aprovado na reunião da Comissão de 28/5/2002, 

visando à suspensão dos trabalhos por um prazo de até 35 (trinta e cinco) dias, a 

partir do dia 29/5/2002. 

2. Dos fundamentos fálicos e conceituais para a sua criação 

As denúncias de exploração sexual de crianças e adolescentes que levaram à 

constituição desta Comissão Especial surgiram inicialmente na cidade de Taiobeiras. 

Manifesto recebido pelos membros da Comissão, datado de 8 de novembro de 2001, 

assinado por 864 cidadãos daquela cidade, denuncia: 

É importante ressaltar aos Senhores Deputados que em nosso Município impera um estado 

constante de intimidação e medo, imposto pelos prováveis agentes da prostituição, alguns deles 

ocupantes de cargos eletivos nos poderes municipais, o que impede que vitimas e testemunhas 

relatem judicialmente o que sofrem e o que conhecem. 

É como se no município, à exceção do Estado de Direito Democrático Constituído, vivêssemos 

num regime de inexistência da Democracia e dos direitos mais básicos como a livre 

manifestação do pensamento. 

A situação em Taiobeiras, como se verá no item 4.1 deste Relatório, que 

reporta as audiências públicas realizadas pela Comissão no interior do Estado, é 

realmente grave. Há fortes indícios de que a exploração sexual de crianças e 

adolescentes venha sendo praticada por agentes políticos e públicos locais, o que 

potencializa os crimes cometidos e enseja ainda maior indignação da sociedade. 
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Em razão de ter sido a primeira cidade a trazer denúncias de violação dos 

direitos de crianças e adolescentes, Taiobeiras passou a constar mesmo da 

denominação inicial da Comissão, que era de "Comissão Especial para averiguar a 

suspeita de favorecimento da prostituição infantil no Estado, verificada através de 

processos policiais e judiciais existentes, relatórios da SETASCAD e inquérito do 

Ministério Público sobre o assunto, em especial as evidências ocorridas na cidade de 

Taiobeiras, conforme denúncias veiculadas pela imprensa". À medida que os 

trabalhos da Comissão avançavam, verificou-se a inadequação dessa denominação, 

tanto por apontar diretamente um dos municípios mineiros onde os crimes ocorrem, 

sabendo-se que, no entanto, o problema é geral, quanto por se referir à "prostituição 

infantil", quando sabemos que na realidade as crianças e adolescentes, na grande 

maioria dos casos, não se prostituem de moto próprio, mas antes a isso são 

induzidos por adultos que os forçam ou exploram sexualmente. 

A ampliação dos trabalhos da Comissão, com a visita a diversas cidades do 

interior do Estado, identificação de práticas criminosas e de seus autores e vítimas, 

recebimento de denúncias públicas e sigilosas, realização de debate público e outras 

ações, evidenciou que esta Comissão estava a lidar com um problema de dimensões 

significativamente maiores. A situação que já conhecíamos de antemão, de maneira 

intuitiva, passou a ser compreendida como um grave distúrbio social à medida que 

novos casos eram denunciados. A conclusão é inevitável: o quadro da exploração 

sexual de crianças e adolescentes no estado de. Minas Gerais repete o quadro 

nacional. 

A exploração sexual infanto-juvenil, com fins comerciais, atinge crianças e 

adolescentes por todo o país. Meninas, meninos e jovens são explorados 

sexualmente em prostíbulos, casas noturnas, hotéis, motéis, casas de massagem, 

praias, estradas, postos de gasolina, vias urbanas, portos marítimos e fluviais, 

garimpos, fazendas. O nosso país conhece práticas parafiláticas como os leilões de 

virgens na região Norte, os anúncios de jornais que oferecem meninas e meninos 

adolescentes, o turismo sexual, voltado especialmente para o visitante estrangeiro, o 

cárcere privado e o tráfico de crianças e adolescentes para países ricos do 

Hemisfério Norte.' 

Algumas das considerações e dados deste capítulo foram baseados em: A) CECRIA - Centro de 
Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. A Exploração Sexual Comercial de 
Meninos, Meninas e Adolescentes na América Latina e Caribe (Relatório Final - Brasil). Brasília: 1999, 
2 0  ed. B) CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescente& Repensando 
os conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. Brasília: 2000. C) 
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As razões históricas e sociais para esse quadro dantesco são várias. A 

sociedade brasileira é herdeira de uma cultura de violência, preconceito e mando, 

formada a partir do modelo de colonização aqui implantado. Não há que esquecer os 

quatro primeiros séculos da formação histórica do povo brasileiro, marcados pela 

sujeição e dizimação da população ameríndia, pela escravização da população 

negra, pela violência institucional e privada contra mulheres, negros, índios, 

trabalhadores, imigrantes, pessoas de orientação sexual diferente da maioria e outros 

grupos étnicos e sociais. Contemporaneamente, os anos de autoritarismo político da 

ditadura militar com certeza contribuíram para intensificar a cultura da violência e do 

mando, agravando esse quadro. 

A concentração de renda, que resulta em uma sociedade excludente e 

desigual, tem jogado imensas parcelas da população brasileira na indigência, na 

pobreza e na falta de perspectivas econômicas, sociais e culturais. Não surpreende, 

assim, que as nossas crianças e adolescentes estejam hoje nas ruas a trocar uma 

relação sexual por um prato de comida, por alguns parcos reais ou por uma roupa 

nova. 

Ou, ainda, e pior, pela droga lícita e ilícita. O problema da exploração sexual 

comercial de crianças e adolescentes está fortemente associado ao tráfico e 

consumo de álcool, maconha, cocaína, crack e outros entorpecentes. Não raro a 

trilha do comércio sexual de meninos, meninas e jovens leva ao fim da linha, que é a 

dependência química da droga, a dissolução psíquica, a doença e a morte. 

Os trabalhos da Comissão centraram-se na exploração sexual comercial e na 

violência sexual extrafamiliar contra crianças e adolescentes. Esses temas envolvem 

o comércio e a exploração sexual de meninas, meninos e jovens com objetivos 

financeiros, a relação pedofílica praticada por terceiros, a prostituição, a pornografia, 

o turismo sexual e o tráfico de crianças e adolescentes para o exterior. É de se 

ressaltar que não abordamos especificamente o complexo tema da violência sexual 

intrafamiliar, que se caracteriza pela relação de parentesco entre vítima e agressor e 

ocorre geralmente no ambiente doméstico. Não obstante, casos de abuso sexual 

intrafamiliar contra crianças e adolescentes foram citados por depoentes ao longo 

dos trabalhos .  

CECRIA - Centro de Referéncia, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. Fundamentos e 
Políticas contra a Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Relatório de Estudo. 
Brasília: 1997. 
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A definição utilizada pela organização não-governamental CECRIA ajuda a 

compreender o complexo tema: 

Com base no acima exposto sobre os conceitos de violência sexual, abuso sexual e maus tratos é 

possível compreender que estes três conceitos não são sinônimos e são epistemologicamente 

distintos. 

VIOLÊNCIA é a categoria explicativa da vitimização sexual; refere-se ao processo, ou seja, à 

natureza da relação (de poder) estabelecida quando do abuso sexual. 

ABUSO SEXUAL é a situação de uso excessivo, de ultrapassagem de limites: dos direitos 

humanos, legais, de poder, de papéis, de regras sociais e familiares e de tabus, do nível de 

desenvolvimento da vítima, do que esta sabe, compreende, pode consentir e fazer. 

MAUS TRATOS é a descrição empírica do abuso sexual; refere-se a danos, ao que é 

feito/praticado/infringido e sofrido pelo vitimizado, ou seja, refere-se aos atos e conseqüências do 

abuso. 2  

No âmbito estrito da exploração sexual comercial de crianças e de 

adolescentes, o mesmo Centro faz as seguintes considerações, em publicação 

recente: 

A exploração sexual comercial de crianças e de adolescentes, é compreendida neste estudo 

através de quatro modalidades: Prostituição Infantil, Pornografia, Turismo Sexual e Tráfico. 

EXPLORAÇÃO SEXUAL COMERCIAL 

A exploração sexual se define como uma violência contra crianças e adolescentes, que se 

contextualiza em função da cultura (do uso do corpo), do padrão ético e legal, do trabalho e do 

mercado. Operacionalmente, a exploração sexual se traduz em múltiplas e variadas situações 

que permitem visualizar as relações nelas imbricadas e as dimensões que as contextualizam. A 

exploração sexual de crianças e adolescentes é uma relação de poder e de sexualidade, 

mercantilizada, que visa a obtenção de proveitos por adultos, que causa danos bio-psico-sociais 

aos explorados que são pessoas em processo de desenvolvimento. Implica o envolvimento de 

crianças e adolescentes em práticas sexuais, através do comércio de seus corpos, por meios 

coercitivos ou persuasivos, o que configura uma transgressão legal e a violação de direitos e 

liberdades individuais da população infanto-juvenil. 

Deve-se também considerar o fascínio que esta atividade exerce sobre alguns ou algumas 

adolescentes. A atividade sexual comercial, além de se apresentar como alternativa de 

sobrevivência, implica relações psicossociais e culturais destas crianças e adolescentes no meio 

familiar e social em que estão inseridas: 

Diante da complexidade do fenômeno os pesquisadores e profissionais devem fazer um esforço 

para dar à análise e à intervenção, direções mais claras, incluindo os vários aspectos da 

problemática, pois a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes não se coloca 

apenas como um problema económico, mas como uma questão cultural e política da sociedade, 
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ou seja, sua visão e exercício da sexualidade. Nesta relação estão implicados os valores e 

desejos de indivíduos, socialmente construídos, numa sociedade machista e consumista de 

imagens do corpo da mulher como objeto sexual. 

PROSTITUIÇÃO INFANTIL 

A prostituição é uma forma de exploração sexual comercial, ainda que seja uma opção voluntária 

da pessoa que está nesta situação. A prostituição feminina, no mundo adulto, abre um campo 

para o debate sobre a sua natureza, onde intervém diversas disciplinas (Filosofiá, Ética, 

Psicologia, Sociologia e aspectos jurídicos). As crianças e adolescentes por estarem submetidos 

às condições de vulnerabilidade e risco social são consideradas prostituídas(os) e não 

prostitutas(os). A prostituição consiste numa relação de sexo e mercantilização e num processo 

de transgressão. CEDECA/BA 1995. 

Também considerada uma forma de escravidão moderna e socialmente aceita, e há quem 

sustente que esta profissão padece das mesmas condições de subordinação e dependência que 

qualquer outro trabalho e por isso que deve ser garantido em suas formas. (Associação Nacional 

de Prostitutas do Brasil — GABRIELA LEITE) . 

De acordo com o BICE, 1996, quando se trata de crianças e adolescentes, de pessoas em 

processo de crescimento e desenvolvimentos, a prostituição não pode ser entendida como 

qualquer outro trabalho, porque implica em deteriorização física e psicológica da pessoa, afeta 

sua individualidade, sua satisfação sexual e sua integridade moral. 

A prostituição pode ser concebida como uma construção social reveladora de práticas, idéias, 

comportamentos e atitudes que desconhecem os mais elementares direitos humanos e perpetua 

a dominação do homem sobre a mulher e dos mais poderosos sobre os mais despossuídos. 

Esta forma de troca de favores sexuais converte a pessoa prostituída em produto de consumo, 

organizado em função dos princípios económicos de oferta e da demanda. 

De acordo com o IIN — Instituto Interamericano del Nifío a prostituição infantil é um tipo 

específico de exploração sexual, de caráter sexual comercial, que se relaciona com o grupo 

familiar, com os "protetores" e os clientes. Geralmente tem antecedentes prévios de abuso 

sexual não comercial; é um fenômeno multicausal mais não são fatores determinantes. É a idéia 

de processo, no qual as crianças convivem com diversos espaços sociais: a família e suas 

características, a rua e o próprio ambiente de exercício da prostituição; é a que onde se vai 

produzindo as mudanças e as formas de relacionar com os espaços e a percepção deles/delas 

mesmas. O contexto maior é o que facilita ou dificulta este processo, tais como a legislação, o 

perfil dos clientes, as oportunidades escolares, etc, assim como a dimensão de gênero e de 

poder que estão facilitando transformar as meninas em objeto de prazer, de violência e abuso de 

poder por parte dos homens adultos. 

O art. 227, parágrafo 4, da Constituição Federal, afirma que a lei punirá severamente o abuso, a 

violência e a exploração sexual de criança e adolescente, embora ainda não exista uma lei 

regulamentando esse dispositivo que possa realmente "punir severamente" a exploração sexual 

2  CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. Repensando os 
conceitos de violência, abuso e exploração sexual de crianças e de adolescentes. Brasília: 2000. 



4 . 

E 

E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
1. 

1. 

E 

E 

E 
E 

9 

PORNOGRAFIA INFANTIL 

Definir pornografia infantil é difícil, porque os conceitos de criança e pornografia diferem de pais 

para país e referenciam convicções morais, culturais, sexuais, sociais e religiosas que nem 

sempre se traduzem nas respectivas legislações. 

Atualmente, a pornografia infantil é definida como "todo material áudio-visual utilizando crianças 

num contexto sexual", ou, segundo a INTERPOL a "representação visual da exploração sexual de 

uma criança, concentrada na atividade sexual e nas partes genitais dessa criança" Para os 

especialistas participantes do Encontro sobre Pornografia Infantil na Internet, realizado em maio 

desse ano, em Lyon/França, significa: "uma exposição sexual de imagens de crianças incluindo 

fotografias de sexo explícito, negativos, projeções, revistas, filmes, vídeos e discos de 

computadores". 

Segundo o Projeto de Protocolo Facultativo à Convenção dos Direitos da Criança "Por utilização 

de crianças na pornografia se entende comercialização/tráfico ou difusão, ou a produção ou 

posse (para fins de comercialização/tráfico, difusão ou outro fim ilícito) de quaisquer materiais 

que constituam uma representação de uma criança realizando atos sexuais explícitos ou 

representando como participante neles (ou utilizando) em uma atividade sexual (explícita) ou 

qualquer representação (ilícita) do corpo ou de parte de uma criança, cujo caráter dominante seja 

a exibição com fins sexuais (entre outras coisas, incentivar a prostituição infantil e a utilização de 

crianças na pornografia, inclusive no contexto do turismo sexual que afeta às crianças)". 

A produção pornográfica utilizando crianças e adolescentes constitui exploração sexual e são 

considerados exploradores os produtores (fotógrafos, videomakers), os intermediários 

(aliciadores e pessoas de apoio), os difusores (anunciantes, comerciantes, publicitários) e os 

colecionadores ou consumidores do produto final. A maioria desses envolvidos são pedófilos. 

Mas, entre os consumidores, encontram-se também aqueles que, por já terem acesso a toda a 

gama de pornografia adulta, buscam material mais estimulante na produção que utiliza crianças 

e adolescentes. 

A pornografia infanto-juvenil causa danos às vítimas por exposição, situação que leva crianças e 

adolescentes a acreditarem, quando seduzidas, que essa atividade é "normal". As crianças e 

adolescentes utilizados na produção de material pornográfico passam a associar o ato sexual à 

violência, à força e à exploração e distorcem seu comportamento diante das questões sexuais, 

tornando-se adultos incapazes de se relacionarem afetiva e sexualmente. Outro risco muito 

grande é que as vítimas de abuso e exploração sexual poderão se transformar em autores dos 

mesmos atos sofridos. 

A criminalização da pornografia é contemplada no art. 234 do Código Penal: "fazer, importar, 

exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio ou distribuição ou de exposição 

pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno.". 

Os arts. 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente se referem à pornografia: "produzir ou 

dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica utilizando-se de criança ou 

adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica" e "fotografar ou publicar cena de sexo 

explícito ou pornográfica" são crimes passíveis de reclusão de um a quatro anos. Ainda assim, 

trata-se de penas relativamente brandas. 
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TURISMO SEXUAL 

Turismo sexual é a exploração de crianças e adolescentes por visitantes, em geral, procedentes 

de países desenvolvidos ou mesmo turistas do próprio país, envolvendo a cumplicidade, por ação 

direta ou omissão, de agências de viagem e guias turísticos, hotéis, bares, lanchonetes, 

restaurantes e barracas de praia, garçons e porteiros, postos de gasolina, caminhoneiros e 

taxistas, prostíbulos e casas de massagens, além da tradicional cafetinagem. (Banco de Dados — 

CECRIA, 1996) 

Não se pode reduzir a exploração sexual ao sexo-turismo que estigmatiza o °outro", o estrangeiro 

como único agressor, colocando-nos de fora da questão, quando sabemos que nem todos os 

turistas estrangeiros são abusadores sexuais, que nem todos os turistas abusadores são 

estrangeiros. (...) É preciso, ainda, situar o conceito de exploração sexual em diferentes 

contextos culturais, ou seja, onde e como a sexualidade é concebida e exercida. Por exemplo, o 

turismo sexual, apesar de sempre perverso, é vivenciado diferentemente segundo a cultura do 

agressor e mesmo a da(o) jovem explorada(o). 

TRÁFICO (PROSTITUIÇÃO) 

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o tráfico é a promoção da saída ou entrada de 

crianças/adolescentes do Território Nacional para fins de prostituição. (CP 231, ECA, 83, 84, 85, 

251) 

As pesquisas, recentemente realizadas, sobre exploração sexual comercial, abuso sexual e 

violência doméstica possibilitam listar algumas palavras chaves que ganham importância na 

compreensão do fenômeno e dos conceitos . 

As palavras chaves mais importantes identificadas no conjunto dos conceitos foram: direitos, 

poder, dominação, danos, gênero, classe social, etnia, violência, patriarcalismo, preconceito, 

seqüelas, transgressão, controle, valor de troca e de uso, vitima/vitimizado, agredido/agressor, 

violado/violador, abusada/abusador, cliente/usuário, dentre outros. 

Estas palavras podem transformar-se em categorias ontológicas, ou seja, em mediações 

concretas de análise e intervenção da realidade em diferentes setores ou áreas do conhecimento 

teórico-científico, por exemplo, adotando algumas destas categorias numa perspectiva clínica, 

psicossocial, sócio-antropológica, cultural, etc. 3  

Cabe lembrar, ainda, os limites concretos de atuação desta Comissão. Não 

obstante termos percorrido pequenas e grandes cidades do Estado e termos recebido 

denúncias, análises, relatórios, que ajudam a compreender o quadro nacional e 

estadual, não pudemos, e esse efetivamente não era o nosso objetivo, realizar um 

mapeamento exaustivo do problema em Minas Gerais. Numa questão de tal 
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gravidade cada caso se desdobra, apontando para novas tendências, indicando 

focos antes desconhecidos e exigindo novas ações. Um levantamento estatístico, 

pormenorizado, científico, que envolva a ação conjunta do poder público e da 

sociedade civil organizada, ainda está, assim, por se fazer em Minas Gerais. 

Dados pesquisados pela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos da 

Secretaria da Justiça e Direitos Humanos do Estado de Minas Gerais informam que 

das 174 denúncias relacionadas a crianças e adolescentes, recebidas em 2000 pelo 

Programa Disque Direitos Humanos, 11 (6%) reportavam casos de abuso sexual. Não 

houve, naquele ano, denúncias de exploração sexual infanto-juvenil que tenham 

chegado ao Programa. Em 2001 foram recebidas, pelo mesmo Programa, 62 (12%) 

denúncias de abuso e exploração sexual num universo de 533 denúncias 

relacionadas a crianças e adolescentes. Note-se que, em um ano, duplicou o 

percentual de casos que envolveram o abuso e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes, refletindo a intensificação do problema. Há que atentar para o fato de 

que o Programa Disque Direitos Humanos é uma ação recente do Poder Executivo, 

cuja repercussão é, ainda, limitada aos grandes centros urbanos do Estado, 

especialmente a capital. Do universo de denúncias recebidas em 2000, relacionadas 

a crianças e adolescentes, 51% originaram-se de Belo Horizonte; em 2001 o 

percentual é de 49%. Acreditamos, assim, que os dados apresentados pelo 

Programa podem demonstrar o preocupante aumento do número de casos de abuso 

e exploração sexual que chegam à Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, mas 

certamente não refletem o contexto geral do Estado. 

Já em 1995 as denúncias de exploração sexual infanto-juvenil no norte do 

Estado levaram esta Casa a instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito que 

investigou a prostituição infantil naquela região. No final dos trabalhos os membros 

da Comissão formularam uma série de propostas de cunho preventivo, pedagógico, 

social, repressivo e penal, buscando minorar a gravidade do problema. 

3. Das disposições constitucionais e legais sobre a exploração sexual de 

crianças e adolescentes no Brasil 

A proteção aos direitos da criança e do adolescente encontra guarida 

constitucional no art. 227 da Constituição Federal, o qual dispõe: 

3  CECRIA - Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes. A Exploração Sexual 
Comercial de Meninos, Meninas e Adolescentes na América Latina e Caribe (Relatório Final - Brasil). 
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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 à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Tal dispositivo marca a introdução, no universo jurídico brasileiro, da "Doutrina 

da proteção integral", que surgiu e se desenvolveu no processo de discussão 

internacional que culminou na elaboração da Convenção Internacional sobre os 

Direitos da Criança, aprovada pela Assembléia das Nações Unidas em 20/11/1989. 

A doutrina da proteção integral veio substituir a até então vigente "Doutrina da 

situação irregular", que pode ser definida como um conjunto de regras jurídicas 

dirigidas a um tipo de criança e adolescente específicos, ou seja, aqueles que 

estavam inseridos num quadro de patologia social. Vale transcrever, por oportuna, a 

lição de Antônio Fernando Amaral e Silva, para quem a doutrina da situação irregular 

"confunde na mesma situação irregular abandonados, maltratados, vítimas e 

infratores. Causa perplexidade que se considerasse em situação irregular o menino 

abandonado ou maltratado pelo pai, ou aquele privado de saúde ou educação por 

incúria do Estado". Salienta o referido autor que estará, sim, em situação irregular 

"aquele que descumprir os deveres inerentes ao pátrio poder ou quem negligenciar 

políticas sociais básicas. Está em situação irregular, de ilegalidade, o pai que 

abandona ou o Estado que negligencia, nunca o abandonado, a vítima." 

A nova postura presente na doutrina da proteção integral tem como alicerce a 

convicção de que a criança e o adolescente são merecedores de direitos próprios e 

especiais que, em razão de sua condição específica de pessoas em 

desenvolvimento, estão a necessitar de uma proteção especializada, diferenciada e 

integral. 

O surgimento de uma legislação que se ocupasse seriamente dos direitos da 

infância e da adolescência era de caráter imprescindível, pois havia uma necessidade 

fundamental de que as crianças e adolescentes passassem da condição de 

"menores" para a de cidadãos, sujeitos de direitos. 

Dessa necessidade surge a Lei n. 8,069, de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que tem a relevante função de regulamentar o texto 

constitucional, de fazer com que este não se constitua em letra morta. 

Composto por 267 artigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente contém, 

em seu Livro I, uma declaração dos direitos da criança e do adolescente, ou seja, 
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trata-se de um detalhamento do art. 227 da Constituição Federal e, em seu Livro ll, 

aborda os mecanismos de viabilização desses direitos, a maneira como podem ser 

garantidos. 

Dentre as diversas inovações introduzidas pelo ECA, devem-se ressaltar, de 

início, os dois grandes princípios que o norteiam: o da descentralização e o da 

participação. 

A implementação do primeiro princípio (descentralização) implicou uma melhor 

divisão de tarefas, de empenhos, entre a União, os Estados e os Municípios no 

cumprimento dos direitos sociais. 

No que toca à participação, esta importa na atuação progressiva e constante 

da sociedade, exigindo a edificação de uma cidadania organizada. Aí reside o porquê 

do grande estímulo que o ECA dá às associações e demais entes não-

governamentais na formulação, reivindicação e controle das políticas públicas. 

Outra relevante inovação do ECA diz respeito à possibilidade de serem 

demandados em Juízo os direitos da criança e do adolescente. A Lei n. 8.069, de 

1990, ao admitir o ingresso em Juízo dos mais variados tipos de demandas que 

visem à proteção dos interesses da criança e do adolescente, introduz um 

significativo avanço no campo processual, uma vez que não se atém à idéia de 

procedimento, de rito, priorizando o conteúdo do direito que está sendo pleiteado. 

Cite-se como exemplo de inovação do ECA, no campo do acesso à justiça, a 

possibilidade de se cobrar do poder público, com a propositura de uma Ação Civil 

Pública, o cumprimento de determinados direitos e deveres, como o acesso à escola, 

a um sistema de saúde, a um programa especial para portadores de necessidades 

especiais, o apoio à instalação e ao funcionamento dos Conselhos de Direitos e dos 

Conselhos Tutelares, etc., previstos na CF e regulamentados pela Lei n° 8.069, de 

1990. 

Diante dessas colocações acerca da interposição de demandas judiciais que 

visem resguardar os interesses afetos à criança e ao adolescente, podemos concluir 

que o acesso à justiça constitui um avanço na construção da cidadania. Primeiro, por 

tornar mais explícitos os direitos da criança e do adolescente, possibilitando à 

sociedade maior conscientização em relação ao seu papel de contínua 

reivindicadora dos citados direitos e interesses. Em segundo lugar, o próprio Poder 

Judiciário passa a ser encarado como um instrumento de expansão da cidadania, 

pois suas decisões, se deferidoras dos direitos pleiteados, ensejarão, para sua 
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eficácia, determinadas realizações por parte do Poder Executivo. Antes um árbitro de 

litígios de natureza intersubjetiva, é agora o Judiciário chamado a posicionar-se 

diante de situações de caráter transindividual, como são os direitos sociais. 

No âmbito estadual, além dos dispositivos presentes na Constituição do 

Estado (arts. 222, 223, 224 e 226), que reproduzem praticamente na íntegra as 

disposições presentes na Constituição Federal, reforçando-as, surgiram diversos 

dispositivos legais referentes à proteção dos direitos da criança e do adolescente, 

elaborados em consonância com os princípios da descentralização e da proteção 

integral, presentes no ECA, o qual dispõe, em seu art. 88: 

São diretrizes da política de atendimentos: I - municipalização do atendimento; II - criação de 

conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos 

deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular 

paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais; 

III - criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-

administrativa; IV - manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos 

respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente; V - integração operacional de 

órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, 

preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a 

adolescentes a quem se atribua autoria de ato infracional; VI - mobilização da opinião pública no 

sentido da indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. 

Assim, podemos elencar, dentre outras, as Leis n.° 9.750, de 1998, 10.501, de 

1991, e 13.469, de 2000, que dispõem sobre a criação e funcionamento do Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais e as Leis n.° 

11.397, de 1994, 12.527, de 1997, e 13.090, de 1999, que dispõem sobre o Fundo 

para a Infância e Adolescência. 

Estão presentes na legislação mineira outros diplomas normativos que, ainda 

que de maneira indireta, podem auxiliar no enfrentamento da exploração sexual 

infanto-juvenil, notadamente na sua prevenção. Podemos mencionar a Lei n.° 12.262, 

de 1996, que cria o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS, a Lei n.° 

12.296, de 1996, que institui a Campanha Estadual de Prevenção da Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida - AIDS - e das demais Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, a Lei n.° 13.080, de 1998, que dispõe sobre campanha educativa de 

prevenção do uso de drogas, da violência, de doenças sexualmente transmissíveis e 

da gravidez precoce, a Lei n.° 13.195, de 1999, que cria o Programa Estadual de 

Cidadania no Meio Rural, a Lei n.° 13.764, de 2000, que dispõe sobre a busca das 

pessoas desaparecidas que menciona, e o Decreto n.° 41.024/2000, que institui o 

Programa Mineiro de Educação Integral da Criança e do Adolescente. 
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Além da mencionada legislação vigente, encontram-se em tramitação nesta 

Casa algumas proposições relacionadas ao tema desta Comissão, seja no 

enfrentamento, seja na prevenção da exploração sexual de crianças e adolescentes, 

entre as quais podemos citar: o PL 233/99, de autoria da Deputada Maria 

Olívia/PSDB, que cria o Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes 

Dependentes de Drogas e dá outras providências; o PL 296/99, de autoria do 

Deputado Durval Ângelo/PT, que dispõe sobre a condição de aprendiz para 

adolescente; o PL 971/2000, de autoria do Deputado Fábio Avelar/PPS, que dispõe 

sobre a concessão de incentivo fiscal às empresas que contratem empregado com 

idade entre dezesseis e dezoito anos; o PL 1046/2000, de autoria do Deputado Ailton 

Vilela/PSDB, que institui o Programa de Serviços Disque-Denúncia no Estado de 

Minas Gerais; o PL 1134/2000, de autoria do Deputado Edson Rezende/PT, que 

dispõe sobre a publicação, nos classificados de jornais locais, de advertência quanto 

à exploração sexual de crianças e adolescentes; o PL 1258/2000, de autoria do 

Deputado João Pinto Ribeiro/PTB, que dispõe sobre a criação do Centro de Apoio à 

Adoção para crianças e adolescentes abrigados em instituições de amparo no Estado 

de Minas Gerais; o PL 1470/2001, de autoria do Deputado Edson Rezende, que 

institui o Certificado-Cidadão e o Selo-Cidadão no âmbito do Estado de Minas Gerais 

e dá outras providências; o PL 1844/2001, de autoria da deputada Maria José 

Haueisen/PT, que acrescenta parágrafos ao art. 3° da lei n.° 13.188, de 20 de janeiro 

de 1999, que dispõe sobre a proteção, o auxílio e a assistência às vítimas de 

violência no Estado e dá outras providências; o PLC 46/2001, de autoria do Deputado 

João Leite/PSB, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Vida em Família, 

instituindo o auxílio-adoção, e dá outras providências; e o PL 2098/2002, de autoria 

do Deputado Edson Rezende, que institui o Selo de Comunicação Cidadã no âmbito 

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. 

Não obstante os inquestionáveis avanços introduzidos pelo ECA, a exploração 

sexual de crianças e adolescentes ainda se encontra tutelada, essencialmente, pelo 

Código Penal de 1940, especificamente em seu Título VI: "Dos crimes contra os 

costumes". Optamos por adotar, nesta parte, com ligeiras adaptaçôes, a análise 

levada a efeito por Josiane Rose Petry Veronese, Doutora em Direito pela 

Universidade Federal de Santa Catarina e Professora Titular da disciplina Direito da 

Criança e do Adolescente da mesma instituição, em sua obra "Temas de Direito da 

Criança e do Adolescente", São Paulo: Editora LTr, 1997, por sua abrangência e por 

apresentar críticas que consideramos pertinentes, devendo ser ressalvada, 
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O Código Penal trata, ou melhor, tenta tratar das condutas acerca da exploração sexual, no 

Titulo VI: "Dos crimes contra os costumes. 

O primeiro tipo penal que entendemos estar relacionado com a prostituição e 

o abuso sexual contra crianças e adolescentes, ainda que indiretamente é o Estupro. 

Art. 213 - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: 

Pena - reclusão de 6 (seis) a 10 (dez) anos. 

Antes de mais nada, uma breve crítica: este dispositivo pode ser citado como 

um exemplo do arcaísmo do Código Penal, pois entendemos que não há que se falar 

em "mulher" e sim em pessoa, portanto, há que se lutar para que tais crimes integrem 

o Capítulo dos Crimes Contra a Pessoa, e não meramente os crimes contra os 

costumes. 

(.--) 

Em seguida o Estatuto Repressivo trata do Atentado violento ao pudor 

Art. 214 - Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que 

com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) à 10 (dez) anos. 

(...) 

Outro crime intrinsecamente relacionado com a prostituição infantil e a 

exploração sexual é o delito denominado Corrupção de Menores: 

Art. 218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 (quatorze) e menor de 18 

(dezoito) anos, com ela praticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-

lo: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 

Percebe-se pela leitura do dispositivo penal em apreço que o objeto jurídico é 

a moral sexual dos maiores de 14 e menores de 18 anos. Portanto, não há crime, e aí 

reside, justamente, a primeira crítica que podemos tecer sobre esse dispositivo, no 

caso de menor de 14 anos que for levado a presenciar ato de libidinagem, tendo em 

vista o limite mínimo de idade estabelecido para a vítima; não o será, de igual modo, 

pelo delito do art. 214, uma vez que este não prescreve sobra a "assistência" de ato 

libidinoso. Portanto, o fato é atípico. 
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Outra crítica é a que diz respeito ao entendimento que vem sendo dado pela 

jurisprudência, no sentido de se excluir o crime quando o menor já se encontra 

corrompido. Há que se questionar se a corrupção é algo escalonável. 

Diante dessas colocações, faz-se necessário que o sistema legal não se 

preocupe apenas em punir aquele que corrompe o menor como também aquele que 

o mantém na corrupção, ou ainda, o que obstaculiza a sua saída do meio 

degradante. 

E mais, a corrupção do menor de 14 anos que presencia ato de libidinagem 

também, entendemos, deveria integrar este tipo, hipótese em que haveria 

agravamento da pena, por estar presumida a violência. 

Quanto ao Rapto violento ou mediante fraude: 

Art. 219 - Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para fim 

libidinoso: 

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

A primeira falha do dispositivo em apreço está neste "mulher honesta"; 

advogamos a tese de que uma atualização da legislação penal deveria se preocupar 

com o rapto de "pessoa". 

Alerte-se que esta norma não contempla a questão do menor de 18 anos, não 

dando importância à idade da vítima, o que é um grave erro. 

O Código Penal no Capítulo V - Do Lenocínio e do Tráfico de Mulheres - , 

ainda no Título VI, aponta algumas espécies de delito que são de extrema relevância 

nesta abordagem, quais sejam: 

(..-) 

Mediação para servir a lascívia de outrem: 

Art. 227 - Induzir alguém a satisfazer a lascívia alheia: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 

§1° - Se a vítima é maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, ou se o agente é seu 

ascendente, descendente, marido, irmão, tutor ou curador ou pessoa a que esteja confiada para 

fins de educação, de tratamento ou de guarda: 

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

§2° - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 

Pena - reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência. 

§3° - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também a multa. 
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O lenocínio diferencia-se dos demais delitos contra os costumes porque o 

agente, ao invés de satisfazer a própria lascívia, libidinagem, procura satisfazer a 

luxúria alheia. 

Este tipo penal tem, justamente, ao penalizar tais condutas, o objetivo de 

evitar o desenvolvimento da prostituição ou da corrupção moral. 

O §1° é-nos especial pelo fato de considerar qualificado o delito, se praticado 

contra vítima maior de 14 anos e menor de 18. Em se tratando de vítima menor de 14 

anos, a violência será presumida, consoante o que dispõe o art. 232 c/c o 224, "a", do 

C.P., o que implica um agravamento da pena. 

Nos termos do §2°, ou seja, quando o crime for cometido com o emprego de 

violência, grave ameaça ou fraude, o crime é igualmente qualificado. 

Favorecimento da prostituição: 

Art. 228 - Induzir ou atrair alguém à prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone: 

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

§1° - Se ocorre qualquer das hipóteses do §1° do artigo anterior 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 

§2° - Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude: 

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, além da pena correspondente à violência. 

§3° - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

Casa de prostituição: 

Art. 229 - Manter, por conta própria ou de terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a 

encontros para fim libidinoso, haja, ou não, intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou 

gerente: 

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

( ) 

Tal dispositivo é praticamente ineficaz, tendo em vista a orientação dos 
próprios tribunais, porque os motéis e hotéis de alta rotatividade licenciados não são 

alcançados pela norma penal. Mesmo que constituam locais em que exista a prática 

de libidinagem, alega-se que a sua manutenção não é dirigida à prostituição. O 

mesmo se dá com os Drive in, Casas de Massagem, etc. Portanto, o licenciamento 

conduz à presunção de licitude de suas atividades. É nesse ponto que vem o grande 

problema do "pornoturismo", pela dificuldade de seu "enquadramento" num tipo 

penal. 
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Há que se ressaltar, ainda, que o art. 229 não aborda o problema da vítima 

menor de 18 e maior de 14 anos. 

Rufianismo: 

Art. 230 - Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou 

fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça: 

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

§1° - Se ocorre qualquer das hipóteses do §1° do art. 227: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, além da multa. 

§2° - Se há emprego de violência ou grave ameaça: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da multa e sem prejuízo da pena 

correspondente à violência. 

Tráfico de Mulheres: 

Art. 231 - Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de mulher que nele venha 

exercer a prostituição, ou a saída de mulher que vá exercê-la no estrangeiro: 

Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 

§1° - Se ocorre qualquer das hipóteses do §1° do art. 227: 

Pena - reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 

§2° - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 

12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência. 

§3° - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. 

Podemos constatar que o Código Penal, ao tratar das questões relativas à 

exploração sexual, a situa, genericamente, dentro do mundo dos adultos e com 

ênfase na prostituição feminina, não dando a devida importância à prostituição 

infanto-juvenil. 

É certo que, quanto ao menor de 14 anos, em todas as hipóteses descritas, a 

violência já se encontra presumida na forma do art. 224 do Código Penal, com o 

conseqüente agravamento da pena. No entanto, as vítimas maiores de 14 anos e 

menores de 18 foram totalmente desconsideradas. 

Temos, dessa forma, ao contemplar o nosso Código Penal, um sistema 

punitivo que não pune e sequer contramotiva a prática da prostituição infantil. 

Em matéria de exploração sexual, é possível constatar que o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, como não poderia deixar de ser, também se preocupa 
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com a questão. Assim, o Estatuto retoma e complementa o crime de corrupção de 

menores com os seguintes tipos penais: 

Art. 240 - Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, 

utilizando-se de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica: 

Pena - reclusão de um a quatro anos, e multa .  

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, nas condições referidas neste artigo, 

contracena com criança ou adolescente. 

Art. 241 - Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou 

adolescente: 

Pena - reclusão de um a quatro anos. 

Um outro aspecto fundamental nesta abordagem em torno dos crimes sexuais 

contra crianças e adolescentes, sobretudo se considerarmos que a pessoa que está 

sendo manipulada, explorada, é uma criança ou adolescente, refere-se à 

"peculiaridade" do Código Penal em incluí-los nos crimes contra os costumes e, 

portanto, penalizar os que lesariam a moral sexual, os princípios familiares, etc., 

segundo a moral da sociedade de 1940. 

Ora, como é um fato que a nossa moral tem sofrido grandes alterações, que a 

sociedade está mais livre das reprimendas sexuais do passado, este tipo de 

argumento acaba por justificar a omissão da sociedade e do Estado neste campo. 

No entanto, entendemos que, em se tratando de crianças e adolescentes, na 

realidade tais condutas não seriam, simplesmente, contrárias à moralidade pública. 

Antes, são condutas que atentam contra a integridade física e psíquica desses 

sujeitos, pois não é possível concebermos que o problema de meninos e meninas de 

7, 8 anos que são sexualmente explorados, muitas vezes à força, seja uma questão 

simplesmente "moral". É bem mais do que isso, é uma situação de horror, de 

barbárie." 

3.1. A rede de proteção dos direitos da criança e do adolescente 

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - prevê uma política de 

atendimento que, do ponto de vista organizacional, deve ser executada por entidades 

governamentais e não-governamentais, de forma articulada, com funções distintas, 
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mas complementares, nas áreas de garantia ao acesso a direitos universais e 

inclusivos, e de defesa jurídica, política e social a toda criança e adolescente que 

tiver um direito ameaçado ou violado. 

Os Conselhos de Direitos são as instâncias encarregadas da formulação e 

do controle das políticas sociais básicas e da política de atendimento para crianças e 

adolescentes em situação de risco. Dessa forma, a função dos Conselhos de Direito 

é bastante complexa, por incluir desde atividades de natureza preventiva e 

compensatória, ao propor políticas, até atividades que visam ao controle da 

implementação e da execução dessas mesmas políticas. A criação dos Conselhos de 

Direitos para as três esferas de governo, com participação da sociedade civil, de 

forma paritária, em sua composição, é uma das diretrizes da política de atendimento, 

conforme o disposto pelo art. 88, II, do ECA. 4  

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas 

Gerais - CEDCA/MG -, instituído pela Lei 10.501, de 1991, tem como atribuições, 

previstas em seu art. 7°, o que se segue: formular a política estadual dos direitos da 

criança e do adolescente, fixando prioridades para a consecução das ações, a 

captação e a aplicação de recursos; zelar pela execução da política estadual dos 

direitos da criança e do adolescente; cumprir e fazer cumprir, em âmbito estadual, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e as normas constitucionais pertinentes; indicar 

as prioridades a serem incluídas no planejamento global do Estado, em tudo que se 

refira às condições de vida da criança e do adolescente ou possa afetá-las; incentivar 

a articulação entre os órgãos governamentais responsáveis pela execução das 

políticas de atendimento da criança e do adolescente; propor, incentivar e 

acompanhar programas de prevenção e atendimento biopsicossocial às crianças e 

adolescentes vítimas de negligências, maus tratos, exploração sexual, tortura, 

pressão psicológica ou intoxicação por efeito de entorpecentes e drogas afins, e 

outros que possam prejudicar a sua dignidade; registrar as entidades não 

governamentais e os programas governamentais voltados para a criança e o 

adolescente, fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente; sugerir ou opinar sobre as alterações que se fizerem necessárias na 

estrutura orgânica dos órgãos de administração direta responsáveis pela execução 

da política estadual dos direitos da criança e do adolescente; incentivar e apoiar a 

realização de eventos, estudos e, pesquisas no campo de promoção, proteção e 
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defesa da criança e do adolescente; propor a inclusão no Orçamento do Estado de 

recursos destinados à execução das políticas e dos programas de atendimento à 

criança e ao adolescente e de capacitação permanente dos profissionais de 

quaisquer instituições envolvidas no atendimento a crianças e adolescente. 

As principais atividades a serem desenvolvidas pelos Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme legislação, são as seguintes: 

criação e implantação do Conselho Tutelar; diagnóstico sobre a situação da infância 

e da adolescência no município; elaboração de diretrizes para as políticas de 

atendimento relativas às medidas de proteção e às medidas sócio-educativas; 

formulação de programas para o atendimento das políticas sociais básicas; promoção 

de eventos para a capacitação de conselheiros. Os CMDCAs estão também 

encarregados do cadastro, controle e fiscalização das entidades responsáveis pelo 

atendimento à criança e ao adolescente no município. 

Dando seqüência à rede de proteção, o ECA estabelece a obrigatoriedade de 

implantação de, no mínimo, um Conselho Tutelar por município. Conforme o art. 

131, o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 

adolescente. Esse conselho é composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade 

local para um mandato de 3 anos. 

O Conselho Tutelar é o órgão responsável pelo atendimento direto aos casos 

de violação dos direitos da criança e do adolescente em cada município. As principais 

atribuições desse conselho, previstas no art. 136 do ECA, são: atender crianças e 

adolescentes que tenham tido seus direitos ameaçados ou violados, aplicando as 

medidas previstas no art. 101; I a VII; atender a crianças e adolescentes que tenham 

praticado ato infracional, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; atender e 

aconselhar pais ou responsáveis, aplicando as medidas previstas no art. 129, I a VII; 

promover a execução de suas decisões, requisitando serviços públicos, nas áreas de 

direitos sociais básicos, e representando junto à autoridade judiciária, nos casos de 

descumprimento injustificado de suas deliberações; encaminhar ao Ministério Público 

notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da 

criança e do adolescente; encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua 

competência; providenciar a medida expedida pela autoridade judiciária para o 

adolescente autor de ato infracional; requisitar certidões de nascimento e de óbito; 

4  O CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, os CEDCAs, Conselhos 
Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente e os CMDCAs, Conselhos Municipais dos Direitos 
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assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para 

planos e programas de atendimento à criança e ao adolescente; representar, em 

nome da pessoa e da família, contra a violação dos direitos previstos no art. 220, § 

3°, inciso ll, da Constituição da República e representar ao Ministério Público para 

efeitos das ações de perda ou suspensão do pátrio poder. 

Os Estados e o Distrito Federal, conforme o disposto pelo art. 145 do ECA, 

poderão criar varas especializadas e exclusivas da infância e da juventude, dotando-

as de infra-estrutura. O Juiz da Infância e da Juventude ou o Juiz que vier a exercer 

essa função, na forma da lei de organização judiciária local, é a autoridade 

judiciária competente para dirimir as questões afetas aos direitos da criança e do 

adolescente, conforme atribuições previstas no art. 148 do referido Estatuto. 

O Ministério Público atua em nome da sociedade como órgão defensor e 

promotor dos direitos da criança e do adolescente. No exercício de suas funções, os 

Promotores de Justiça terão livre acesso a todo local onde se encontre criança ou 

adolescente. O Ministério Público atua, então, em todos os processos judiciais em 

que houver interesse de crianças e de adolescentes envolvidos, além de executar 

importante função ao propor ações civis públicas em defesa de seus interesses 

coletivos. 

As entidades de atendimento, governamentais e não-governamentais, são 

responsáveis pela execução de programas de atendimento e de proteção às crianças 

e adolescentes, e deverão ser registradas e fiscalizadas pelos Conselhos de Direitos 

e pelos Conselhos Tutelares. 

As organizações não-governamentais - ONGs - integram essa rede de 

proteção tanto pela via da prevenção e do atendimento direto quanto da elaboração 

de pesquisas e estudos, com vistas a subsidiar a elaboração de políticas públicas de 

garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Adotam como estratégia 

de ação a mobilização da sociedade, a articulação em redes de organizações não-

governamentais e governamentais, a participação na formulação e na implementação 

de políticas públicas e, particularmente, a participação nos conselhos previstos pelo 

ECA, como espaço, por excelência, de exercício do controle da sociedade sobre as 

ações estatais. 

da Criança e do Adolescente. 
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4. Trabalhos realizados 

4.1. Resumo dos trabalhos 

A Comissão realizou 10 reuniões ordinárias, 14 reuniões extraordinárias, 2 

reuniões especiais e 13 audiências públicas. Dessas audiências, 10 foram realizadas 

no interior do Estado, nas cidades abaixo discriminadas, e duas em Belo Horizonte. 

Em razão da suspensão dos trabalhos desta Comissão, realizou-se, ainda, no dia 12 

de junho do corrente, reunião ordinária da .  Comissão de Direitos Humanos, que se 

destinou especialmente à discussão da exploração sexual de crianças e 

adolescentes de Itaobim. 

Foram ouvidas dezenas de pessoas, entre as quais juízes de direito, 

subsecretários de estado, representantes de secretários de estado, delegados de 

polícia, conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente, oficiais da 

Polícia Militar, prefeitos, vereadores, dirigentes e representantes de entidades civis, 

testemunhas e vítimas de delitos contra os direitos da criança e do adolescente. 

No dia 17 de maio do corrente, realizou-se nesta Casa o Debate Público 

Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, requerido por esta Comissão, que 

contou com a participação de Deputados Estaduais, autoridades do Poder Executivo 

e do Poder Judiciário do Estado e agentes de organizações não-governamentais. 

Nos dias 16 e 18 de maio do corrente, foram realizadas, na Praça Sete e no Parque 

Municipal de Belo Horizonte, atividades de integração e conscientização, 

apresentações artísticas e oficinas lúdicas voltadas para a proteção dos direitos da 

criança e do adolescente, promovidas por esta Comissão, com o apoio de entidades 

governamentais e da sociedade civil. 

São relatados a seguir os casos, denúncias, análises, informações e dados 

que chegaram a esta Comissão ao longo dos seus trabalhos. O Anexo I identifica os 

participantes de todas as audiências públicas realizadas. 



E 
ri 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 
E 

E 
tri 
E 

E 

.n 

25 

A raxá 

A apuração das denúncias de casos de abuso sexual de crianças e 

adolescentes em Araxá iniciou-se a partir de requerimento aprovado pela Comissão 

em 21 de fevereiro do corrente. As denúncias se revestiam de especial gravidade por 

envolverem os dois promotores de justiça da Comarca de Araxá, Dr. Armando 

Lourenço da Silva e Dr. Luiz Alexandre Cruz Ferreira. As denúncias foram feitas 

principalmente pelo Deputado Durval Ângelo, pelo Dr. Daniel César Botto Collaço, 

Juiz de Direito e da Infância e da Juventude da Comarca de Araxá, pelas Sras. 

Ângela Leitão Barreto e Lilian Joyce Mousinho de Moura, Conselheiras Tutelares dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Araxá, e pela Sra. Cristiane Ribeiro. Foram 

ouvidos ainda depoimentos incriminatórios de 11 pessoas, que solicitaram sigilo com 

relação aos seus nomes. 

A principal denúncia contra os dois promotores envolve a prática freqüente de 

abuso sexual contra crianças e adolescentes de ambos os sexos, que eram forçados 

a se entregarem ou o faziam sob coação em troca de favores os mais diversos, que 

incluíam a atenuação de medidas socioeducativas aplicadas em razão de atos 

infracionais. Reforçamos que, de acordo com os depoimentos das testemunhas, os 

casos ocorriam freqüentemente e envolviam práticas escabrosas, como sexo vaginal, 

anal e oral forçado, com crianças e adolescentes de ambos os sexos, abuso sexual, 

tráfico de influências, embriaguez e consumo de drogas ilícitas (cocaína), coação, 

pressão e ameaças contra vítimas e testemunhas, favorecimento ilícito de 

adolescentes autores de atos infracionais. Pesam ainda, contra o Dr. Luiz Alexandre 

Cruz Ferreira, denúncias de envolvimento com crime de roubo de expressivo volume 

de milho e de acobertamento de crime de exploração de máquinas caça-níqueis. 

Foram ainda denunciados, nos depoimentos colhidos, figurando neste 

Relatório na condição de suspeitos a serem investigados pelos órgãos competentes: 

o Vereador José Cincinato de Ávila, presidente da Câmara Municipal de Araxá, por 

envolvimento com rede de tráfico internacional de adolescentes e envolvimento 

sexual com os mesmos; a Sra. Marlene, por agenciamento sexual de crianças e 

adolescentes; o ex-Vereador Miguel Correia, por envolvimento sexual com 

adolescentes; a advogada Rita de Cássia Januzzi, ex-Delegada de Polícia da 

cidade, por acobertamento dos crimes e comportamento incompatível com o cargo; o 

advogado Henrique Adalberto Rodrigues da Costa, ex-Delegado de Polícia da 
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cidade, e a advogada Dra. Maria Auxiliadora de Castro e Barbosa, ex-Conselheira 

Tutelar da cidade, ambos por acobertamento dos crimes. Ressaltamos que a 

Vereadora Maria Aparecida Rios Moço chegou a ser citada em um dos depoimentos, 

mas esta Comissão não encontrou indícios de sua participação nos crimes citados, 

não sendo, portanto, considerada suspeita. 

Uma primeira corregedoria instalada pelo Ministério Público concluiu pelo 

arquivamento das denúncias contra os promotores, ato que foi qualificado pelo 

Deputado Durval Ângelo, que tem acompanhado os casos de Araxá e é um dos 

denunciantes, como "absurdo". A série de indícios de envolvimento dos promotores 

nos crimes citados, que vieram à tona com a instalação desta Comissão, aliada à 

ampla divulgação dos casos pela mídia, levaram o Ministério Público a instalar nova 

corregedoria. 

Foi ainda instalada, no âmbito da Corregedoria Geral da Polícia Civil, 

procedimento investigatório com relação à conduta dos policiais civis denunciados. 

No dia 11 de abril de 2002, durante reunião extraordinária desta Comissão, 

realizada em Araxá, o seu Presidente, Deputado Rogério Correia, e o Deputado 

Paulo Pettersen, solicitaram à Procuradoria Geral de Justiça que intercedesse junto 

ao Tribunal de Justiça do Estado para que se decretasse a prisão preventiva de 

Armando Lourenço da Silva, Luiz Alexandre Cruz Ferreira, Maria Auxiliadora de 

Castro e Barbosa, Henrique Adalberto Rodrigues da Costa e Rita de Cássia 

Januzzi. 

Foi ainda solicitado, durante a audiência pública realizada em Araxá, e em 

ofício encaminhado pelo Presidente desta Comissão Especial ao Governador, em 12 

de abril do corrente, o afastamento dos policiais civis Francisco de Assis Gouveia 

Mota, Vitor Hugo Heisler, Paulo de Tarso Verçosa e João Chaves Silveira de suas 

atividades, bem como a instauração de procedimento investigativo contra os 

mesmos, tendo em vista as denúncias de que estariam envolvidos em práticas 

delituosas na cidade de Araxá, especialmente relacionadas à violação dos direitos e 

garantias fundamentais e dos direitos da criança e do adolescente. Com  efeito, 

durante os depoimentos sigilosos ouvidos pelos membros da Comissão na citada 

audiência pública, Francisco de Assis Gouveia Motta foi acusado de tortura, 

envolvimento com entorpecentes, dificultação da apuração de crimes contra crianças 

e adolescentes e forjamento de flagrantes; Vitor Hugo Heisler foi acusado de 

dificultação da apuração e acobertamento de crimes contra crianças e adolescentes e 
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forjamento de flagrantes; Paulo de Tarso Verçosa foi acusado de tráfico de 

entorpecentes e coação contra testemunhas de crimes contra crianças e 

adolescentes; João Chaves Silveira foi acusado de tortura e coação contra 

testemunhas de crimes contra crianças e adolescentes. 

Durante aquela reunião, chegou a esta Comissão, em caráter sigiloso, cópia 

da agenda pessoal de uma suposta agenciadora sexual de adolescentes, de nome 

Regina Maria da Silva. Nessa agenda, que esta Comissão considera um dos indícios 

mais graves da existência de uma rede de exploração sexual de adolescentes em 

Araxá, constavam os nomes do Promotor Armando Lourenço da Silva, do ex-

Delegado de Polícia da cidade, Henrique Adalberto Rodrigues de Costa, e de 

diversas jovens que eram exploradas sexualmente. 

Em 15 de maio do corrente, a Comissão Parlamentar de Inquérito que fora 

instalada pela Câmara Municipal de Araxá para apurar as denúncias que pesavam 

sobre dois vereadores da cidade concluiu pela "absolvição dos acusados" (sic). Esta 

Comissão Especial reafirma o respeito ao legítimo e constitucional direito do Poder 

Legislativo Municipal de investigar os seus membros e chegar às conclusões que 

julgar cabíveis, mas entende que, dada a gravidade das denúncias que envolvem o 

Vereador José Cincinato de Ávila, dado o fato de que a Polícia Federal, tendo 

recebido essas denúncias, ainda não concluiu a sua investigação, a conclusão pela 

inocência dos investigados é precipitada e parcial. Esta Comissão Especial não está, 

de maneira alguma, incriminando o Presidente da Câmara Municipal de Araxá, 

Vereador José Cincinato de Ávila, cuja citação nos depoimentos merece ser 

devidamente esclarecida, processando-se, inclusive, os denunciantes, caso as 

acusações se revelem falsas. Mas não podemos concordar com a conclusão 

açodada da Comissão Parlamentar de Inquérito instalada pela Câmara Municipal de 

Araxá, que inexplicavelmente se antepõe aos procedimentos investigatórios em 

curso, inclusive da própria Polícia Federal. 

Em 5 de junho do corrente, a Corregedoria Geral do Ministério Público 

Estadual distribuiu o pedido de disponibilidade compulsória do Promotor de Justiça 

Armando Lourenço da Silva, tendo a comissão processante concluído, durante a 

instrução do processo disciplinar administrativo, que a sua conduta não foi 

condizente com o cargo, a partir da confirmação do seu envolvimento sexual com 

adolescentes. Com  relação ao Promotor Luiz Alexandre Cruz Ferreira, que ainda se 

encontra em atuação na Comarca de Uberlândia, para onde foi transferido após as 

denúncias, a seu pedido, o processo administrativo encontra-se em fase de instrução. 
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É de se ressaltar que a atuação da Corregedoria Geral do Ministério Público se limita 

à esfera administrativa. 

Foi ainda denunciada, durante os depoimentos, a existência de uma clínica de 

aborto na cidade de Uberaba, que era indicada, pelo Promotor de Justiça Armando 

Lourenço da Silva, para as adolescentes grávidas de Araxá. Foi ainda citado o nome 

de Carlos Eugênio, residente em Araxá, como pessoa que fornece medicamento 

abortivo para as mesmas adolescentes. A denúncia indicava ainda a assistente social 

do Fórum de Araxá, de prenome Analice, como pessoa que "dava cobertura" aos 

promotores de justiça Armando Lourenço da Silva e Luiz Alexandre Cruz Ferreira nas 

suas práticas delituosas. No dia 24 de junho do corrente, foram denunciados, pela 

Promotoria de Justiça de Uberaba, Nadei Rachid Daher, Maria Aparecida Alves, 

Marisa Sampaio, Carlos Eugênio Guimarães Rezende, Cleunice Maria Lemos e 

Andréia dos Santos, acusados de formação de quadrilha para o cometimento de 

abortos ilegais em mulheres grávidas. Os quatro primeiros já se encontravam presos, 

tendo os demais se beneficiado da suspensão do processo, por serem réus 

primários, nos termos da Lei Federal n° 9.099/95. 

Os crimes cometidos contra crianças e adolescentes pelos promotores de 

justiça citados, os indícios de pressão e ameaça que teriam sido exercidas pelos 

acusados contra denunciantes e testemunhas dos delitos, após a divulgação das 

acusações, bem como a gravíssima possibilidade de que haja ramificações, em 

Araxá, de uma rede internacional de tráfico de meninos, meninas e jovens para fins 

sexuais, situam os casos denunciados na cidade entre os mais graves encontrados 

pela Comissão. 

Arinos 

No dia 10 de maio do corrente, esta Comissão realizou audiência pública na 

cidade de Arinos, atendendo a requerimento anterior aprovado nesse sentido. A 

apresentação do requerimento deyeu-se a denúncias reservadas que chegaram à 

Comissão, informando que casos graves de abuso sexual contra crianças e 

adolescentes estariam ocorrendo naquela cidade. 
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As denúncias apresentadas durante a audiência pública e os depoimentos 

reservados colhidos durante a reunião envolviam principalmente o Juiz de Direito 

local, Dr. José Antônio Maciel, pela prática freqüente de assédio sexual, 

constrangimento sexual, atos libidinosos, tentativa de estupro contra mulheres e 

adolescentes do sexo feminino e barganha de decisões judiciais em troca de favores 

sexuais. Foram ainda citados os nomes do Delegado de Polícia da cidade, Dr. 

Freitas, que teria assediado sexualmente adolescente durante o exercício do cargo, 

do Sr. Plínio Jarbas Valadares, fazendeiro, que teria pressionado testemunha a não 

depor contra o magistrado denunciado, do Sr. "João Lond" e da Sra. "fida Roque", 

ambos acusados de agenciamento sexual de crianças e adolescentes. 

Os principais denunciantes foram a Sra. Maria da Consolação Gontijo, 

funcionária pública, que se manifestou publicamente, e outras cinco pessoas, que 

preferiram depor em caráter reservado. Declaração firmada pelo Presidente desta 

Comissão, conforme Anexo Ill deste Relatório, detalha os casos por ele ouvidos 

sigilosamente, sendo do conhecimento do Deputado Rogério Correia e da 

Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça a identificação dessas testemunhas. 

As denúncias contra o Juiz incluíram a corrupção sexual de uma adolescente 

infratora, que depois dos atos do magistrado teria se tornado prostituta, passando a 

residir em casa de prostituição em cidade próxima a Arinos. Na denúncia foi citado 

que, na época desse caso, a jovem teria 16 anos de idade. Foi mencionado ainda o 

nome do antigo Promotor de Justiça da cidade, Dr. Alan Carrijó Ramos, como pessoa 

que também teria se envolvido sexualmente com a adolescente. É de se consignar 

que esta Comissão não chegou a ouvir a jovem, que foi identificada nos depoimentos 

e teve o seu nome preservado de divulgação, e que o nome do antigo promotor foi 

mencionado por apenas um dos depoentes. 

Em 7 de dezembro de 2001, foi protocolada na Corregedoria Geral do 

Tribunal de Justiça, por advogado da cidade de Arinos, representação solicitando a 

abertura de sindicância em desfavor do Dr. José Antônio Maciel. O autor desse 

documento, que detalha vários dos casos que envolveram o cometimento de crimes 

de natureza sexual pelo magistrado, solicitou a esta Comissão que mantivesse o seu 

nome em sigilo. 

Em vista da gravidade dos casos narrados pelas testemunhas e vítimas, esta 

Comissão decidiu levar diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça as 

denúncias feitas contra o Dr. José Antônio Maciel. No dia 14 de maio do corrente, os 
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Deputados Rogério Correia e Márcio Kangussu encontraram-se em audiência com o 

Presidente daquela Corte, a quem foram relatados os casos e passada a cópia da 

supracitada Declaração firmada pelo Presidente da Comissão. O Presidente do 

Tribunal de Justiça comprometeu-se a encaminhar, o mais rápido possível, as 

denúncias ao Corregedor-Geral da Corte. No dia 15 de maio do corrente, o 

Presidente desta Comissão esteve diretamente com o Corregedor-Geral, enfatizando 

a necessidade de apuração imediata das denúncias. 

Em razão dos direitos constitucionais e legais que legitimamente amparam os 

magistrados no país, a abertura de processo contra um juiz é ato complexo, que 

envolve, no caso tratado, a representação contra o denunciado, feita pela 

Corregedoria Geral à Corte Superior do Tribunal de Justiça. 

Os delitos praticados pelo Dr. José Antônio Maciel configuram a prática de 

crimes de natureza sexual por autoridade judiciária encarregada exatamente da 

função de julgar de acordo com os ditames do Direito e da Justiça. Em razão disso, 

estão entre os mais graves dentre os que chegaram ao conhecimento dos membros 

desta Comissão. 

Chegou ainda ao conhecimento desta Comissão, por meio de depoimento 

reservado, que, no passado, o Juiz teria mantido, na cidade de Luz, relacionamento 

afetivo, do qual resultou um filho. A depoente afirmou que, nascida a criança, o 

denunciado a teria pressionado a se ausentar da cidade, alegando que o fato poderia 

prejudicar a sua vida profissional. Não obstante o impacto emocional que o caso 

possa ter causado na depoente, esta Comissão não o considerou relevante para os 

seus trabalhos, tendo em vista ter-se tratado de relacionamento amoroso. 

Belo Horizonte 

Na capital do Estado, segundo pormenorizada análise feita pelo Dr. Tarcísio 

Martins Costa, Juiz Titular do Juizado da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, 

a exploração sexual infanto-juvenil ainda se mantém em níveis "toleráveis". Apesar da 

ocorrência de diversos casos, o problema não atinge os níveis encontrados em outras C  
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capitais brasileiras, como Fortaleza, Salvador, Recife, Manaus, ou em outras cidades 

mineiras. O Juiz aponta o "valoroso" trabalho realizado pelo Comissariado da Infância 

e da Juventude de Belo Horizonte, que faz numerosas fiscalizações diárias nas ruas 

e estabelecimentos comerciais e de serviços da cidade. 

É de se ressaltar que essa análise é comparativa em relação ao quadro 

nacional. Podemos afirmar que, como todos os grandes centros urbanos do país, a 

capital do Estado é também palco de abuso, agressão e exploração sexual comercial 

de meninos, meninas e jovens. A freqüência dos casos é menor em Belo Horizonte, 

acreditamos, em razão de fatores geográficos, socioeconõmicos, culturais e de 

ordem circunstancial. Não obstante, o problema existe na cidade, tem sido 

parcialmente detectado pelos órgãos competentes e enseja a preocupação de todos. 

Pesquisa realizada pela Fumec apontou os principais eixos de ocorrência de 

exploração sexual de crianças e adolescentes em Belo Horizonte: o centro-sul, que 

inclui as avenidas Afonso Pena, Cristóvão Colombo e Brasil, o bairro de Lourdes e as 

boates e casas noturnas; o central, onde estão as ruas Guaicurus e São Paulo e as 

avenidas Olegário Maciel e Santos Dumont e os hotéis de alta rotatividade; o norte, 

formado pelos pequenos motéis da avenida Montese; e o chamado eixo do "fim da 

linha", formado pelos bairros Bonfim e Lagoinha, onde está a antiga "zona boêmia" 

da cidade. 

Durante as reuniões da Comissão destinadas à discussão do problema em 

Belo Horizonte, foram ouvidas denúncias de cidadãos residentes na cidade, que 

requerem apuração. 

Um depoente, ouvido em caráter reservado por esta Comissão, afirmou que, 

no ano de 1994, quando tinha entre 16 e 17 anos de idade, sofreu abuso e assédio 

sexual por parte do padre Juvenil Paulo de Araújo, que na época trabalhava na 

Igreja São José. O abuso sexual durou, segundo a vítima, três meses, tendo chegado 

ao constrangimento à masturbação recíproca. O depoente informou ainda os nomes 

de duas pessoas que, quando adolescentes, foram igualmente molestadas pelo 

padre denunciado. 

Uma moradora do Condomínio Juscelino Kubistchek afirmou publicamente 

que pessoas residentes nesse condomínio estariam atuando como agenciadores e 

abusadores sexuais de adolescentes. 

Uma depoente, também ouvida em caráter reservado, afirmou que um 

radialista, cujo prenome foi informado aos membros desta Comissão, tem molestado 
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e abusado sexualmente de adolescentes do sexo feminino no bairro da Lagoa. O 

Procurador de Justiça Dr. José Ronald Vasconcelos Albergaria e o Delegado de 

Polícia Dr. Hélcio Sá Bernardes, que participavam da reunião, tiveram conhecimento 

dos casos narrados pela testemunha. 

Na mesma reunião outro depoente denunciou morador do bairro Vale do 

Jatobá, cujo nome foi revelado aos membros da Comissão, que, segundo ele, teria 

praticado "atos libidinosos" com a sua neta quando esta tinha cinco anos de idade, 

prática que continua a ocorrer no presente, com outras crianças. O Procurador de 

Justiça Dr. José Ronald Vasconcelos Albergaria e o Delegado de Polícia Dr. Hélcio 

Sá Bernardes, que participavam da reunião, tiveram conhecimento dos casos 

narrados pela testemunha. 

Esta Comissão estabeleceu o critério, para a elaboração do presente 

Relatório, de revelar os nomes de pessoas denunciadas apenas quando houver um 

volume razoável de denúncias consistentes e estas envolverem autoridades ou 

pessoas públicas. Os três últimos casos supracitados foram trazidos pela primeira vez 

a esta Comissão durante reuniões públicas ou reservadas e as denúncias, em cada 

situação, partiram de um único cidadão, não tendo envolvido autoridades ou pessoas 

públicas. Assim, esta Comissão prefere não citar neste Relatório os nomes dos 

supostos agressores, revelados publicamente ou não, colocando-os à disposição dos 

órgãos competentes, para a devida apuração dos fatos narrados. 

Carangola 

A requerimento do Deputado Paulo Pettersen, a Comissão realizou audiência 

em Carangola, em 9 de maio do corrente, para discutir o problema da exploração 

sexual de menores na região. A visita da Comissão teve um caráter mais preventivo, 

já que não havia denúncias específicas de exploração ou abuso sexual de crianças 

ou adolescentes. 

Ficou constatado na reunião que em Carangola não existe uma rede de 

exploração sexual de menores, mas há no município um alto índice de crianças 

sendo exploradas sexualmente. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Maria 'Angélica Costa Leite, apresentou uma pesquisa 

realizada por ela com cerca de cinco mil crianças e adolescentes da região. Maria 

Angélica afirmou que aproximadamente 30%, ou seja, 1.500 menores, praticavam 
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sexo por dinheiro. Dessa porcentagem, 60% são do sexo masculino, e 10% têm 

idade inferior a 12 anos. Os dados apresentados pela presidente do Conselho Tutelar 

foram considerados alarmantes, merecendo, no entando, melhor análise, por não 

terem sido apresentados os critérios para coleta de dados e a metodologia utilizada 

na pesquisa. 

A rodoviária de Carangola foi citada pelo presidente do Conselho Tutelar 

como um ponto de exploração sexual infantil. Segundo ele, por motivos econõmicos, 

há casos de menores de 7 anos que estão sendo levadas para o local, pela própria 

mãe, para serem exploradas sexualmente. Um outro fator constatado também em 

Carangola é o abuso sexual intrafamiliar. 

No município já foi instalado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente e o Conselho Tutelar, que funcionam de forma elogiável. A 

Presidente do Conselho Municipal destacou a importância da criação de um centro de 

referência para crianças e adolescentes, a fim de prestar atendimento psicológico aos 

adolescentes e desenvolver um trabalho de orientação às famílias. 

Os participantes enfatizaram a necessidade de geração de recursos para 

financiamento de programas sociais voltados para o adolescente, com alternativas 

para projetos educacionais e culturais, e a importância de fortalecimento dos 

Conselhos, considerados fundamentais na promoção da política dos direitos da 

criança e do adolescentes. 

Governador Valadares 

Em 7 de março do corrente, foi realizada a 7a Reunião Ordinária da Comissão 

Especial, em audiência pública no Plenário da Câmara Municipal de Governador 

Valadares, a partir de requerimento de autoria do Deputado Paulo Pettersen, 
aprovado pela Comissão. 

Estiveram presentes a essa reunião os Deputados Rogério Correia e Paulo 

Pettersen, além de autoridades locais e representantes da sociedade civil e de 
instituições responsáveis pela proteção e promoção dos direitos das crianças e 

adolescentes na região. 
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A Comarca de Governador Valadares conta com uma Vara da Infância e da 

Juventude e de Cartas Precatórias e com uma Promotoria da Infância e Juventude. O 

município possui uma Delegacia de Menores, cuja atuação se concentra nos 

menores infratores. Estão instalados e em funcionamento o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente e três Conselhos Tutelares. 

Os participantes apontaram a piora das condições de vida, o aumento da 

miséria, como principal causa do avanço da exploração sexual infanto-juvenil. 

Ressaltaram, ainda, a desestruturação da família e a prevalência de uma 

mentalidade machista, de preconceito contra a mulher, como fatores que contribuem 

para o agravamento do problema. 

Especificamente com relação a Governador Valadares e região, o problema 

parece mais grave às margens das diversas estradas que cortam o município, em 

especial das rodovias federais que ligam o Sudeste ao Nordeste do Brasil, 

verificando-se envolvimento de caminhoneiros na exploração sexual de crianças e 

adolescentes, seja de modo direto, praticando atos sexuais, seja transportando 

menores da região para outras cidades e de outras cidades para a região. Tem sido 

constatada com freqüência a presença de menores vindas de outros estados, em 

especial do Nordeste brasileiro. 

Pelos relatos, depreende-se que a exploração sexual infanto-juvenil vem 

sendo enfrentada na cidade, em especial aquela verificada na zona central e em 

casas de prostituição. No entanto, os representantes das entidades que atuam na 

área insistem na necessidade de políticas públicas que possibilitem a prevenção. Os 

participantes são unânimes em destacar que seu trabalho é dificultado pela ausência 

ou insuficiência de contrapartidas que possam oferecer aos menores que estão 

inseridos na exploração sexual. Segundo relatam, os menores, de um modo geral, 

estão dispostos a abandonar o mercado do sexo caso contem com uma contrapartida 

que lhes proporcione condições materiais de sobrevivência, ainda que inferior aos 

ganhos auferidos com a própria exploração. 

Ressaltam, também, a necessidade de programas voltados à recuperação da 

estrutura familiar e da auto-estima dos menores. 

Foi apontada a necessidade de criação de instrumentos legais que facilitem a 

punição das pessoas que exploram sexualmente crianças e adolescentes, além de 

outros que permitam maior poder de fiscalização dos locais habitualmente utilizados 

para encontros sexuais, notadamente os motéis. 
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Entre os casos relatados, dois referiam-se a casas de prostituição. Segundo 

narrou a representante do Conselho Tutelar, foi localizada uma adolescente de 17 

anos num prostíbulo próximo ao mercado municipal. A proprietária do prostíbulo 

alegou ter acolhido a menor por desconhecer a sua idade. A Polícia Militar, chamada 

pelo Conselho Tutelar, compareceu ao local, detendo a proprietária e encaminhando-

a à presença do Delegado de Polícia, que não ratificou o flagrante. Segundo o relato, 

a referida proprietária continua à frente do prostíbulo, que permanece em 

funcionamento. 

Em outro caso relatado, foram localizadas seis crianças numa boate 

localizada "na BR, ao lado do Posto Belo Vale". As crianças eram da cidade de Catuji 

e teriam sido vendidas pelos pais por R$5,00 (cinco reais) cada uma. Havia, até, 

meninas de 11 anos de idade. Com  apoio policial, o Conselho Tutelar conseguiu a 

prisão do proprietário e o fechamento da boate. As crianças foram encaminhadas à 

sua cidade de origem e estariam lá até hoje, trabalhando em fazendas. 

No ano de 2002, até a data da reunião, já foram registrados, pelo Conselho 

Tutelar, 28 casos de exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes, 

números semelhantes aos obtidos pelo Programa Sentinela e pela Polícia Militar. 

Segundo relatou uma representante do Conselho Tutelar, uma adolescente de 

15 anos, portadora de deficiência mental, teria sido molestada por um detetive da 

Polícia Civil. O Delegado de Menores, presente à reunião, declarou que a matéria 

não era de sua competência, mas que levaria a denúncia ao conhecimento de seu 

superior e que, caso este assim determinasse, procederia à investigação. 

Foi relatada a experiência do Programa Sentinela, que é fruto de parceria 

entre os Governos federal e municipal. O Governo federal disponibiliza recursos para 

o pagamento dos salários dos profissionais envolvidos, ficando por conta do 

Município os encargos, a infra-estrutura e a manutenção. O Programa Sentinela 

trabalha em sintonia com os Conselhos Tutelares, com o encaminhamento recíproco 

das denúncias recebidas. Atua a partir de denúncias, saindo a campo para apurá-las. 

Constatada a veracidade da denúncia, faz o encaminhamento para os órgãos 

competentes - Conselho Tutelar, Ministério Público, etc. - de modo a buscar a 

responsabilização do agressor. Atua também no campo psicossocial, com a 

constituição de grupos, por exemplo, de mães agressoras, de crianças vítimas de 

abuso sexual, apoiados por profissionais especializados. Atua, finalmente, no 

aspecto social, encaminhando as crianças e adolescentes para e rede de serviços 

disponível (encaminhamento à escola, a projetos culturais, etc.). 
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No campo da prevenção, foi mencionada a existência e a relevância de 

programas como o PETI, Esporte Solidário, Projeto Crescer, dentre outros. 

Além das dificuldades apontadas, referentes à ausência de políticas públicas 

que visem à diminuição da miséria ou que ofereçam contrapartida material para 

crianças e adolescentes envolvidos na exploração sexual, outro problema relevante, 

de cunho mais prático, foi apontado: a inexistência de estrutura adequada no Instituto 

Médico Legal (IML) para atendimento das vítimas de violência sexual. Há dificuldade 

em realizar exame de corpo de delito, por inexistência de médico legista, o que obriga 

a vítima a repetir a diversos órgãos a violência que sofreu ( Polícia, Conselho Tutelar, 

hospital, etc.). 

Igualmente ressaltada foi a precariedade da estrutura de assistência judiciária, 

limitada à Defensoria Pública, que é precária, e aos serviços de assistência jurídica 

das duas Faculdades de Direito locais. 

Dentre as propostas apresentadas pelos participantes da reunião, destacam-

se: 1) Formulação de políticas públicas que atuem na prevenção e no enfrentamento 

da exploração sexual infanto-juvenil, através da diminuição da miséria, melhoria das 

condições de moradia, oferecimento de alternativas que incentivem crianças e 

adolescentes a abandonarem o mercado do sexo, etc.; 2) Capacitação de 

professores e demais profissionais da educação para atuarem em projetos afetivo-

sexuais e de orientação sexual, privilegiando a escola como espaço de convivência 

afetiva e de acolhida às vítimas de violência sexual, inclusive familiar; 3) Estruturação 

do IML, com a lotação de médico-legista, de modo a proporcionar atendimento 

adequado às vítimas de violência sexual; 4) Ampliação da estrutura de assistência 

judiciária (Defensoria Pública e Faculdades de Direito); 5) Maior fiscalização das 

estradas e estabelecimentos nelas localizados pela Polícia Rodoviária Federal; 6) 

Realização de campanha publicitária de cunho educativo nas proximidades de postos 

de combustíveis e motéis, alertando para a exploração sexual infanto-juvenil; 7) 

Elaboração de Projeto de Lei tornando obrigatória a divulgação, em postos de 

combustíveis e restaurantes localizados à beira de estradas, de alerta para o crime 

de abuso sexual contra crianças e adolescentes, inclusive com a penalidade cabível, 

e dos telefones do "Disque-denúncia". 
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Com a presença de diversas autoridades e membros da sociedade civil, a 

discussão sobre exploração sexual de crianças e adolescentes na cidade de Itaobim 

e no Vale do Jequitinhonha, realizada em 23 de maio último, norteou-se basicamente 

por quatro aspectos. Primeiro: localização geográfica favorecendo prática de 

exploração sexual volante; segundo: causas estruturais relacionadas aos processos 

educacionais, culturais e de desenvolvimento social, inviabilizando a formação de 

consciência crítica de cidadania; terceiro: conivência e cooptação de menores por 

parte de pessoas da classe alta da cidade, de pessoas envolvidas com tráfico de 

drogas e pessoas que optaram pelo homossexualismo como preferência sexual; 

quarto: dificuldade de acesso a informações relacionadas à exploração sexual e ao 

tráfico de entorpecentes em decorrência do medo que as pessoas sentem de virem 

a morrer como alvo de queima de arquivo por parte dos criminosos. Outro obstáculo 

é a falta de provas para incriminar culpados quando a violência e exploração sexual 

de crianças e adolescentes se dá no seio da própria família, principalmente por meio 

do "padrastamento". 

Os quatro aspectos acima referidos podem ser sumariamente caracterizados 

por meio dos fatos relatados durante a audiência, os quais passamos a expor. 

Itaobim, localizada no coração do Vale do Jequitinhonha, é cidade-rota do tráfico de 

drogas. Cortada pelas BRs 367 e 116, possui localização estratégica no 

favorecimento da exploração sexual infantil. Os caminhoneiros que por lá passam 

apanham as menores à beira da rodovia e deixam-nas nas mais diversas cidades ao 

longo do trajeto que fazem. Trata-se de uma exploração sexual volante que se inicia 

na cidade próxima de Padre Paraíso, podendo terminar em Cariri. 

As autoridades e a sociedade civil de Itaobim foram unânimes em apontar a 

situação de miséria e exclusão social em que se encontra o Vale do Jequitinhonha, 

em decorrência da negligência do poder público na formulação de políticas públicas 

para a região, em especial nas áreas de segurança, saúde, educação e lazer, como a 

principal causa estruturante do problema em discussão. 

Em decorrência do estado de miséria subumana em que vivem as famílias da 

cidade, menores a partir dos 9 anos de idade oferecem a prática sexual de felação 

aos caminhoneiros que transitam pelas rodovias mencionadas ao preço que varia de 

R$0,50(cinqüenta centavos) a R$5,00(cinco reais), sendo essa, muitas vezes, a 
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única "renda" auferida pelas famílias. A situação de absoluta carência econômica faz 

com que, em famílias numerosas onde existe a figura do padrasto, muitas vezes o 

único que tem alguma fonte de renda, este se sinta no perverso direito de estruturar 

a geografia sexual dos lares dividindo os quartos em quarto da mãe e "nosso quarto"-

dele e das filhas - que se tornam suas amásias, por "consenso" familiar diante da 

imperiosa necessidade imposta pela fome. Os próprios padrastos chegam a 

oferecerás adolescentes para taxistas quando necessitam de dinheiro. 

De outra vez são as famílias abastadas da cidade que contratam menores 

como empregadas domésticas pagando um salário de R$40,00 (quarenta reais) para 

que elas, além de fazerem os serviços domésticos, prestem aos patrões e 

principalmente a seus filhos adolescentes serviços sexuais. 

Outro caso de exploração refere-se à cooptação das meninas que 

perambulam pelas ruas como pedintes e começam a ganhar outro tipo de esmola dos 

sedutores de menores. Em troca de presentes e roupas da moda passam a atender 

idosos e solitários que apreciam orgias com crianças e adolescentes, tornam-se 

viciadas e não mais abandonam esse modo de vida. Outras práticas ilícitas 

relatadas, comumente usadas em ltaobim, referem-se ao uso de crianças e 

adolescentes masculinos por optantes de preferência sexual homossexual que 

também trocam "favores" sexuais com os menores por presentes. Esses 

degradantes relatos reproduzem claramente o status da nossa cultura escravocrata, 

onde os senhores da casa grande também usavam as "mercadorias" escravas da 

senzala para fins sexuais. 

Essas famílias e suas adolescentes não têm coragem de comparecer diante 

das autoridades judiciais para denunciar esses fatos e, em muitos casos, têm suas 

bocas caladas por uma cesta básica mensal fornecida pelos infratores. 

Finalizando, os relatos trazem a inter-relação entre a exploração sexual infantil 

e o tráfico de drogas. Os traficantes seduzem os menores com presentes, 

oferecendo-lhes também uma latinha de cola e um pouco de tiner até viciá-los. 

Quando se tornam dependentes, passam a exigir-lhes que vendam maconha, 

cocaína e outras drogas em troca da cola, e essa rede tem desdobramentos 

intermináveis. 
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Mariana 

Esta Comissão, informada de caso de assédio sexual contra criança residente 

em Mariana, ouviu em reunião ordinária, realizada nesta Casa , o Promotor de Justiça 

local, Dr. Antônio Carlos de Oliveira. Segundo o mesmo, a denúncia chegou até ele 

por meio da Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da cidade, que afirmava que o padre local, Bonifácio Buzzi, teria 

assediado sexualmente um menino de 10 anos, morador da zona rural de Mariana. 

Segundo o Promotor, após a oitiva, ficou caracterizado que de fato o delito havia 

ocorrido, a partir do que foi pedida a prisão preventiva do padre. Há indícios de que 

os atos delituosos do padre não são recentes, já tendo o mesmo sido condenado na 

Comarca de Santa Bárbara e existindo indícios contra ele também na Comarca de 

Joinville. 

Ainda segundo o Promotor, o padre foi condenado a 13 anos e seis meses de 

reclusão em Santa Bárbara, por cometimento de delitos sexuais contra dois garotos. 

Houve recurso e o Tribunal de Justiça diminuiu a pena para nove anos. Nesse 

interregno, por decisão do Tribunal de Justiça, a pedido do Arcebispo de Mariana, 

Dom Luciano Mendes de Almeida, o padre foi transferido para Mariana, onde passou 

a cumprir a sua pena na Casa Episcopal. O caso em Mariana ocorreu, assim, durante 

o cumprimento da pena pelo denunciado. 

Enquanto ocorria o interrogatório do padre, em razão do crime contra o 

menino de dez anos, a Presidente do Conselho Tutelar levou nova denúncia ao 

Promotor de Justiça de Mariana. Trata-se de mais um caso de abuso sexual contra 

criança perpetrado pelo padre na cidade. 

Montes Claros e Norte de Minas 

No dia 25 de abril do corrente, foi realizada a 8a Reunião Extraordinária da 

Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, em audiência pública no Plenário da Câmara Municipal de Montes 

Claros, a partir de requerimento aprovado pela Comissão. 
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A comarca de Montes Claros conta com uma Vara de Menores, Precatórios 

Criminais e Execuções Fiscais e com a Promotoria de Justiça da Infância e da 

Juventude. O município possui uma delegacia especializada, intitulada Delegacia do 

Menor Infrator, que também se responsabiliza pela apuração de denúncias de 

exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Segundo os expositores, falta melhor integração entre as instituições 

responsáveis pela efetivação dos direitos da criança e do adolescente em Montes 

Claros, fundamentalmente em virtude da carência de estrutura no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - e no Conselho Tutelar. Essa 

falta de estrutura vem sendo sanada pelo Poder Executivo municipal, a partir de 

demanda encaminhada pelo CMDCA, empenhado, atualmente, na elaboração do 

Plano Municipal de Atendimento a Crianças e Adolescentes. Importa salientar que a 

presença desta Comissão em Montes Claros agilizou o atendimento , por parte da 

Prefeitura Municipal, das demandas por apoio estrutural aos Conselhos. 

O município oferece, ainda, uma Casa de Passagem e um Abrigo. Apesar da 

necessidade de ampliação de sua capacidade de atendimento, apontada pelos 

expositores, esses equipamentos integram, de forma estruturante, a rede de proteção 

às crianças e adolescentes, uma vez que lidam com a acolhida e o encaminhamento 

de adolescentes vítimas de violência sexual ou em situação de risco. 

A violência sexual contra crianças e adolescentes em Montes Claros pode ser 

caracterizada a partir de duas vertentes. A primeira tem como causa a situação de 

pobreza e miséria da maioria da população da região, que impõe como alternativa de 

sobrevivência pessoal e familiar a comercialização precoce do sexo. A segunda diz 

respeito à exploração infanto-juvenil por redes de comércio sexual, que envolvem 

aliciadores e agenciadores, numa estrutura ilegal só superada, em faturamento, pelo 

narcotráfico e pelo comércio irregular de armas. 

Essa 	estrutura 	apóia-se 	em 	um 	tripé 	constituído 	pelos 

aliciadores/agenciadores, por motéis da região e pelos clientes. Os agenciadores 

possuem uma ampla agenda de contatos, estabelecidos via telefonia celular, além de 

gerenciarem um serviço de moto-boys para o traslado das adolescentes aos motéis, 

quando necessário. Em resumo, esse é o esquema utilizado por clientes de maior 

poder aquisitivo. A rede de agenciamento para um público de mais baixa renda opera 

na região da Av. Deputado Plínio Ribeiro, em Montes Claros, direcionando as 

meninas para as casas de prostituição do entorno. 
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Foi relatado, ainda, o tráfico de adolescentes para fins de exploração sexual 

comercial, com destino prioritário para Brasília. Especificamente, esse caso de tráfico 

só veio à tona porque as adolescentes passaram a agir sem intermediários, vindo a 

sofrer ameaças de morte por parte dos agenciadores, o que resultou em denúncia e 

posterior apuração pela Delegacia de Menores de Montes Claros. Atualmente, 

encontram-se em tramitação seis processos contra aliciadores e agenciadores de 

crianças e adolescentes para fins de comércio sexual na região de Montes Claros. 

No que diz respeito à situação de exploração e abuso sexual contra crianças e 

adolescentes na região Norte de Minas, foram apresentadas as conclusões de uma 

pesquisa realizada pela UNIMONTES, em 1999, sob a coordenação do professor 

Nebson Escolástico da Paixão, intitulada "Prostituição Infanto-Juvenil no Norte de 

Minas e Vale do Jequitinhonha". Pelos dados quantitativos dessa pesquisa, há, na 

região, aproximadamente 4 mil crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de 

exploração sexual, número que já pode ter sido alterado, em virtude do agravamento 

da miséria nos últimos anos. Em termos qualitativos, ressaltam-se como mais 

significativas as seguintes conclusões: 1) a maior barreira para a aplicação das 

medidas legais de combate à violência sexual intra e extrafamiliar é o fato de os 

casos permanecerem desconhecidos, em virtude do medo de denunciar, causado 

pela intimidação dos autores às vítimas; 2) faz-se necessário implantar equipamentos 

públicos de acolhida e atendimento às crianças e adolescentes em situação de risco; 

3) é necessário o estabelecimento de políticas públicas inclusivas, de educação e 

ação social, haja vista a baixa escolaridade da maioria das meninas vítimas de 

exploração sexual e a situação de desemprego ou empobrecimento de suas famílias. 

Essas conclusões ganham maior relevância ao serem confrontadas com as 

principais preocupações apontadas pelos expositores, principalmente no que diz 

respeito à existência de um quadro velado de exploração sexual e à ausência de 

políticas públicas inclusivas, de combate à pobreza e direcionadas ao enfrentamento 

da violência sexual contra crianças e adolescentes. 

As propostas apresentadas pelos presentes nesta reunião pautam-se pelos 

princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, que embasam o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. São elas: 1) a necessidade de ampliar a capacidade de 

atendimento e de implantar mais equipamentos de acolhida e de encaminhamento 

das crianças e adolescentes vitimados pela violência sexual; 2) investimento 

prioritário em ações preventivas, fundamentalmente com foco nas famílias; 3) 

implantação de um centro de recuperação de dependentes de drogas na região; 4) 
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implantação de Conselhos de Direitos e Tutelares e fortalecimento dos já existentes; 

5) implantação de uma vara exclusiva de defesa dos direitos da criança e do 

adolescente na Comarca de Montes Claros; 6) criação da Frente Parlamentar em 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Montes Claros e 7) elaboração 

do Plano Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil de Montes 

Claros. 

Nanuque (Sede, Distrito de Vila Pereira e Município de Serra dos Aimorés) 

No dia 18 de abril do corrente, foi realizada a 7a  Reunião Extraordinária da 

Comissão Especial de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes, em audiência pública na Câmara Municipal de Nanuque, a partir de 

requerimento aprovado pela Comissão em 21 de março último. 

A rede de proteção aos direitos das crianças e adolescentes de Nanuque, 

segundo os expositores, é bem estruturada e articulada. O município possui um 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e um Conselho Tutelar, 

ambos equipados pela Prefeitura Municipal, além de um Centro de Atendimento ao 

Menor. A Pastoral da Criança tem atuação marcada por ações de prevenção à 

violência sexual contra crianças e adolescentes, tendo elegido a família como foco de 

suas intervenções. Ainda compondo essa rede, o município conta com um Juiz da 

Infância e da Juventude e com uma Promotora da Infância e da Juventude. 

De acordo com os relatos, em Nanuque não se encontra uma rede de 

aliciamento, com pessoas voltadas especificamente para a exploração sexual 

comercial de crianças e de adolescentes, embora a situação geográfica do município, 

nas proximidades do litoral da Bahia e do Espírito Santo, enseje a preocupação da 

comunidade. A violência sexual contra crianças e adolescentes manifesta-se em 

casos isolados, enquadrados em dois eixos: o abuso sexual intrafamiliar e a 

exploração sexual causada pela situação de pobreza em que se encontra grande 

parte da população local. Outra causa apontada para essa vertente da exploração 

sexual é a comercialização do sexo, por parte de crianças e de adolescentes, em 

função de alcoolismo e dependência de drogas, também precoces. A possibilidade 

de conseguir recursos financeiros, seja para ajudar na sobrevivência da família, seja 
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para custear seus vícios, atua, então, como principal causa da comercialização 

Fl precoce do sexo na região. 

Por essa razão, a ausência de políticas públicas de inclusão social e de 

combate à pobreza, bem como daquelas direcionadas à juventude, com oferta de 

alternativas de lazer e de formação profissional e cultural, foi apontada pelos 

expositores como agravante da situação. A esse quadro de carências, somam-se a 

intimidação e o medo de denunciar, que resulta em um quadro de violência sexual 

extremamente velada, impedindo o levantamento dos casos e sua efetiva apuração, 

fundamentais para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

Exemplo disso é o caso relatado pela Promotora de Justiça da Infância e da 

Juventude, em que uma menina, de 13 anos de idade, residente no município de 

Serra dos Aimorés, pertencente à Comarca de Nanuque, alega ter sido explorada 

sexualmente e não ter coragem de identificar o autor, por sentir-se intimidada. 

Dessa forma, a principal preocupação da rede de proteção aos direitos da 

r criança e do adolescente de Nanuque tem sido a preservação do anonimato e a 

proteção de vítimas e de testemunhas que venham a denunciar os casos de abuso e 

de exploração sexual. 

1. 

Taiobeiras 

E Foi realizada, no município de Taiobeiras, reunião extraordinária da Comissão 

Especial da Prostituição Infantil, com a presença do Deputado Rogério Correia e da 

Deputada Elbe Brandão, respectivamente Presidente e relatora da aludida Comissão. 

O Presidente iniciou a reunião dizendo que a Assembléia Legislativa resolveu 

constituir uma comissão, para, juntamente com o Ministério Público, os Promotores, 

E as entidades que fazem a defesa da criança e do adolescente, os Conselhos 

Tutelares e pastorais, proceder a um levantamento da situação e traçar políticas 

públicas de combate à prostituição infantil no Estado. 

Das pessoas que fizeram uso da palavra, algumas defendiam a administração 

E municipal, outras a atacavam, distanciando-se do tema da reunião, ou seja, a 

exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. 

E Em sua exposição, a Promotora de Taiobeiras afirmou que esse é um crime 

hediondo, porque as vítimas são pessoas que não têm poder de decisão, que têm 
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pensamentos involuntários. Considerou que é assim que se entende comumente e é 

assim que reza o Código Penal brasileiro: em qualquer crime de exploração e abuso 

sexual de adolescentes menores de 14 anos - em alguns casos, até de menores de 

18 anos -, presume-se que a vítima não tem liberdade de decisão, isto é, não tem 

condições de decidir se quer ou não praticar algum tipo de ato sexual. 

A Promotora frisou que seu primeiro objetivo: como rei—c-ii-esentante do 

Ministério Público, é realizar um trabalho de conscientização da sociedade, dos 

moradores dé Taiobeiras, Indaiabira e Berizal, de tal modo que aqueles que ainda 

não têm idéia do que é ser cidadão possam procurar as autoridades, informar-se e 

descobrir os direitos que advêm dessa condição. Salientou que sua principal meta, 

no tocante à exploração infantil, é conscientizar as pessoas de que esse tipo de 

conduta, praticada por quem quer que seja, é um ato anormal, criminoso, hediondo. 

E, por isso, é preciso punir os responsáveis, aqueles que facilitam esse tipo de 

atitude das crianças e dos adolescentes da cidade ou que usufruem desse tipo de 

comércio ilícito, que é o comércio do corpo. 

A Promotora insistiu na idéia de que a ilegalidade, quando existe, está num 

grau só: tanto é ilegal o homicídio quanto a exploração ou a corrupção de menores, a 

facilitação da prostituição, a manutenção de casas de prostituição. Todos esses atos 

de ilegalidade têm, segundo ela, de ser averiguados com coragem, com 

determinação. 

Disse ainda que espera que seu trabalho sirva de exemplo e de estímulo para 

aquelas pessoas que ainda temem represálias, pois também ela sofre represálias. 

O Promotor Paulo César Vicente de Lima referiu-se a um encontro realizado 

para valorizar e integrar todos os Conselhos Tutelares e de Direitos do Norte de 

Minas, que contou com a presença maciça de conselheiros. Participaram do evento 

representantes da Promotoria da Infância e Juventude de Belo Horizonte, que 

partilharam suas experiências. 

Salientou a importância dos conselheiros, que estão perto das crianças e dos 

adolescentes, acrescentando ser com eles que as meninas têm liberdade para falar a 

verdade, para denunciar. Citou o Conselho Tutelar de Rio Pardo como exemplo de 

efetividade em Minas: graças à sua atuação conseguiu-se colocar na cadeia alguns 

dos responsáveis por crimes de abuso e exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 
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O Promotor chamou a atenção para o fato de que, no Norte de Minas, de 

oitenta e poucas cidades, somente sete tinham Conselho Tutelar, tendo sido 

instalados recentemente mais seis. Enfatizou a necessidade de valorizar e incentivar 

a criação desses conselhos e de profissionalizá-los. Citou mais uma vez como 

exemplo a Comarca de Rio Pardo, onde, com o apoio do Executivo, todos os 

conselheiros são remunerados. Referiu-se também à parceriã do` Ministério Público 

com o Instituto Telemig Celular, visando à instalação dos Conselhos. 

Sugeriu que a efetiva instalação dos Conselhos Tutelares fosse usada como 

critério para repasse do ICMS para os municípios. Ou que se destinasse um 

percentual de repasse , para o Fundo Municipal, que é gerido por um conselho 

comunitário formado pela sociedade organizada e pelo Executivo. 

O Promotor apontou um outro problema que, segundo ele, se verifica na 

comarca de Rio Pardo: o vínculo pernicioso que se estabelece, sobretudo nas 

cidades pequenas, entre policiais e Prefeitura. Falou da necessidade de valorizar a 

Polícia Militar, que é carente de recursos e viaturas, para que suas atividades sejam 

mais eficazes e efetivas no trato da segurança. 

A Pastoral da Criança testemunhou que é difícil trabalhar a auto-estima das 

famílias, quando a mãe se prostitui, e o filho percebe que isso ocorre. Falou da 

necessidade de medidas para acabar com o abuso é a exploração sexual, alegando 

que as voluntárias também ficam sem saber o que fazer, a quem recorrer ou pedir 

orientação. 

Outra evidência colhida foi que, para se apurarem os crimes cometidos, é 

preciso ter conhecimento deles. 

O Deputado Rogério Correia esclareceu que a sociedade pode contar com 

vários serviços de denúncia, inclusive as feitas anonimamente. Um deles está contido 

na SETASCAD, na Secretaria do Trabalho e Ação Social, na Secretaria Adjunta de 

Direitos Humanos, que conta com o apoio de entidades como a Visão Mundial, que 

combate a exploração sexual contra crianças e adolescentes. 

O Promotor Paulo César ressaltou que, assim como a Polícia Militar depende 

financeiramente do Poder Executivo, esse problema também ocorre com os 

conselhos, esclarecendo que a dependência maior é entre o Conselho Tutelar e a 

Prefeitura Municipal. 
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Referindo-se a Rio Pardo, disse que o comentário que se ouve na cidade é 

que a prostituição infantil existe de verdade, mas poucos têm coragem para falar e 

admitir que existe, a maioria prefere silenciar-se. 

Enfatizou que é preciso que os Conselhos Tutelares de todas as cidades 

trabalhem de forma democrática, independente, para que façam cumprir o Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

Uma reclamação feita foi que os conselheiros não têm qualquer direito 

trabalhista. Sugeriu-se como proposta que se estude criteriosamente uma maneira 

de dar a eles algum tipo de garantia. 

Alguns participantes argumentaram que a pobreza da região talvez seja a 

razão mais forte da exploração sexual de menores e adolescentes. Ficou patente 

com relação ao abuso e à exploração de crianças e adolescentes que o maior 

problema é econômico. 

Foi relatado também que quem está no dia-a-dia da escola escuta, percebe e 

vê os fatos da prostituição infantil, o que aponta para a necessidade de agir com 

urgência. 

Ficou evidenciado que não existe nenhum programa social do Poder 

Executivo Municipal para conter a prostituição infantil ou a violência. 

Outra constatação foi que o problema não é específico de uma cidade do 

Norte de Minas, é de toda a região. Para se buscar as soluções de forma objetiva, é 

preciso coragem, independência e despojamento para atuar na apuração dos fatos. 

Integrante da Pastoral da Juventude de Taiobeiras denunciou a existência de 

uma casa de prostituição, inclusive com meninas menores, tendo esta Comissão 

colhido o endereço e nomes dos supostos envolvidos e repassado à Promotora para 

a devida apuração. 

O Presidente esclareceu a todos os presentes que, no caso específico de 

Taiobeiras, existem indícios muito graves e sérios de envolvimento de autoridades, 

inclusive do próprio Prefeito. Tais indícios foram apurados pela Delegada Maria 

Aparecida Correia, da cidade de Medina, e remetidos ao Procurador Gilvan Alves 

Franco, que ofereceu denúncia contra o Prefeito junto ao Tribunal de Justiça. Dessa 

forma, encontra-se a cargo do Poder Judiciário o julgamento do caso. 
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A Comissão Especial convidou o Prefeito para prestar os esclarecimentos que 

julgasse necessários. Contudo, alegando outros compromissos, este não 

compareceu. 

t. 
	 A comunidade manifestou preocupação no sentido de que os trabalhos da 

Comissão não fossem efetivos. 

Ao final dos trabalhos chegaram ao conhecimento desta Có-r-riissão, em 

depoimento reservado, acusações contra o Prefeito, o Vice-Prefeito e o Presidente 

da Câmara Municipal, de aliciamento e corrupção de menores para práticas sexuais. 

t. 
Teófilo Otoni 

4. 

Audiência pública realizada na • cidade, em 4 de abril último, com a 

participação de autoridades públicas e membros da sociedade civil, revelou o 

contexto em que ocorrem os principais casos de exploração sexual de crianças e 

adolescentes na região de Teófilo Otoni. Além das razões gerais de ordem 

econõmico-social, a cidade é cortada pelas rodovias federais BR-116 (Rio-Bahia) e 

BR-418, fator geográfico que, como em outros centros urbanos, agrava o problema. 

Durante a audiência pública foi enfaticamente lembrada, pela presidente do 

Conselho Tutelar de Teófilo Otoni, Maria de Jesus do Espírito Santo, a situação 

precária de funcionamento daquele órgão, cujas funções são realizadas em uma sala 

pequena, cedida pela SETASCAD, sem telefone. A presidente citou ainda o 

espantoso caso de uma criança de dez anos de idade, que estaria sendo "usada" 

(sic) por marginais, que a ameaçaram de morte. 

A Dra. Márcia Helena Pimenta! Tureta relatou o caso de uma moradora do 

distrito de Mucuri que estaria induzindo suas filhas, de 13 e 16 anos de idade, a se 

prostituírem, caso sobre o qual já foram tomadas providências. 

O Capitão Fonseca, do destacamento local da Polícia Militar, lembrou a 

atuação do Grupo Especializado de Apoio à Criança e ao Adolescente de Rua, com 

apoio do Ministério Público, e alertou para a situação da ponte de Manuel Esteves, 

próximo ao Posto Capital, onde menores usam drogas e se prostituem. 

A existência de outro "ponto de encontros" na cidade, localizado na avenida 

Coronel Mário Cordeiro, foi lembrada por Paulo Portugal. 
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O Promotor de Justiça local, Dr.• Márcio Rogério de Oliveira, apresentou o 

Projeto Pró-Conselho, mantido pelo Instituto Telemig Celular, em parceria com o 

Ministério Público Estadual, a UNICEF, e o Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Minas Gerais, que objetiva fortalecer a defesa dos 

direitos da criança e do adolescente do Estado. 5  

Timóteo 

Durante a audiência pública realizada na cidade, em 24 de maio último, foi 

lembrada a sua situação geográfica cortada pela rodovia federal BR-381, o que 

contribui sobremaneira para agravar o problema da exploração sexual de crianças e 

adolescentes. O Tenente da Polícia Militar Marlúcio Fernandes relatou que, dentre 

outros crimes cometidos contra crianças e adolescentes no ano de 2001, houve três 

casos de delitos de natureza sexual cometidos contra crianças que residem em 

Timóteo. O Delegado de Polícia Paulo César Assumpção Dettogne informou a 

existência de aproximadamente 15 casos de estupro cometidos por pais contra suas 

próprias filhas adolescentes. Relatou ainda o impressionante caso de uma menina de 

10 anos de idade, que teria sido sexualmente violentada por um engenheiro. Quando 

o exame de corpo delito foi realizado, constatou-se que a menina já não era virgem; 

posteriormente ela relatou que mantinha relações sexuais com motoristas, na rodovia 

federal, por 10 reais. A Presidente do Conselho Tutelar de Timóteo, Sra. Diva Martins 

Gonçalves, relatou que no ano de 2001 houve cinco casos de abuso sexual contra 

crianças e adolescentes. Em 2002, até o mês de abril, foram 12 casos. O Sr. Gleiser 

Costa Pontes expôs o Projeto Ajudô, que oferece aulas gratuitas de judô para 

crianças e adolescentes carentes, e a Sra. Marlene Rocha, assistente social da 

Prefeitura Municipal de Timóteo, apresentou o Projeto Recriando, inserido no 

Programa de Atenção à Criança e ao Adolescente daquele órgão. Foi lembrada 

também a existência do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e do Programa 

Bolsa-Escola, que atendem à população infanto-juvenil da cidade. O Sr. José Pedro 

Torres, Presidente do Conselho Tutelar de Timóteo entregou a esta Comissão 

5  Esse Projeto, de grande importância, será exposto mais detidamente nas Conclusões do presente 
Relatório. 
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documento contendo proposta de criação de um centro educacional na cidade, com 

atendimento em tempo integral às crianças e adolescentes em situação de risco. 

A atuação do Conselho Tutelar de Timóteo foi ressaltada várias vezes durante 

a reunião. Não houve denúncias de casos específicos cuja gravidade ensejasse 

providências desta Comissão, mas a situação de exploração sexual de crianças e 

adolescentes, •especialmente nas margens da rodovia fetlerál,----aão é menos 

preocupante do que em outras cidades visitadas. 

4.2. Debate Público "Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes" 

No dia 17 de maio do corrente, realizou-se, no Plenário desta Casa, o Debate 

Público "Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes", cujos trabalhos 

integraram a Semana de Combate à Violência Sexual contra a Criança e o 

Adolescente. O evento teve como objetivos a discussão do problema, o 

encaminhamento de propostas de enfrentamento e o início da construção do Plano 

Estadual de Enfrentamento da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes. Diversas autoridades públicas, representantes de 

organizações da sociedade civil, representantes de prefeituras e conselheiros 

tutelares compareceram ao evento. Foram ouvidos o Sr. Geraldo de Oliveira Filho, 

Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, a Sra. 

Kenia Augusta Figueiredo, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Procurador de Justiça Dr. José Ronald Vasconcelos Albergaria, o Dr. 

Tarcísio Martins Costa, Juiz da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, o Sr. 

Carlos Calazans, representante do Prefeito de Belo Horizonte, o Desembargador Dr. 

Joaquim Alves de Andrade, o Sr. Antônio Coquito, da organização não-

governamental Visão Mundial, a Sra. Bernadete Dutra Santos, Diretora do Centro de 

Referência da Secretaria de Estado do Trabalho, Ação Social, Criança e Adolescente 

de Minas Gerais, a Sra. Clarissa, representante da Secretaria Adjunta de Direitos 

Humanos de Minas Gerais, o Dr. Fernando Henrique Silveira Elias, Gerente de 

Projetos Sociais do Instituto Telemig Celular, a Sra. Rossana Castro Viglione Nogue, 

Analista de Turismo da Turminas, o Sr. Luís Guilherme, da organização não-

governamental Oficina de Imagens, a Sra. Margarete Aparecida Amorim, Presidente 

do Instituto Félix Guatarri. 
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Foram discutidas diversas questões relacionadas com o problema da violência 

sexual contra crianças e adolescentes, que foi analisado nos seus mais variados 

aspectos, no âmbito federal e estadual, tendo surgido sugestões, propostas de ação 

e de articulação da defesa dos direitos da criança e do adolescente. 

Na tarde do dia do Debate Público, os participantes dividiram-se em seis 

oficinas temáticas, cuja função foi a de apresentar, cada uma, cintirpropostas de 

ação a serem consideradas na redação final do documento que conterá o Plano 

Estadual de Enfrentamento da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra 

Crianças e Adolescentes, bem como escolher dois representantes para integrarem a 

comissão de formatação do referido Plano. 

Seguem abaixo os resultados do trabalho de cada uma das oficinas, com os 

respectivos participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação: 

Oficina 1 - Análise da situação: objetiva conhecer o fenômeno da violência sexual 

contra crianças e adolescentes em todo o país, o diagnóstico da situação do 

enfrentamento da problemática, as condições e garantia de financiamento do Plano, 

o monitoramento e avaliação do Plano e a divulgação de dados e informações para a 

sociedade. 

Propostas: 

1 - Realizar pesquisas e fazer o levantamento de dados estatísticos com parâmetros 

graduados para direcionar os objetivos propostos. 

2 - Implantar Conselhos Tutelares em todos os municípios e conscientizar os órgãos 

municipais e estaduais sobre a necessidade de conhecimento do ECA e de sua 

divulgação para a sociedade civil. 

3 - Buscar o entrosamento e a articulação entre os participantes da Rede de Proteção 

à Criança e ao Adolescente, visando à sua autogestão, e elaborar um balanço de 

seus recursos humanos e materiais para a gerência de seus objetivos. 

4 - Promover a capacitação dos envolvidos na Rede e estabelecer uma hierarquia 

para o processo, com início na esfera municipal, evitando-se distorções na legislação 

local em relação ao disposto no ECA. 

5 - Estabelecer parcerias com instituições como escolas, igrejas e com a iniciativa 

privada, para a gestão e divulgação do ECA. 
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Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação: 

Ângela L. Boneto e Sérgio José A. Siqueira (titulares) e Eliana Aparecida Nunes Silva 

Linhares (suplente) 	
. 

Oficina 2 - Mobilização e Articulação: objetiva fortalecer as articulaçoes nacionais, 

regionais e locais de combate e pela eliminação da violência sexual, comprometer a 

sociedade no enfrentamento dessa problemática, divulgar o posicionamento do Brasil 

em relação ao turismo sexual e ao tráfico para fins sexuais e avaliar os impactos 

resultados das ações de mobilização. 

Propostas: 

1 - Trabalhar conteúdos do objetivo do FOrum nas escolas, igrejas, universidades, 

postos de saúde e grupos afins. 

2 - Estimular a criação de delegacia e de vara de execução especializadas, para 

tratar das questões da criança e do adolescente vítimas de violência doméstica, 

abuso e exploração sexual. 

3 - Promover a capacitação dos profissionais que lidam com a problemática da 

violação dos direitos da criança e do adolescente e estimular-lhes o compromisso. 

4 - Buscar aproximação com a mídia. 

5 - Sensibilizar a sociedade civil com vistas à mudança de paradigma na visão da 

concepção da criança e do adolescente, com execução nos anos de 2002 e 2003. 

Parcerias sugeridas: 

SETASCAD, SEJDH, SMAS, SME, SEE, SMS, SES, SEP, SM do Planejamento, SE 

Cultura, SM Cultura, SE Esportes, SM Esportes, JIJ, PIJ, Conselhos Estaduais que 

atuam com as causas da criança e do adolescente, conselhos comunitários e 

associações de bairros, instituições e organizações não-governamentais, pastorais 

sociais, iniciativa privada. 
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Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação: 

Antônia Aparecida Rigueira Brandão, Cláudia Gomes, Humberto Batista, Idalina 

Souza Cardoso e Tatiana V. de Freitas 

Oficina 3 - Defesa e Responsabilização: objetiva atualizar a legislação sobre crimes 

sexuais, combater a impunidade, disponibilizar serviços de notificação etcápacitar os 

profissionais da área jurídico-policial. 

Propostas: 

1 - Criar uma delegacia especializada de proteção à criança e ao adolescente, e uma 

vara especializada da infância e da juventude. 

• Comissão Parlamentar, Assembléia Legislativa 

• CMDCA, CEDCA, Grupo de Combate à Violência Doméstica e Exploração 

Sexual, ONG, Secretaria Segurança Pública 

2 - Intensificar a fiscalização nas rodovias federais e estaduais a fim de coibir a 

exploração sexual. 

• Polícia Rodoviária Federal 

• Polícia Rodoviária Estadual 

• Conselhos Tutelares 

3 - Criar Conselhos Municipais de Direito da Criança e do Adolescente e Conselhos 

Tutelares, bem como fortalecer os já existentes. 

• Ministério Público 

• CMDCA 

4 - Implantar uma rede integrada entre Ministério Público, Varas de Justiça, 

Delegacias de Polícia, Defensoria Pública e Conselhos Tutelares, para recepção, 

encaminhamento e adoção de providências relativas a denúncias de crimes sexuais 

contra crianças e adolescentes 

• CMDCA 

• CEDCA 

• Conselhos Tutelares 
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• Ministério Público 

• Defensoria Pública 

• Varas de Justiça 

5 - Apresentar um anteprojeto de mudança do Código Penal, no que diz respeito ao 

abuso e à exploração sexual, elaborado por um grupo de -éãtuabscomposto por 

profissionais envolvidos com a causa da proteção da criança e do adolescente 

OAB 

• Ministério Público 

• Assembléia Legislativa 

6 - Buscar a inclusão de matérias sobre a proteção da criança e do adolescente na 

grade curricular de cursos universitários de psicologia, medicina, pedagogia, ciências 

sociais, serviço social, comunicação social e direito 

Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação: 

Kleber de Souza Queiroz e Simone Vieira 

Oficina 4 - Atendimento: objetiva efetuar e garantir o atendimento especializado, e 

em rede, às crianças e aos adolescentes e suas famílias, em situação de violência 

sexual. 

Propostas: 

1 - Garantir, no orçamento público, recursos para capacitação e apoio aos Conselhos 

Tutelares, para identificação e condução dos casos de abuso cometido contra 

crianças e adolescentes (exploração sexual, violência sexual intrafamiliar). 

2 - Criar a vara especializada nos direitos da criança e adolescente, implantar a 

delegacia especializada e capacitar profissionais do IML para garantir atendimento 

qualificado, evitando a revitimização da criança e adolescente, bem como a 

impunidade do agressor. 

3 - Fortalecer, capacitar e articular a rede de atuação (ações sociais básicas), 

garantindo a inclusão das crianças, adolescentes e seus familiares. 
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4 - Desenvolver programa de formação permanente para profissionais e agentes de 

instituiçôes de atendimento a vítimas e familiares de abuso sexual. 

5 - Implantar uma rede de serviços de acolhida e atendimento de vítimas de abuso 

sexual, seus familiares e agressores. 

Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação:- 

Mary Cristina Thomaz Jones e Vera Silva Vilela 

Oficina 5 - Prevenção: objetiva assegurar ações preventivas contra a violência sexual 

e garantir que as crianças e adolescentes sejam educados pira o fortalecimento da 

sua autodefesa. 

Propostas: 

1 - Desenvolver ações integradas e articuladas na implantação da rede de 

atendimento à família, contemplando saúde, educação e ação social. 

2 - Estabelecer a educação infantil como prioridade educacional. 

3 - Zelar pela divulgação ampla do ECA, especialmente na escola e na comunidade. 

4 - Implementar a orientação sexual no plano curricular. 

5 - Promover campanhas de prevenção à violência sexual na mídia. 

Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação: 

Dr. José R. Lippi e William Pacheco 

Oficina 6 - Protagonismo Infanto-juvenil: objetiva promover a participação ativa de 

crianças e adolescentes pela defesa de seus direitos e comprometê-los com o 

monitoramento da execução do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência 

Sexual. 

Propostas: 
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1 Promover, com o apoio do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, a 

capacitação dos educadores para a mobilização dos jovens, entendidos como 

protagonistas para a garantia de seus direitos (ECA). 

2 - Promover a potencialização dos grupos organizados existentes (rap, grupos de 

jovens, grêmios estudantis, DCE, movimento hip hop, entre outros) e a criação de 

novos grupos, para a discussão da violência, abuso e exploração seja -á' da criança e 

do adolescente. 

3 - Incentivar, prioritariamente através dos fundos da infância e adolescência 

(municipal, estadual e federal), a disponibilização de recursos para que os jovens 

promovam a partir de suas idéias encontros, campanhas, produções literárias, 

programas de rádio, peças teatrais e outras atividades culturais, visando à prevenção 

e ao combate à violência e ao abuso e à exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

4 - Promover cursos para formação de lideranças de jovens, para que possam propor 

diretrizes para a formulação de políticas públicas de prevenção e de combate à 

violência, ao abuso e à exploração sexual de criança e adolescente. 

5 - Legitimar espaços de participação dos jovens no conselho de direitos nos âmbitos 

municipal, estadual e federal. 

Participantes escolhidos para integrarem a comissão de formatação: 

Patrícia Papini, Rosenvaldo Gonçalves Santos e Tiana Martins Pinheiro 

No dia 19 de maio do corrente realizou-se, no Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, a primeira reunião das pessoas 

escolhidas para integrarem a comissão de formatação do Plano, que contou ainda 

com a participação de representante do Deputado Rogério Correia e de consultores 

desta Comissão. O documento final que encaminhará o Plano Estadual de 

Enfrentamento da Violência, do Abuso e da Exploração Sexual contra Crianças e 

Adolescentes está, portanto, em fase de formatação pela comissão escolhida no 

Debate Público. 
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5. Quadro-síntese 

MUNICÍPIO O QUE FOI CONSTATADO PELA COMISSÃO 

Araxá • Envolvimento de dois promotores de justiça na exploração sexual de 
adolescentes; 

• Rede de exploráção sexual comercial de adolescentes acobertada por 
autoridades; 

• Graves indícios da participação de empresários locais no agenciamento de 
adolescentes para uma rede internacional de tráfico de pessoas para fins 
de exploração sexual comercial. 

Arinos • Possível envolvimento do Juiz de Direito local na prática de abuso sexual 
contra adolescentes, acusado de barganha de decisões judiciais em troca 
de favores sexuais. 

Belo Horizonte • Comercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza; 

• Relação 	direta 	entre 	a 	comercialização 	do 	sexo 	por 	crianças 	e 
adolescentes e o custeio do consumo de drogas; 

• Aliciamento de adolescentes por redes de hotéis de luxo para a prática 
sexual com estrangeiros; 

• Especialização territorial da exploração sexual comercial de crianças e 
adolescentes entre as regiões da cidade, exercida em vias de grande 
circulação, boates, hotéis de alta rotatividade e casas de prostituição. 

Carangola • Comercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludeqte da pobreza; 

• Relação 	direta 	entre 	a 	comercialização 	do 	sexo 	por 	crianças 	e 
adolescentes e o custeio do consumo de drogas. 

Governador Valadares • Comercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza: 

• Exploração 	sexual 	comercial 	de 	crianças 	e 	adolescentes 	exercida, 
fundamentalmente, nas margens das rodovias, com o envolvimento de 
caminhoneiros, tanto na prática de atos sexuais quanto no transporte de 
menores de idade da região para outras cidades, visando ao comércio 
precoce do sexo; 

• Exploração 	sexual 	comercial 	de crianças 	e adolescentes 	em 	casas 
noturnas e em casas de prostituição. 

Itaobim • Comercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza; 

• Município caracterizado como cidade-rota do tráfico de drogas, o que 
favorece, também, a exploração sexual infanto-juvenil volante: transporte 
de menores de idade da região para cidades de maior porte, por 
caminhoneiros, com vistas à comercialização precoce do sexo. 
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MUNICÍPIO O QUE FOI CONSTATADO PELA COMISSÃO 

Mariana • Prática de abuso sexual por um padre local. 

Montes Claros • Comercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza; 

• Exploração infanta-juvenil por redes de comércio sexual, 	exercida em 
motéis e em casas de prostituição; 	. 	•,...„... 

• Tráfico 	interno de adolescentes para 	o 	comércio 	pio-doe 	do 	sexo, 
principalmente com destino a Brasília.. 

Nanuque • Coinercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência' pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza' 

• Relação 	direta •entre 	a 	comercialização 	do 	sexo 	por 	crianças 	e 
adolescentes e o custeio do consumo de drogas. 

Taiobeiras • Possível envolvimento de autoridades municipais na prática de abuso 
sexual contra adolescentes. 

Teófilo Otoni • Comercialização precoce do sexo por 'crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza .  

• Exploração 	sexual 	comercial 	de 	crianças 	e 	adolescentes 	exercida, 
fundamentalmente, nas margens das rodovias, com o envolvimento de 
caminhoneiros, tanto na prática de atos sexuais quanto no transporte de 
menores de idade da região para outras cidades, visando ao comércio 
precoce do sexo. 

Timóteo • Comercialização precoce do sexo por crianças e adolescentes como 
alternativa de sobrevivência pessoal e familiar - conseqüência do ciclo 
excludente da pobreza; 

• Exploração 	sexual 	comercial 	de 	crianças 	e 	adolescentes 	exercida, 
fundamentalmente, nas margens das rodovias, com o envolvimento de 
caminhoneiros, tanto na prática de atos sexuais quanto no transporte de 
menores de idade da região para outras cidades, visando ao comércio 
precoce do sexo. 

6. Conclusões 

6.1. Considerações gerais 

Os trabalhos da Comissão colocaram em evidência a gravidade do problema 

da exploração sexual infanto-juvenil e da violência extrafamiliar contra crianças e 

adolescentes. Práticas delituosas de natureza parafílica e pedofílica aliam-se ao 

interesse econômico para configurar um quadro que se espalha por diversas regiões 

do Estado. Os distúrbios sociais associados à violência sexual contra crianças e 

adolescentes não conhecem limites de ordem social, demográfica ou econômica. 

E 
[ 

e 
r 

r 



E 
E 

E 
E 

4. 

E 

r 
34 

1. 

E 
E 
.t„ 

58 

Esta Comissão constatou, como relatado acima, o envolvimento de agressores de 

média e alta condição econômica e status social, como prefeitos municipais, juízes de 

direito, promotores de justiça e padres. Há casos relatados para os mais diversos 

núcleos urbanos, desde pequenos municípios de regiões menos populosas do 

Estado, como Arinos, até as maiores concentrações populacionais de Minas Gerais, 

como as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte.' 

Os casos relatados envolvem tanto a exploração sexual com objetivo 

econômico, praticada por aliciadores, agenciadores e proprietários de 

estabelecimentos comerciais e de serviços, quanto a violência sexual de ordem 

parafílica e pedofílica, sem interesse econômico, cometida por agressores que se 

colocam como verdadeiros carrascos em relação a suas vítimas. 

Além do contexto geral de pressão econômica e degradação ética, apontado 

no capítulo 2 do presente relatório, diversas razões imediatas e diretas levam aos 

delitos sexuais contra crianças e adolescentes. A proximidade de grandes eixos 

viários, como, por exemplo, as cidades de Governador Valadares, Teófilo Otoni e 

ltaobim, cortadas pela rodovia federal BR-116 (Rio-Bahia), propicia a formação de 

redes de exploração sexual de jovens pobres, principalmente do sexo feminino, das 

quais se utilizam caminhoneiros. Essas jovens podem ser encontradas nos postos de 

gasolina que servem as rodovias ou circulando a esmo pelas estradas. 

Um outro fator intensificador do problema são as aglomerações urbanas de 

áreas muito populosas, como, por exemplo, a região metropolitana de Belo Horizonte. 

Nessas regiões a convivência entre níveis muito distintos de condição econômica, a 

exposição de hábitos de consumo aos quais tem acesso parcela restrita da 

sociedade e a estimulação de comportamentos competitivos e antiéticos de ascensão 

social podem induzir jovens, de ambos os sexos, em geral de classe média, a 

mergulharem no mundo do comércio sexual. São também cidades de forte pressão 

urbana, de difícil controle estatal, onde a presença de áreas de grande tráfego de 

pessoas, como as estações rodoviárias e ferroviárias, permite a exploração sexual de 

crianças e adolescentes pobres. 

Na grande maioria dos casos as redes de exploração sexual comercial de 

crianças e adolescentes envolvem um esquema triangular entre cliente, agenciador e 

vítima. O agenciador, que em geral aufere a maior parte do lucro dessa relação 

comercial, é o responsável pelo aliciamento e controle das jovens e pela 

administração da atividade. 
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As agressões sexuais praticadas contra crianças e adolescentes em 

comunidades pequenas, distantes dos grandes centros urbanos, corno, por exemplo, 

Arinos e Taiobeiras, devem-se principalmente à situação de impunidade que 

contempla os agressores. Nesses casos é a simples presença do agente criminoso 

que explica a violência sexual contra meninas, meninos e jovens. Tecem-se, a partir 

da posição de poder do agressor, pequenas redes de influência, aliciamento e 

ocultamento dos crimes. Em geral, o desmantelamento dessas-redes está 

diretamente relacionado à penalização do agressor, numa ação eficaz do Estado. 

Punindo-se o agressor, a situação tende a se normalizar. 

O caso de Araxá é, nesse aspecto, emblemático. Os dois acusados, 

promotores de justiça, montaram uma situação de verdadeiro coronelato sexual na 

cidade, aliciando adolescentes em troca de favores processuais e recompensas 

financeiras, envolvendo outros agentes públicos da comunidade, ameaçando e 

perseguindo aqueles poucos que tiveram a coragem de expor o problema. A cidade, 

que conta com um dos melhores padrões de vida do Estado, pólo turístico 

importante, assistiu indefesa, por longos anos, à sucessão de casos, que alguns 

preferiam não considerar verdadeiros, e outros, ainda que intimamente indignados, 

preferiam desconhecer. A sensação de impunidade de ambos os lados, acusados e 

comunidade, impediu por longo tempo que os crimes viessem à tona, permitindo aos 

promotores agirem indiscriminadamente como verdadeiros chefes de uma pequena 

rede de corrupção de adolescentes. 

Calcada num quadro de parafilia social, que faz com que homens adultos de 

classes média e alta procurem satisfação sexual em meninos, meninas e jovens, 

tornando-os objetos de seu prazer perverso, a violência sexual contra crianças e 

adolescentes cresce assustadoramente no país e no Estado. Somente a ação 

conjunta das instituições públicas e da sociedade, por meio dos programas 

preventivos, do recebimento e encaminhamento de denúncias, do indiciamento e 

punição dos agressores, do desmantelamento das redes de exploração sexual e do 

fortalecimento das organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente, 

poderá fazer frente a esse quadro sombrio. 

É fundamental, para a reversão dessa situação, fortalecer o papel dos 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos 

Tutelares. São eles que definem as políticas municipais de proteção da criança e do 

adolescente, identificam casos de agressão sexual, orientam as famílias e coíbem a 
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violência sexual intradoméstica. Há que se instalar Conselhos onde eles ainda não 

existem e reforçar a atuação dos demais. 

Dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, apenas 276 (32%) têm 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e 206 (24%) têm 

Conselhos Tutelares instalados. O dado para os Fundos Municipais para a Infância e 

a Adolescência é ainda mais alarmante: apenas 160 (19%) dos muni cipios do Estado 

implantaram esse Fundo nas suas administrações. Cabe lembrar, ainda, que em 

muitos dos municípios que já implantaram os seus Conselhos esses funcionam em 

situação precária, com carência de recursos humanos e materiais e pouco apoio da 

prefeitura municipal. 6  

A situação alarmante em que se encontram as políticas públicas para a 

criança e o adolescente no Estado pode ser também revelada pela análise do Índice 

de Desenvolvimento Infantil - IDI. Aproveitamos abaixo descrição feita em publicação 

do Instituto Telemig Celular: 

Criado pela Unicef, o IDI baseia-se em indicadores ligados às causas ou problemas 

que afetam a sobrevivência, o crescimento e o desenvolvimento das crianças de O a 6 anos de 

idade: escolaridade dos pais, cobertura da vacinação, existência de atendimento pré-natal 

adequado para as gestantes e acesso das crianças a creches e pré-escolas. O IDI varia de O a 1. 

Um município que atingisse o valor 1 teria todas as crianças de O a 6 anos morando com os pais, 

tendo ambos mais de 4 anos de escolaridade e contando com pleno acesso a serviços de saúde 

materno-infantil, creche e pré-escola. 7  

Se considerarmos apenas os municípios que têm Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente instalados, o IDI médio dos municípios mineiros 

é de 0,595, numa escala de O a 1. O índice baixo reflete a precariedade das 

condições sociais da maioria das famílias do Estado, que se reflete diretamente na 

situação das crianças e adolescentes mineiros. • 

Quando os números do IDI são cruzados em relação à existência ou não de 

Conselhos, verifica-se um fato bastante sugestivo, como foi apontado pelo Sr. 

Francisco de Assis Azevedo, do Instituto Telemig Celular, em apresentação feita 

durante reunião desta Comissão: o IDI é maior exatamente naqueles municípios que 

possuem Conselhos. A constatação reforça a importância dos Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares na garantia dos 

direitos sociais da criança e do adolescente. 

6  Os dados foram obtidos em: Instituto Telemig Celular. Conhecendo a Realidade. Uma pesquisa sobre 
os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e os Conselhos Tutelares de Minas 
Gerais. p. 12. 
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É fundamental que os poderes constituídos desenvolvam políticas públicas 

voltadas para a inclusão social plena de crianças e adolescentes e de suas famílias, 

com a oferta de programas de educação, saúde, renda mínima e programas de 

geração de emprego e renda. Acreditamos que os direitos sociais e individuais das 

crianças e adolescentes só serão integralmente garantidos na medida em que os 

governos, em todas as esferas da administração pública, irititu -am.., ,políticas que 

tenham o foco na família. 

É ainda decisivo, a nosso ver, que se garanta o chamado protagonismo das 

crianças e dos adolescentes na instituição de políticas públicas voltadas para a 

proteção dos seus direitos. São eles os -sujeitos dos seus direitos e dos programas 

governamentais e não-governamentais voltados para a sua inclusão social, e como 

tal devem ser considerados. 

6.2. Propostas 

Consciente do papel das comissões legislativas de propor políticas públicas que 

fortaleçam a defesa do cidadão e dos seus direitos constitucionais, esta Comissão 

propõe as seguintes medidas institucionais, a serem implantadas pelos poderes 

constituídos do Estado de Minas Gerais: 

• Oferta de educação em tempo integral e de qualidade nos níveis fundamental e 

médio da formação escolar dos cidadãos. 

• Criação da Ouvidoria da Criança e do Adolescente, com serviço de disque:  

denúncia exclusivo. Trata-se, de acordo com o que estabelece o art. 66, III, "e", da 

Constituição do Estado, de matéria de iniciativa privativa do Governador do 

Estado. A proposta visa instituir na administração estadual órgão que atue no 

recebimento, encaminhamento e acompanhamento da apuração de denúncias 

que envolvam a violação dos direitos de crianças e adolescentes. 

• Descentralização do Juizado da Infância e da Juventude. Trata-se, de acordo com 

o que dispõe o art. 66, IV, "a", da Constituição do Estado, de matéria de iniciativa 

privativa do Presidente do Tribunal de Justiça. A proposta objetiva ampliar o 

importante papel que vem sendo desenvolvido pelo Juizado da Infância e da 

7  Idem. p. 11. 
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E 	Juventude, possibilitando que ele atue de forma descentralizada, atendendo às 

diversas regiões do Estado. 

• Criação de vara criminal exclusiva para julgar os crimes que tenham como vítimas 

crianças e adolescentes. Trata-se, de acordo com o que dispõe o art. 66, IV, "a", 

da Constituição do Estado, de matéria de iniciativa privativa do Presidente do 

Tribunal de Justiça. A proposta tem grande 'apoio ddr-organizações 

governamentais e civis que trabalham com as crianças e adolescentes, inclusive 

do Juiz Titular do Juizado da Infância e da Juventude de Belo Horizonte e do 

Procurador de Justiça responsável pela Promotoria Especializada da Infância e 

da Juventude. 

• Ampliação do número de promotores da infância e da juventude em atuação no 

Estado. 

• Implantação efetiva da delegacia especializada de proteção aos direitos da 

criança e do adolescente. 

• Viabilização de condiçôes para que a Polícia Civil possa realizar, com a 

celeridade necessária, a coleta dos elementos do crime, tais como a realização do 

exame do DNA em esperma encontrado na vítima. 

• Capacitação, pelos órgãos competentes do Estado, dos profissionais que 

trabalham no Instituto Médico Legal, nas delegacias de polícia, nas varas 

judiciárias, nas promotorias do Ministério Público e na Defensoria Pública, para 

que possam atender a crianças e adolescentes e lidar com os casos de agressão 

aos seus direitos. 

• Criação, pelo Poder Público, de equipe multidisciplinar para atuar em hospitais a 

serem referenciados pela Comissão Estadual Bipartite do Sistema Único de 

Saúde - SUS -, para o atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência 

sexual, com a presença de um profissional da área de segurança pública, de 

modo que o exame clínico tenha o efeito legal necessário; 

• Ampliação, pelo Poder Executivo, do número de profissionais lotados no Instituto 

Médico Legal - IML -, seja através da criação de novos cargos, seja através da 

nomeação de profissionais compromissados, sendo que todos deverão submeter-

se a processo de capacitação voltado para o atendimento a crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual. E 
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• Criação, pelo Poder Executivo, de programa voltado , para a conscientização e 

capacitação dos policiais civis e militares para o atendimento aos casos de 

agressão sexual a crianças e adolescentes. 

• Criação, pelo Poder Executivo, de campanhas de incentivo à denúncia, com 

preservação do anonimato, quando assim solicitado, de casos de agressão aos 

direitos da criança e do adolescente. 

• Criação, pelo Poder Executivo Estadual, de campanhas nas rodovias e nos 

postos de gasolina, bares e restaurantes localizados nas suas margens, alertando 

para a importância da proteção dos direitos da infância e da juventude e para a 

gravidade do crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• Constituição, pelo Poder. Executivo, de grupo de trabalho, composto por 

representantes dos três poderes, das organizações não-governamentais voltadas 
para a questão e de instituições de pesquisa do Estado, com o objetivo de criar e 

manter bases de dados estatísticos que retratem a exploração sexual comercial e 

a violência sexual intrafamiliar e extrafamiliar contra crianças e adolescentes em 

Minas Gerais. 

• Criação de plantão inter-institucional, composto por Juiz de Direito, Promotor de 

Justiça, Delegado de Polícia, defensor público, policial militar e representantes 

das organizações civis voltadas para a proteção da criança e do adolescente, 

com o objetivo de atender às situações emergenciais que envolvam os direitos de 

crianças e adolescentes no Estado. 

• Fortalecimento do serviço Disque Direitos Humanos, que funciona através do 

telefone de número 0800-311119, com atendimento específico para as denúnciaS 

de agressão aos direitos da criança e do adolescente. 

• Divulgação ampla, pelo Poder Executivo, dos números de telefone que acessam 

serviços de disque-denúncia, com preservação de anonimato, que podem receber 

denúncias de violação dos direitos de crianças e adolescentes: 0800-990500, de 

âmbito federal, 0800-2831244, que funciona na SETASCAD. 

• Instalação de "casas de passagem" e abrigos nos principais centros urbanos do 

Estado. Nesses estabelecimentos a criança e o adolescente agredidos encontram 

abrigo, alimentação, amparo emocional e apoio jurídico. 

• Capacitação de professores e demais profissionais da educação para atuarem em 

projetos afetivo-sexuais e de orientação sexual, privilegiando a escola como 



f 

E 
E 

L. 

1. 

1. 

E 

1. 

r 

E 

E 
ts 

64 

espaço de convivência afetiva e de acolhida às vítimas de violência sexual, 

inclusive familiar. 

• Implantar, na grade curricular do ensino fundamental e médio, conteúdos de 

prevenção e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra crianças e 

adolescentes, que orientem sobre a ilegalidade dessas práticas, dentro e fora de 

casa, com noções de direitos e os procedimentos a serem adotaiS•-- 

• Estabelecimento de parceria desta Assembléia Legislativa com o Instituto Telemig 

Celular e o Ministério Público Estadual para a ampliação do Pró-Conselho -

Programa de Fortalecimento dos Conselhos Tutelares e Conselhos Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. A parceria, sugerida 

pelo Promotor de Justiça de Teófilo Otoni, Dr. Márcio Rogério de Oliveira, 

envolveria, por parte desta Assembléia Legislativa, a divulgação do Programa 

pela TV Assembléia, a impressão de cartilhas e a participação na conscientização 

dos prefeitos municipais da importância da implantação dos Conselhos. 

Esse Programa tem os seguintes objetivos: fortalecer a atuação dos 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos 

Tutelares já em funcionamento no Estado; incentivar a criação de Conselhos nos 

municípios em que ainda não foram criados; dar visibilidade às ações dos 

Conselhos; incentivar o desenvolvimento de parcerias entre os Conselhos, 

empresas, organizações da sociedade civil; contribuir para a promoção de 

interação e articulação entre as instituições e entidades voltadas para a defesa 

dos direitos da criança e do adolescente; contribuir para o aumento dos recursos 

financeiros destinados aos Fundos para a Infância e a Adolescência, bem como 

contribuir para o aprimoramento da sua gestão e estimular e orientar a criação de 

Fundos nas cidades que já constituíram o Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no Estado. 

Trata-se de programa de fundamental importância, que deve ter o apoio 

objetivo das instituições públicas. A criação e o fortalecimento dos conselhos é 

medida que atua diretamente na geração de políticas públicas voltadas para a 

criança e o adolescente e na proteção dos seus direitos. 

• Inclusão, na Lei n° 13.803, de 2000, popularmente conhecida como "Lei Robin 

Hood", como critério para repasse de recursos do ICMS, a obrigatoriedade de o 

Poder Executivo Municipal viabilizar o funcionamento efetivo de Conselho Tutelar 

no município. 
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Esse sistema tem uma saída de dados agregados nos planos municipal, 

estadual e federal, que se constitui em uma base de dados para a formulação de 

políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente. 

• Participação desta Assembléia Legislativa nos trabalhos de formatação do 

documento final do Plano Estadual de Enfrentamento da Violência, d:,buso e da • •,„,- 
Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que e;rt -em fase de 

elaboração pela comissão escolhida durante o Debáte Público "Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes", coordenada pelo Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. 

Foram sugeridas, ainda, durante os trabalhos desta Comissão, medidas que 

não estão na esfera de competência do Estado de Minas Gerais, as quais 

propomos sejam encaminhadas pelos poderes constituídos competentes: 

• Revisão, pelo Poder Legislativo Federal, do Código Penal, para que se 

caracterize de forma mais explícita a situação do abusador de crianças e 

adolescentes. 

• Criação, pelo Poder Executivo Federal; de campanhas nas rodovias federais e 

nos postos de gasolina, bares e restaurantes localizados nas suas margens, 

alertando para a importância da proteção dos direitos da infância e da juventude e 

para a gravidade do crime de exploração sexual de crianças e adolescentes. 

• Implantação, pelos poderes executivos municipais do Estado, nos municípios que 

ainda não os tenham, de Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

dos Conselhos Tutelares da Infância e da Juventude. 

• Garantia, pelos poderes executivos municipais do Estado, de condições de pleno 

funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dos 

Conselhos Tutelares da Infância e da Juventude. 

• Implantação, nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Estado, do Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência, que 

constitui um sistema eletrônico nacional de registro e tratamento de informações 

sobre garantia e defesa dos direitos preconizados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

• Envio de cópia deste relatório à Comissão de Direitos Humanos desta Assembléia 

Legislativa, com sugestão de que as pessoas convidadas por esta Comissão, que 
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por algum motivo não puderam comparecer ou se escusaram, tenham a 

oportunidade de serem ouvidas por aquela Comissão. 

▪ Envio de cópia deste Relatório ao Governador do Estado, ao Presidente do 

Tribunal de Justiça, ao Procurador-geral de Justiça, aos Prefeitos dos 853 

municípios mineiros, às Câmaras Municipais dos municípios mineiros, ao 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescentea-, os- Conselhos 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente-  e aos Conselhos Tutelares. 

63. Medidas emergenciais 

• Agilização, pelos órgãos investigativos, judiciais e administrativos, das 

providências de apuração das denúncias existentes contra as seguintes pessoas: 

• Analice (o sobrenome não foi identificado), assistente social do Fórum de 

Araxá. 

• Armando Lourenço da Silva, Promotor de Justiça - foi pedida por esta 

Comissão, à Procuradoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, a 

decretação de prisão preventiva. Segundo informações recentes da 

Procuradoria Geral de Justiça, foi pedido, pela Corregedoria do Ministério 

Público Estadual, o afastamento compulsório do denunciado. O caso 

encontra-se com o Procurador-Geral do Ministério Público Estadual, a quem 

compete encaminhá-lo para o Conselho Superior da instituição. O 

denunciado foi afastado da Comarca de Araxá e está em situação de 

disponibilidade cautelar. 

• Bonifácio Buzzi, padre em Mariana. 

• Cida Roque, agenciadora em Arinos. 

• Francisco de Assis Gouveia Mota, policial civil - foi pedido ao Governador 

do Estado o afastamento das funções e a instauração de procedimento 

investigativo. 

• Freitas, Delegado de Polícia em Arinos. 

r 
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• Henrique Adalberto Rodrigues da Costa, advogado - foi pedida por esta 

Comissão, à Procuradoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, a 

decretação de prisão preventiva. 

• João Chaves Silveira - policial civil - foi pedido ao Governador do Estado o 

afastamento das funções e a instauração de procedimento investigativo. 

• João Lond, agenciador em Arinos. 

• Joel da Cruz Santos.  ex-Prefeito Municipal de Taiobeiras. Foi denunciado 

pela Promotoria Especializada em Crimes de Prefeitos. Tendo em vista a 

sua renúncia ao cargo de prefeito municipal para candidatar-se a Deputado 

Estadual, o denunciado deixa de gozar do privilégio de foro especial. Os 

autos do processo aberto pela Promotoria retornam, dessa maneira, à 

Comarca de Taiobeiras, para julgamento. Caso obtenha êxito nas próximas 

eleições, volta a ter foro especial ficando o processo a cargo do Tribunal de 

Justiça. 

• José Antônio Maciel, Juiz de Direito - foi pedida ao Presidente do Tribunal 

de Justiça a apuração da denúncia. Segundo informação recente do 

Tribunal de Justiça, a Corregedoria daquele órgão encontra-se em fase de 

finalização da sindicância, que será então encaminhada à Corte Superior, 

para julgamento. 

• José Cincinato de Ávila, Presidente da Câmara Municipal de Araxá. 

• Juvenil Paulo de Araújo, padre em Belo Horizonte. 

• Luiz Alexandre Cruz Ferreira, Promotor de Justiça - foi pedida por esta 

Comissão, à Procuradoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, a 

decretação de prisão preventiva. Segundo informações recentes da 

Procuradoria Geral de Justiça, foi feita investigação preliminar, não havendo 

ainda procedimento disciplinar administrativo, cabendo ao Procurador-Geral 

determinar a sua instauração. O denunciado foi transferido, a pedido, para a 

Comarca de Uberlândia. 

• Maria Auxiliadora de Castro Barbosa, advogada - foi pedida por esta 

Comissão, à Procuradoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, a 

decretação de prisão preventiva. 

• Marlene (o sobrenome não foi identificado), agenciadora em Araxá. 
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• Miguel Correia, ex-Vereador de Araxá. 

• Paulo de Tarso Verçosa - policial civil - foi pedido ao Governador do 

Estado o afastamento das funções e a instauração de procedimento 

investigativo. 

• Plínio Jarbas Valadares, fazendeiro em Arinos. 

• Regina Maria da Silva, agenciadora em Araxá. 

• Rita de Cássia Januzzi, advogada - foi pedida por esta Comissão, à 

Procuradoria Geral de Justiça e ao Tribunal de Justiça, a decretação de 

prisão preventiva. 

• Vitor Hugo Heisler, policial civil - foi pedido ao Governador do Estado o 

afastamento das funções e a instauração de procedimento investigativo. 

• Foi pedida a inclusão de alguns depoentes no Programa de Proteção a Vítimas e 

Testemunhas de Crimes. Esta Comissão , entende que aquelas vítimas e 

testemunhas que se sintam ameaçadas na sua integridade física em razão das 

denúncias que fizeram devem ser amparadas pelo Programa, mantido pela 

Secretaria Adjunta de Direitos Humanos do Estado. Os membros desta Comissão 

colocam-se à disposição daquela Secretaria para fornecer os nomes das pessoas 

que solicitaram inclusão no Programa. 
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7. Agradecimentos 

A lastimável exploração sexual infanto-juvenil é fató indiscutivelmente execrável, 

que revela uma das mais trágicas mazelas do ser humano. Ao mesmo tempo, tratar 

do abuso sexual, quer seja ele contra criança, adolescente ou adulto, é penetrar no 

perverso e abominável caráter desequilibrado do agressor, e, concomitantemente, no 

sentimento de -  dor, humilhação e horror impostos às vítimas, que carregam esses 

sentimentos ao longo de suas vidas. Eliminá-los é algo incerto, pode até acontecer, 

mas a convivência com os fatos adormece no corpo e na mente da vítima, entre o 

pânico e o medo, e o que é pior, são potenciais agentes ativos desse crime hediondo 

que maltrata o corpo e a alma. 

O trabalho dessa Comissão, tão bem conduzido pelo Presidente, Deputado 

Rogério Correia, não foi tarefa fácil, na medida'em que os fatos iam surgindo e a 

realidade era estampada tão cruamente, gerando repugnância e temor pelo futuro. 

Aqui revolvemos o medo, a revolta, os tabus. Por diversas vezes presenciamos e 

colhemos depoimentos feitos entre lágrimas, que nos constrangiam e enchiam 

nossas mentes e espíritos de compaixão. As razões torpes, cruéis, violentas, 

sanguinárias eram respondidas com passividade, medo, terror e tantos outros 

sentimentos que andam pelo mais remoto inferno incutido no corpo e na alma dos 

vitimados. 

Temos consciência da dramaticidade e das colocações contundentes expressas 

nesse texto, pois tudo o que se possa escrever não conseguiria aproximar-se ou 

traduzir os danos físicos e psicológicos sofridos pelas vítimas. O papel de 

parlamentares e legítimos representantes do povo mineiro obriga-nos a constatar os 

fatos, na mesma proporção em que é necessário avançar com decisões firmes e 

pragmáticas contrárias aos abusos sexuais impostos às crianças e adolescentes. O 

resultado dessa comissão é mais um trabalho do Legislativo de Minas Gerais, que 

recebeu a colaboração dos poderes constituídos e da sociedade civil organizada, em 

atendimento ao clamor da sociedade enojada com as barbáries praticadas por 

desvirtuados seres humanos. 
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Nesta linha, é preciso também avaliar a questão histórica, social e econômica 

como ponto agregado ao contexto. E isso foi feito, exaustivamente, nas inúmeras 

citações apontadas nesse relatório final. Todavia, é inaceitável que cidadãos 

investidos do poder de proteger sejam agressores ativos e coniventes com a 

estupidez criminosa, que extrapola a compreensão e a racionalidade humana, para 

serem animais transgressores da justiça e corruptores da moral.' Définitivamente, não 

podemos aceitar a conduta perversa daqueles que têm a obrigação legal de 

resguardar a dignidade humana e a harmonia da convivência respeitosa entre os 

cidadãos. 

- Assim, não acreditamos que essa Comissão Especial terminará em "pizza", 

como salientou uma das depoentes. Pelo contrário, frutos foram gerados desde o dia 

em que foi instalada, com o afastamento de promotores, indiciamentos, pedidos de 

prisão preventiva, discussão aprofundada da questão, pelo debate público, entre 

outras medidas já pontuadas no relatório. 

E neste momento, reservamos um espaço especial para agradecer a todos 

aqueles que contribuíram para a elaboração desse relatório final, com o único 

objetivo de resgatar a cidadania em sua plenitude. 

Nossos agradecimentos à imprensa pela ampla divulgação, proporcionando um 

considerável aumento das denúncias, pois a sociedade responde quando é 

chamada. Reconhecemos o empenho da imprensa nas figuras do jornalista do jornal 

"Estado de Minas", Luiz Ribeiro, e do assessor de imprensa da Visão Mundial, 

Antônio Coquito. Estendemos nossos agradecimentos ao Dr. Geraldo de Oliveira 

Filho, Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Minas Gerais, e às equipes de todos os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança' 

e do Adolescente e Tutelares, em especial à Conselheira Tutelar de Araxá, Ângela 

Leitão Barreto, que demonstrou coragem e lisura em seu posicionamento. Ao Poder 

Judiciário, entregamos nossa confiança na condução dos fatos, que restabelecerá a 

Justiça. À todos, nossos agradecimentos, em especial ao Dr. Daniel César Botto 

Colaço, Juiz da Infância e Juventude de Araxá; ao Dr. Antônio Carlos de Oliveira, 

Promotor de Justiça de Mariana; à Dra. Daniela Cristina Pedrosa Martinês, Promotora 

de Justiça de Taiobeiras; ao Dr. José Carlos Fernandes Júnior, Promotor de Justiça 

de Uberaba; ao Dr. Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça de Teófilo Otoni. 

Aos servidores da Casa, agradecemos o empenho na condução dos trabalhos. 

Notadamente, aos consultores Márcio Santos, Lincoln Alves Miranda, Maria Regina 

Magalhães, Denise Imaculada Pereira, Vladimir Drumond Pinto, Sílvia Pimentel, e 
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Sala das Comissões, 2 de julho de 2002. 
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Assessores de Comissão, Elizabeth Fenner Guimarães, Enilda Maria Júlio e minha 
Assessora Parlamentar Karla Roque. 
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8. Anexos 
Anexo 

Participantes nas Audiências Públicas 

Data: 12/12/01 HORA: 9horas - Taiobeiras 

Participantes: José Alves de Oliveira, Vereador; Sra. Mardes - Lenice da Cunha 
Costa; Sra. Daniela Cristina Pedrosa Bittencourt Martinez, Promotora de Justiça de 
Taiobeiras; Sra. Ilva E da Silva; Paulo César Vicente de Lima, Promotor de Justiça 
de Rio Pardo de Minas; Sr. Levon do Nascimento; Sra. Marlene Ramos de Almeida, 
Coordenadora da Pastoral da Criança em Taiobeiras; Sr. Carlito; Sra. Olga Maria 
Mendes; Sued, Vereador; Sr. Areli Costa Lima; Sr. Valdir Almeida Cruz; Sr. Otaviano 
Pereira dos Santos; Sr. Ivan Alves Rodrigues; Sr. Delmiro Celestino Nascimento; Sr. 
João Cardoso dos Santos; Sr. Silvano José Araújo; Almáquio Arifa Silva, Vereador; 
Nem, Vereador; Sr. José; Sr. Vicente, Conselho Tutelar. 

Dia:28/02/2002 Horário:10:00 Local: PLENARINHO III 

Participantes: Ângela Leitão Barreto, Conselho Tutelar de Araxá; Lilian Joyce 
Mousinho de Moura, Conselho Tutelar de Araxá; Alceu José Marques, Presidente da 
Associação Mineira do Ministério Público; Edson Firmino de Paula, Assessor do 
Corregedor do Ministério Público do Estado de Minas Gerais; Mário Drumond da 
Rocha, Sub-Corregedor Geral do Ministério Público; Humberto Palhares, Membro da 
Comissão de Apoio aos Conselhos Tutelares Municipais. 

Dia:07/03/2002 Horário:10:00 Local: Governador Valadares 

Participantes: José Leonardo Costa Monteiro, Vereador; Silvano Gomes, Secretário; 
Eliza Costa, Vereadora; José Maurício Cantarino Vilela, Juiz da Vara da Infância e da 
Adolescência e Precatórias de Governador Valadares; Paula Cunha e Silva, 
Promotora de Justiça da Vara de Precatórias de Governador Valadares; Ten.Cel. Luiz 
Fernando de Oliveira Aleixo, Comandante do 6° Batalhão da PMMG; Abigail 
Gonçalves, Conselheira Tutelar da Região I de Governador Valadares; Maria de 
Souza Barbosa Oliveira, Preisdente do Conselho Tutelar da Região II de Governador 
Valadares; Élio Roberto Dias da Silva, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente; Jacqueline Miriam Maciel Junqueira Carvalho, 
Coordenadora da Pastoral da Criança; João Fassarella, Prefeito; Vera Luci Soares 
Oliveira, Coordenadora do Programa Sentinela; Welles Pereira, Diretor Regional do 
SETASCAD; Evandro dos Santos Costa, Delegado da Infância e da Juventude; 
Terezinha Leal; Ana Elita; Rosa Maria de Andrade 
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Dia:21/03/2002 Horário:09:00 Local:TEATRO 

Participantes: Tarcísio Martins Costa, Juiz Titular do Juizado da Infância e da 
Juventude de Belo Horizonte; Sra. Bernardete Dutra Santos, Diretora do Centro 
Estadual de Referência e Violência Doméstica e Exploração Sexual de Criança e 
Adolescente da SETASCAD; Sra. Ângela Maria Dias„ _Nogueira, Núcleo de 
Atendimento às Vítimas de Crimes Violentos da Secrétaria Adjürta -de Direitos 
Humanos; Sra. May Cristina Thomaz Gomes, Gerente. da República -'Maria Maria"; 
Fernando Almeira Alves, Secretário Municipal dos Direitos da Cidadania; José 
Francisco, Secretário Adjunto de Direitos Humanos; Sra. Rosilene Miranda Barroso 
da Cruz, Coordenadora .  Técnica do Juizado da Infância e da Juventude de Belo 
Horizonte; Sra. Erudite Nunes Rodrigues; Sra. Cláudia Aparecida Diniz; Sr. Kléber 
Queiroz; Sra. Vaneide Caricatti; Sra. Débora Maria David da Luz. 

Dia:02/04/2002 Horário:10:30 Local: PLENARINHO 

Participantes: Sra. Ângela Leitão Barreto, Conselheira Tutelar de Araxá; Sra. 
Cristiané Ribeiro, Testemunha; Sra. Amaildes Viana Neves de Almeida, Testemunha; 
Sra. Rita de Cássia Palhares, Conselheira Tutelar de Araxá; Sr. Humberto Palhares, 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança 

Dia:04/04/2002 Horário:10:00 Local:- Teófilo Otoni 

Participantes: Reneuda de Alencar Bezerra Moreira, Juíza da Vara da Infância e da 
Juventude; Valmir de Abreu, Vereador; Márcio Rogério de Oliveira, Promotor de 
Justiça da Infância e da Juventude; Nilson Xavier Andrade, Vereador; Márcia Helena 
Pimentel Tureta, Delegada da Infância e da Juventude e Homicídios; Elguita Starik, 
Vereadora; Maria de Jesus do Espírito Santo, Presidente Interina do Conselho 
Tutelar, Região Norte, Teófilo Otoni; Sr. Sílvio Rodrigues Gomes; Cap. Fonseca, 19° 
Batalhão da PMMG; Sra. Rita Lúcia de Oliveira; Ir. Anita Renita Franz; Vereadora 
Mila; Ir. Zoé da Cunha Menezes; Vereador Norton Neiva, Presidente da Câmara 
Municipal de Teófilo Otoni; Sra. Elizabete Barbosa; Márcio Rogério de Oliveira, 
Promotor; Sra. Janice Tameirão Baur; Sra. Odete Farias; Neilando Alves Pimenta, 
Secretário Municipal de Ação Social; Sra. Cleusa Silva Braga; Sra. Maria José; Sr. 
Paulo Portugal; Sr. Ronildo Vagner Caldas Araújo. 

Dia:11/04/2002 Horário:09:00 Local: Araxá 

Participantes: Maria Aparecida Rios Moço, Vereadora; Daniel César Botto Colaço, 
Juiz da Infância e da Juventude de Araxá; José Carlos Fernandes Júnior, Promotor 
de Justiça; Vereador José Cincinato de Àvila, Presidente da Câmara de Araxá; 
Vereador Miguel Júnior, Presidente da CPI da Prostituição Infantil de Araxá; 
Secretária Wanira Montandon, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança de Araxá; Angela Leitão Barreto, Conselheira Tutelar de Araxá; Benedito 
Gonzaga Teixeira, representante do Prefeito Municipal de Araxá; Edsonina Carvalho 
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Dia:16/04/2002 Horário:09:00 Local: PLENARINHO 1 

Participantes: Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de Justiça de Mariana; Márcio 
Rogério de Oliveira, Promotor de Justiça da Defesa da Infância e Juventude de 
Teófilo Otoni; Sr. Francisco de Assis Azevedo, Instituto Telemig -.Celular (Diretor-
Executivo); Procurador . José Ronald Vasconcelos de "Albergaria, Procurador de 
Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotoriasle Justiça da 
Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais. 

Dia:18/04/2002 Horário:09:00 Local: Nanuque 

Participantes: Jorge Luís Miranda, Prefeito; Armando R. Gomes, Vice-Prefeito; 
Fábio Garcia Tigre, Vereador; Rui de Almeida Magalhães, Juiz da Infância e da 
Juventude; Renata Barros Dacach, Promotora; Bruno Alexandre Vieira, Promotor de 
Justiça do Juizado da Infância e da Juventude; Luís Carlos de Araújo; Cabo Benedito 
de Souza Barreto; Maria da Penha Rodrigues Lopes Horácio, Presidente do 
Conselho Tutelar; Jesuina Moreira Barbosa, Coordenadora de Área da Pastoral da 
Criança; Tânia Maria Estavas Borges; Tim; Delmar Saúde; Paulo Roberto Santos 
Rodrigues; Marlice Bramar; Robson Rodrigues dos Santos; Ana Gleusa Alves 
Moreira Ramos, Vereadora; Paulo Portugal, Vereador; Marisa Schieber; Neiva 
Andrade Rainer; Argemiro Ribeiro Martins; Walter Gonçalves; Jorge Ramos; Laerte 
da Cruz, Vereador. 

Dia:25/04/2002 Horário:09:00 Local: Montes Claros 

Participantes: Eunice Loyola, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; Nebson Escolástico da Paixão, Coordenador Geral de 
Pesquisa promovida pela Unimontes; Marley Souza Gomes, Presidente do Conselho 
Tutelar da Criança e do Adolescente; Maria Neuza Rodrigues, Delegada de Polícia; 
Maria das Neves Silva Meirelles, Valmira Alves Mara, Promotora; José Geraldo 
Mendes Silva, Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude de Montes Claros; 
Maria Helena Lopes, Vereadora; r Sued Parrela Monteiro, Vereador; Wellington 
Fernandes Silva; Maria Aparecida Costa; Eva Celestina do Nascimento Araújo; José 
Edson Alves Fróes; Alcimar Trancoso; Dilcéia Aparecida Pereira Fernandes 

Dia:30/04/2002 Horário:09:00 Local: PLENARINHO I 

Participantes: Luiz Fernando de Andrada Pacheco; Hélcio Sá Bernardes, Delegado 
da Seccional de Venda Nova; José Ronald Vasconcelos de Albergaria, Procurador de 
Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da 
Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais; Eloína Mendes de Oliveira; Nei 
Efigênio Vieira. 
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Dia:09/05/2002 Horário:09:00 Local: Carangola 

Participantes: Clério Knupp, Prefeito, Pastor Carlos Antônio; Francisco Carlos Abreu 
Cabral, Vereador; Sr. Albino Neves; Carlos Antônio Candinho, Vereador; Sra. Flávia 
Grossi de Araújo; Sebastião da Rocha, Vice-Prefeito; Sra. Míriam Rosa Dutra; 
Rosângela Fátima de Freitas, Juíza da Vara da Infância e da Juventude da Comarca 
de Carangola; Sr. Henderson Teixeira Medeiros; José Mauro-PereiraLima, Promotor 
de Justiça da 1a:  Vara da Comarca de Carangola; Daniele Guimarães Germano, 
Promotora de Justiça da Infância e da Juventude de Carangola;" --Major Carlos 
Augusto de Assis, Comandante da 75° Companhiá Especial da Polícia .  Militar de 
Carangola; Gilberto Nascimento Dantas, Delegado; Luiz Henrique Ribeiro, Delegado; 
Sr. Antônio. Luiz Viana, Presidente do Conselho Tutelar de Carangola; Sra. Maria 
Angélica Leite, Presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; Sr. 
José Cynllo; Sra. Ana Beatriz Silva Graça; Sr. Alceu Moysés -Matos 

Dia:10/05/2002 Horário:10:00 Local: Arinos 

Participantes: Amilton Valadares; Fátima Regina da Silva Valadares; Eva Mendes 
Soares; Gilson Alves Ribeiro, Sargento; Orbano Silveira dos Reis, Sargento; Antônio 
Juscelino Carneiro Dias, Vice-Prefeito; Fátima Almir Moreira, Presidente do Conselho 
Tutelar de Arinos; Gilmar de Oliveira, Representante de entidades do movimento 
popular comunitário da região, de Buritis/MG; José Leão Filho; Consolação; Joel 
Fonseca, Vereador; Sandra Mara; Francisco Pinto da Silva; Shirley; Elton da Costa e 
Silva; Edwirge; Antônio Augusto da Silva; Gilmar; 

Dia:16/05/2002 Horário:10:30 Local: PLENARINHO 

Participantes: Silviane Soares de Souza; Feliciano de Oliveira Penna Netto; Antônio 
Juscelino Carneiro Dias, Vice-Prefeito 

Data: 17/5/02 	Hora: 9horas - Debate 

Participantes: Geraldo de Oliveira Filho, Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Kenia Augusta Figueiredo, Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente; José Ronald Vasconcelos Albergaria, 
Procurador de Justiça, Coordenador do Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude do Estado de Minas Gerais; 
Tarcísio José Martins Costa, Juiz da Infância e Juventude de Belo Horizonte; Carlos 
Calazans; Des. Joaquim Alves de Andrade; Antônio Coquito, Jornalista e Assessor de 
Direitos Humanos da Visão Mundial; Bernadete Dutra Santos, Diretora do Centro de 
Referência/SETASCAD/MG; Clarissa Ramos Duarte, representando Diretoria Disque 
Direitos Humanos; Fernando Henrique Silveira Elias, Gerente de Projetos Sociais do 
Instituto Telemig Celular; Rossana M. Castro Viglione Nogue; Margarete Aparecida 
Amorim, Presidente do Instituto Felix Guatarry; Geraldo Gonçalves de Olveira Filho 
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Dia:23/05/2002 Horário:10:00 Local: ltaobim 
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Participantes: Manoel Viana de Souza, Secretário; Wilson Barreto Froes, Vereador; 
Eugenio Costa Mimoso, Presidente do Conselho Municipal de Itaobim; Ralf Fabiano 
Faria, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Jequitinhonha; João Soares da Silva Júnior, Secretário do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Itaobim; Cláudia Aparecida de Oliveira, 
Presidente do Portal Alvorada de Itaobim; Dalva Ferreira;_Elza Soaleiro; Elmira 
Soares; Hélio Chaves de Melo; Roque Santos; Hélio Alves de Oliveira;'-Cabo Miguel 
Carlos Loyola Prates; Gertrudes Dutra Menezes. 

Dia: 24/05/2002 Local: Timóteo 

Participantes: Vereador Sérgio Mendes Pires, Presidente da União dos Vereadores 
da Região do Vale do Aço; Vereador Eduardo Carvalho, Presidente da Câmara 
Municipal de Timóteo; Ten. Marlúcio Fernandes; Paulo César Assumpção Dettogne, 
Delegado Regional da. Delegacia da Comarca de Ipatinga; José Pedro Torres, 
Presidente do Conselho Tutelar de Timóteo; Diva Martins Gonçalves, Conselho 
Tutelar; Natanael Estevam Tito, Vereador; José Silva Mendes, Vereador; Gentil Lima 
Duarte, Vereador, Edivaldo Marques Cordeiro, Juarez Batista, Vereador; Gleiser 
Costa Pontes, Projeto AJUDÔ; Robson Pereira; Neusa de Paula e Silva, Vereadora; 
Raimundo Nonato, Vereador; Maria Helena Sena Brito Pereira; Marlene Rocha; Lene 
Teixeira de Souza, Vereadora; Edmilson Firmino de Souza; Onildo Pinto, Vereador; 
Geraldo Antônio de Souza, Vereador; Maria das Graças Brandão Mol, Vice-
Presidente do Conselho Tutelar de Timóteo. 
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Anexo II 

Entidades que participaram do Debate Público "Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes" 

22 8  Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos,da Infância e 

Juventude de Belo Horizonte 

4° RM/4a DE 

Ação Social Igreja Batista Salgado Filho 

ACONTEMG - Associação Conselheiros Tutelares/MG 

ALMG 

AMAS (Associação Municipal de Assistência Social) 

ASLEMG 

Associação Educacional e Cultural Oficina de Imagens ONG 

Associação Feminina da Vila Bernadete 

Associação Irmão Sol 

ASSPROM 

Câmara Municipal de Belo Horizonte 

Centro Comunitário - Casa Luzeiro 

Centro da Passagem Emaús 

Centro de Referência em Violência Doméstica/SETASCAD 

Centro Defesa dos Direitos da Criança Zilah Spósito 

Centro Educacional Horto - SETASCAD 

Centro Estadual de Referência no Estudo e Prevenção da Violência contra a Criança 

e o Adolescente/SETASCAD 

Centro Recreação de A. defesa da Criança e do Adolescente 

CIOPE/Dr.Lippi 

CMDA de Ipatinga 

CMDCA C/F Conselho Municipal 

CMDCA/Ministério Criança Feliz 

Comunicare Consultoria 

CONANDA 

Conselho Estadual - Visão Mundial 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Conselho Municipal da Juventude 

Conselho Municipal de Combate ao Abuso Sexual 

r— 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte 

Conselho Tutelar - Coordenador Pólo Acontemg 

Conselho Tutelar Barreiro - BH 

Conselho Tutelar Centro Sul - BH 

Conselho Tutelar de Alto Jequitibá 

Conselho Tutelar de Ipatinga 

Conselho Tutelar Nordeste - BH 

Conselho Tutelar Norte - BH 

Conselho Tutelar Oeste - BH 

Conselho Tutelar Regional I, Ipatinga 

Conselho Tutelar Regional II, lpatinga ' 

Conselho Tutelar Timóteo 

Coordenadoria Municipal de Direitos Humanos - BH 

Corpo de Bombeiros Militar 

Creche Centro Infantil Amélia Crispim 

Creche Pequeno Lar 

CTNE 

Curumim “ Ibirité/MG 

Curumim Cachoeirinha 

Curumim Célvia 

Davos 

Disque Direitos Humanos - SEJDH 

Escola Estadual "Cândido Portinari" - Projeto "Semear" - Salgado Filho - BH 

Escola Estadual Dr. Amaro Neves Barreto 

Escola Estadual Elisio Carvalho De Brito - Sabará/MG 

Escola Estadual Menezes Filho 

Escola Estadual Sandra Risoleta de Lima Hauch 

Escola Municipal Caio Líbano 

FEMM/Fundação Estadual Monsenhor Messias 

Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Pastoral do Menor 

Fundação CEFET-Minas 

Fundação Dom Bosco 

Fundação Dom Bosco/PBH - Scomger Barreiro 

Fundação Hospitalar do Estado de MG/FHEMIG 

Gabinete da Vereadora Elisa Costa e Creche Criança Sorriso 

Gerência de Assistência Social Barreiro - PBH 
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Jovens com uma Missão - Jocum Luzeiro 

Juizado da Infância e Juventude de Belo Horizonte 

M.N.M.M.R/ONG Circo de todo Mundo 

Ministério Cristão Repartir 

Ministério Programa Criança Feliz 

Ministério Público - Promotoria da Infância e da Juventude 

Mon Negro 

NAVCV - SADH 

Núcleo Curumim Nova Pampulha - SETASCAD 

Oficina de Imagens 

Pastoral do Menor 

PBH - Gerência de Educação de Venda Nova 

PBH/SMAS 

Polícia Militar 

Polícia Militar de Minas Gerais (Estado Maior) 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 

Programa Miguilim 

Programa Sentinela 

Programa Sentinela - Governador Valadares 

Programa Sentinela - Prefeitura de Belo Horizonte 

Projeto Bom Pastor 

Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos da Infância e da 

Juventude 

PSDB/TV 

PUC - Minas Contagem 

PUC Contagem - Conselho Tutelar 

PUC/MG ICA 

PUC-Minas/Contagem 

São Vicente de Paulo 

Secretaria Ajunta de Direitos Humanos 

Secretaria de Estado da Justiça e de Direitos Humanos 

Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos - Conselho Estadual de 

Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH 

Secretaria de Estado de Turismo 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (disque Direitos Humanos) 

Secretaria Estadual Educação - Escola Estadual Sagarana Família - II 
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Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Sabará 

Secretaria Municipal Regional de Serviços Sociais Norte 

SETACAD/CEDCA 

SETASCAD 

SETASCAD - Curumim Parque das Águas 

SOCOM Leste Mineiro e Câmara Municipal 

Tribunal de Justiça de MG/Juizado da Infância e da Juventude 
UFMG 

UFOP/Ouro Preto 

União dos Varejistas de Minas Gerais 
Visão Mundial 
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Anexo III 

DECLARAÇÃO 

O Deputado que este subscreve, na condição de Presidente da .  Comissão 

Especial, instituída para averiguar a suspeita de favorecimento de prostituição infantil 

no Estado, declara ter ouvido, em caráter sigiloso, com garantia de não-divulgação 

dos nomes dos depoentes, na cidade de Arinos, em reunião extraordinária da 

Comissão realizada no dia 10 de maio de 2002, os depoimentos que se seguem: 

Testemunha A 

Declarou ter sido gravemente molestada pelo Dr. José Antônio Maciel, Juiz da 

Comarca de Arinos, quando o procurou na residência do magistrado para tratar de 

questão judicial relativa ao marido da depoente, que se encontrava preso na época. 

A depoente declarou ter sido empurrada pelo juiz, que tentou beijá-la e manter 

relações sexuais com ela. Ao pedido de revisão judicial da situação do marido, o 

magistrado teria respondido para a depoente: "só se você ficar comigo". A depoente 

declarou ainda ter procurado a delegacia de polícia local, onde desmaiou e foi 

atendida pelos policiais civis conhecidos como Francimar é Serginho, que a levaram 

para o hospital. A depoente declarou que o caso ocorreu há cerca de quatro anos, 

quando tinha a idade de 19 anos. 

Numa segunda vez, quando casualmente encontrou o juiz no Fórum da cidade, 

a depoente declara ter ouvido dele: "Oi. Hoje dá?". 

A depoente declarou ainda conhecer outras jovens, dentre elas uma de prenome 

Paula, que já teriam sido igualmente assediadas pelo juiz. Declarou que Paula teria 

"ficado", ou se relacionado sexualmente, com o juiz. A depoente declarou temer a 

reação do magistrado ante as suas declarações. 

A declarante afirmou ainda já ter ouvido propostas sexuais por parte do ex-

promotor da Comarca, Dr. Alan Carrijó Ramos, na época em que o mesmo trabalhava 

em Arinos. 
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Testemunha B 

A depoente declarou que uma amiga, que na época advogava para a 

associação dos servidores municipais de Arinos, foi a audiência com o Dr. José 

Antônio Maciel, da qual retomou em pranto. A depoente declarou ,não conhecer a 

razão do pranto, mas desconfia ter sido motivado por assédio sexual,p(aticado pelo 

juiza A depoente declarou ainda ter tido conhecimento de que o Dr. Alan Carrijó 

Ramos participava de festas na casa do juiz. 

Testemunha C 

Declarou já ter sido assediada sexualmente pelo Dr. José Antônio Maciel, na 

casa da depoente, e ter conhecimento de outros casos semelhantes. Declarou 

também já ter ouvido relatos de assédio sexual a jovens da cidade, praticado pelo Dr. 

Alan Carrijó Ramos. A depoente relatou ainda que o Sr. Plínio Jarbas Valadares, 

fazendeiro, foi à casa de uma das testemunhas com o objetivo de demovê-la da 

intenção de depor contra o juiz. 

Testemunha D 

A depoente declarou conhecer pessoa de prenome Paula, que, com 13 anos de 

idade, teria mantido relações sexuais com o Dr. José Antônio Maciel, em troca de 

diminuição de pena, quando o procurou para tratar de processos judiciais em que era 

acusada. Declarou também que a mesma jovem lhe contara já ter tido relações 

sexuais com o Dr. Alan Carrijó Ramos, na mesma época. 

Declarou a testemunha que uma conheceu jovem, na época com menos de 18 

anos de idade, de prenome Kaline, que foi obrigada a manter relações sexuais com o 

juiz, tendo depois se mudado da cidade. Declarou ainda que o mesmo magistrado 

tentou manter relações sexuais com outra jovem, de 14 anos de idade, filha de 

conselheira tutelar da cidade. 

A testemunha forneceu os nomes de duas pessoas, que, segundo ela, seriam 

agenciadores de prostituição na cidade e estariam envolvidos com a exploração 
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sexual de crianças e adolescentes. Os nomes fornecidos foram Cida Roque e João 

E 
	

Lond. 

A testemunha declarou ter tido conhecimento de que o juiz e o promotor 

mantinham relações sexuais com adolescentes na casa do magistrado. 

Testemunha E 

E 
Declarou ter conhecimento de que a adolescente infratora Paula teve guarda 

concedida pelo juiz Dr. José Antônio Maciel para uma prostituta conhecida como 

Baiana, que atua em casa de prostituição em cidade próxima, cujo nome foi revelado 

sigilosamente para este Deputado. A testemunha disse ter conhecimento de que o 

delegado de polícia da cidade de Arinos, Dr. Freitas, foi buscar a jovem Paula 

naquela cidade, para audiência com o juiz em Arinos, e que durante a viagem esse 

delegado teria assediado sexualmente a adolescente. 

Testemunha F 

Declarou que a sua filha, Tatiane Dione Pereira, de 21 anos de idade, foi 

assediada pelo magistrado, quando se dirigiu à sua casa para entregar-lhe 

fotografias, já que trabalhava em loja de material fotográfico próxima. O juiz tentou 

introduzi-la em sua casa. 

Há ainda declaração da testemunha, prestada para representação movida 

contra o juiz junto à Corregedoria Geral de Justiça, de que presenciou, em audiência 

realizada em 12 de novembro de 2001, em que era apurado ato infracional do 

adolescente Adão Cleips Rodrigues da Mota, o juiz dizer, dirigindo-se a esse e a 

outro jovem que o acompanhava, que "se vocês fossem maiores eu os colocaria com 

os adutos para que eles comessem o cu de vocês". 
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Testemunha G 

Declarou ter ouvido, acompanhado de advogado da cidade, a adolescente 

Paula, na época com 13 anos de idade, afirmar que foi molestada pelo juiz e que com 

ele manteve relação sexual. 

Este Deputado declara ainda ter pemanecido em Arinos após a realização da 

reunião, quando pôde constatar, por rumores e "denúncias" informais de pessoas da 

comunidade, o envolvimento do juiz nos crimes relatados. Após a realização da 

reunião, apesar de permanecer um clima de medo na cidade, pôde sentir um certo 

alívio entre os moradores, que aguardam agora as providências das autoridades 

constituídas. 

Belo Horizonte, 13 de maio de 2002. 

Deputado OGÉRIO CORREIA 

Presidente da Comissão Especial para averiguar a suspeita 

de favorecimento da prostituição infantil no Estado 


